
ROMÂNIA 
JUDEŢUL VRANCEA 

COMUNA CÎMPINEANCA 
 
 

   HOTĂRÂREA NR. 19  
  din 11 martie 2019   

 
privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada 

2015 – 2020, a Planului Local de acţiune în domeniul serviciilor sociale, precum și 
Procedura de identificare a situaţiilor de risc de separare a copiilor de părinţi şi a 
monitorizării situației familiilor cu copii în situație de risc și a copiilor separați de 

părinți   la nivelul Comunei Câmpineanca 
 

 PRIMARUL COMUNEI CÂMPINEANCA, JUDEŢUL VRANCEA; 
 

• Având în vedere expunerea de motive   a primarului comunei Câmpineanca 
privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada 2019 – 
2020, a Planului Local de acţiune în domeniul serviciilor sociale, precum și Procedura 
de identificare a situaţiilor de risc de separare a copiilor de părinţi şi a monitorizării 
situației familiilor cu copii în situație de risc și a copiilor separați de părinți   la nivelul 
Comunei Câmpineanca identificarea şi valorificarea nevoilor şi situaţiilor care impun 
furnizarea de servicii sociale,   dezvoltarea şi administrarea serviciilor sociale primare, 
în funcţie de nevoile locale promovarea parteneriatelor cu alţi furnizori de servicii 
sociale elaborarea Planului de acţiuni în domeniul serviciilor sociale la nivelul 
Comunei Câmpineanca, 

• Luând în considerare elaborarea procedurilor de identificare a situaţiilor de risc 
de separare a copiilor de părinţi şi a monitorizării situației familiilor cu copii în situație 
de risc și a copiilor separați de părinți, 

• În baza Hotărârii Consiliului Județean Vrancea nr. 20/28.02.2019 pentru 
aprobarea emiterii avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile 
sociale administrate și finanțate din bugetul local al UAT Câmpineanca, pentru anul 
2019, 

• Având în vedere Avizul favorabil nr. 8/30.01.2019 a Comisiei Județene privind 
Incluziunea Socială Vrancea emis pentru Strategia de Dezvoltare a Serviciilor Sociale 
și Planul anual de acțiune privind serviciile sociale furnizate de S.P.A.S Câmpineanca, 
Jud. Vrancea, 

• În temeiul prevederilor art.112 şi ale art.117, 118 alin. (3) din Legea 
nr.292/2011 a asistenţei sociale; 

• În baza prevederilor H.G. nr. 691/2015 pentru aprobarea Procedurii de 
monitorizare a modului de creştere şi îngrijire a copilului cu părinţi plecaţi la muncă în 
străinătate şi a serviciilor de care aceştia pot beneficia, precum şi pentru aprobarea 
Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre direcţiile generale de asistenţă socială 
şi protecţia copilului şi serviciile publice de asistenţă socială şi a modelului standard al 
documentelor elaborate de către acestea, 



• În temeiul prevederilor dispozitiilor art.36 alin. (2) lit. a), alin. (6) lit. a, pct. 2, 
art.45 alin.(1), (3) şi (6), precum şi art.115 alin.(1) lit. b din Legea administraţiei 
publice locale, nr.215/2001 – republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 
PROPUNE: 

 
Art.1.- Se aprobă Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada 

2019-2020 la nivelul Comunei Câmpineanca, conform Anexei nr.1, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.- Se aprobă Planul local de acţiuni în domeniul serviciilor sociale la 
nivelul Comunei Câmpineanca, conform Anexei nr.2, care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.3.-  Se aprobă Procedura de identificare a situaţiilor de risc de separare a 
copiilor de părinţi şi a monitorizării situației familiilor cu copii în situație de risc și a 
copiilor separați de părinți elaborate în baza H.G. nr.691/2015, conform Anexei nr.3 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4.- Cu ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 
încredinţează Primarul Comunei Câmpineanca, prin aparatul de specialitate cu atribuţii 
în domeniul asistenţei sociale. 

Art. 5.- Prezenta hotărâre poate fi contestată la Instanţa de contencios 
administrativ în termenul prevăzut de Legea nr.554/2004 cu modificările şi 
completările ulterioare. 

Art. 6.- Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului, Judeţul Vrancea, 
Primarului comunei Câmpineanca, Compartimentului de Asistență socială, se afişează 
și se publică pe site-ul institutiei de către secretarul comunei Câmpineanca. 
 
 
 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ      CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                            SECRETARUL COMUNEI  
  MELINTEANU CORNEL        ROTARU OANA 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Anexa nr. 3  la Hotărârea nr. 19/11.03.2019  
 
 
 
Procedura de identificare a situaţiilor de risc de separare a copiilor de părinţi şi a 
monitorizării situației familiilor cu copii în situație de risc și a copiilor separați de 

părinți 
 

Identificarea, evidența și asistența copiilor în situaţie de risc: 
Identificarea situațiilor de risc la care este supus copilul și care impun acordarea 

de servicii şi beneficii. 
Recepţionarea şi înregistrarea tuturor sesizărilor referitor la familiile cu copii 

privind: 
1. aflarea acestora în condiții socio-materiale nefavorabile; 
2. consumul abuziv de alcool; 
3. consumul de droguri; 
4. neglijarea copilului; 
5. constatarea unui climat de violență psihologică, spirituală, economică în 

familie, comportament scandalos sau amoral al părinților; 
6. vagabondajul copiilor, practicarea cerșitului. 
Persoanele de la nivel local care, prin natura profesiei, intră în contact cu copilul 

şi au suspiciuni cu privire la existenţa unei situaţii de risc, respectiv poliţistul de 
proximitate, medicul de familie, cadrele didactice, asistentul medical, mediatorul 
şcolar, mediatorul sanitar, asistentul medical comunitar, completează fişa de 
observaţie, potrivit competenţelor legale, şi o transmit în termen de maximum 48 de 
ore serviciului public de asistenţă socială din unitatea administrativ-teritorială în care 
îşi desfăşoară activitatea 

Solicitarea anual, în ultimul trimestru al anului, unităţilor şcolare care 
funcţionează pe raza Comunei Câmpineanca, date şi informaţii cu privire la copiii 
aflaţi în următoarele situaţii: 

a. copii cu ambii părinţi plecaţi în străinătate; 
b. copii cu părintele unic susţinător plecat în străinătate; 
c. copii cu un singur părinte plecat în străinătate; 
d. copii reveniţi în ţară după o perioadă de şedere în străinătate alături de părinţi 

mai mare de un an. 
În activitatea de identificare a situaţiei de risc la care poate fi supus copilul, 

serviciul public de asistenţă socială utilizează următoarele instrumente: 
a. fişa de observaţie. Modelul fişei de observaţie este prevăzut în anexa nr. 1 la 

Metodologia aprobată prin H.G. nr.691/2015; 
b. fişa de identificare a riscurilor. Modelul fişei de identificare a riscurilor este 

prevăzut în anexa nr. 2 la Metodologia aprobată prin H.G. nr.691/2015. 
În termen de maximum 72 de ore de la completarea fişei de observaţie sau, 

reprezentantul serviciului de asistenţă socială are obligaţia de a se deplasa la domiciliul 
familiei cu copil/copii în vederea evaluării situaţiei familiei şi a completării fişei de 
identificare a riscurilor. 

Pentru completarea fişei de identificare a riscurilor reprezentantul serviciului 
public de asistenţă socială poate solicita informaţii suplimentare de la profesioniştii 



care intră în contact cu copilul, cum ar fi: medicul de familie, cadre didactice, 
asistentul medical, mediatorul şcolar, mediatorul sanitar, asistentul medical comunitar, 
preotul, precum şi specialişti din organizaţiile neguvernamentale acreditate în 
domeniul protecţiei copilului. El poate solicita sprijin inclusiv pentru verificarea sau 
validarea informaţiilor furnizate de familie pentru completarea fişei de identificare a 
riscurilor. 

În situaţia în care în urma completării fişei de identificare a riscurilor se 
confirmă existenţa a cel puţin uneia dintre situaţiile prevăzute la art. 5 alin. (1)-(6) din 
Metodologia aprobată prin H.G. nr.691/2015, în termen de 30 de zile de la completare 
reprezentantul serviciului public de asistenţă socială întocmeşte planul de servicii, 
stabilind nevoile familiei cu copil/copii în funcţie de situaţia de risc, identifică la nivel 
local resursele şi serviciile publice şi/sau, după caz, private disponibile pe plan local şi 
stabileşte cu acestea măsurile necesare susţinerii copilului şi a familiei. 

Planul de servicii cuprinde: 
- serviciile care trebuie oferite pentru a răspunde nevoilor identificate ale 

copilului şi familiei lui; 
- tipurile de servicii şi beneficii oferite, 
- finalitatea urmărită prin implementarea planului, 
- cine oferă serviciile şi pentru ce perioadă de timp. 
Planul de servicii se aprobă prin dispoziţie a primarului. 
Personalul din cadrul serviciului de asistenţă socială, monitorizează 

implementarea planului de servicii. 
Monitorizarea implementării planului de servicii întocmit se realizează prin 

vizite la domiciliul familiilor cu copil/copii astfel: 
a. anual sau ori de câte ori se impune, în situaţia în care în urma completării fişei 

de identificare a riscurilor sunt stabilite mai puţin de 5 situaţii de risc dintre cele 
prevăzute la art. 5 alin. (1)-(6) din Metodologia aprobată prin H.G. nr.691/2015; 

b. semestrial sau ori de câte ori se impune, în situaţia în care în urma completării 
fişei de identificare a riscurilor sunt stabilite mai puţin de 6-10 situaţii de risc din cele 
prevăzute la art. 5 alin. (1)-(6) din Metodologia aprobată prin H.G. nr.691/2015; 

c. trimestrial sau ori de câte ori se impune, în situaţia în care în urma completării 
fişei de identificare a riscurilor sunt stabilite peste 10 situaţii de risc din cele prevăzute 
la art. 5 alin. (1)-(6) din Metodologia aprobată prin H.G. nr.691/2015. 

În caz de suspiciuni, în orice etapă a implicării asistentului social, cu privire la 
existenţa unei situaţii de abuz, neglijare, exploatare şi orice altă formă de violenţă, 
acesta are obligaţia să sesizeze de îndată direcţia generală de asistenţă socială şi 
protecţia copilului, care are obligaţia de a verifica suspiciunea în termen de cel mult 48 
de ore de la primirea sesizării. 

Compartimentul de asistențăsocială înfiinţează şi menţine un registru de 
evidenţă a copiilor aflaţi în situaţie de risc, care va cuprinde cel puţin datele şi 
informaţiile care sunt transmise trimestrial direcţiei generale de asistenţă socială şi 
protecţia copilului. Datele sunt transmise în baza fişei de monitorizare prevăzute la art. 
118 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

În termen de 2 ani de la intrarea în vigoare a H.G. nr.691/2015, personalul din 
cadrul Serviciului de asistenţă socială are obligaţia de a vizita la domiciliu toate 
familiile cu copii din Comuna Câmpineanca, pentru care nu a fost completată fişa de 



identificare a riscurilor, în vederea identificării tuturor copiilor aflaţi în situaţie de risc. 
În cadrul vizitei se completează numai fişa de identificare a riscurilor. 

Monitorizarea modului de creştere şi îngrijire a copilului cu părinţi plecaţi la 
muncă în străinătate, precum şi a celor care au revenit în ţară după o perioadă de 
şedere în străinătate alături de părinţi mai mare de un an, se va realiza conform 
PROCEDURII din 19 august 2015 de monitorizare a modului de creştere şi îngrijire a 
copilului cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate şi serviciile de care aceştia pot 
beneficia, aprobat de H.G. nr.691/2015. 
 
 
 
 
 
 
 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ   CONTRASEMNEAZĂ 
       SECRETARUL COMUNEI CÂMPINEANCA 
              MELINTEANU CORNEL       ROTARU OANA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


