
SERVICIUL  DE  ASISTENȚĂ 
 COMUNITARĂ 

(S.A.C.) 

Personalul serviciului: 
Asistent social: Mărcuț Lavinia 
Asistent Medical comunitar: Blidar Ana-Maria 
Mediator școlar: Ghergar Denisa 
Consilier școlar: Dobroica Zaharia 
     

Scop: 
- principalul scop al Serviciului de Asistență Comunitară 
este de a asigura informarea și consilierea comunității 
privind drepturile sociale și serviciile sociale în vederea 
sprijinirii persoanelor vulnerabile pentru depăsirea 
situațiilor de dificultate, prevenirea și combaterea riscului 
de excluziune socială, creșterea calității vieții și 
promovarea incluziunii sociale 

Activități & Servicii 
- Informare și consiliere 
- Evaluare și intervenție socială 
- Acompaniere în scopul prevenirii și combaterii izolării 
sociale 
- Suport pentru procurarea actelor de identitate (certificate 
de naștere, cărți de identitate) 
- Educație extracuriculară 
- Facilitare a accesului pe piața muncii 
- Promovarea unui stil de viață sănătos și activ 
- Facilitarea accesului la servicii medicale 
- Colectare, depozitare și distribuire de ajutoare materiale și 
alimentare 

SERVICIUL  DE  ASISTENȚĂ 
 COMUNITARĂ 

 (S.A.C.) 

CADRUL LEGAL DE ÎNFIINȚARE, 
 ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE 

 SERVICIUL DE ASISTENȚĂ COMUNITARĂ este 
un serviciu de asistență socială de interes public, fără 
personalitate juridică, înființat prin HCL al Comunei Buteni, nr. 
107 / 27.10.2021, în structura Compartimentului de Asistență 
Socială al Primăriei Buteni, fiind specializat în furnizarea de 
servicii comunitare integrate acordate în societate, care 
cuprinde un ansamblu complex de măsuri și acțiuni realizate 
pentru a răspunde nevoilor sociale individuale,  familial sau de 
grup, în vederea  prevenirii și combaterii sărăciei la nivel de 
comunitate locală, furnizate din diferite arii: asistență socială, 
sănătate,  educație, ocupare, locuire, acces la documente de 
identitae. 
 Serviciul Social *SERVICIU DE ASISTENȚĂ 
COMUNITARĂ (S.A.C.)*  își desfășoară activitatea cu 
respectarea prevederilor cadrului general de organizare și 
funcționare a serviciilor sociale reglementat de Legea nr. 
292/2011 a asistenței sociale – cu modificările și completările 
ulterioare, precum și a altor acte normative secundare, 
aplicabile domeniului. 
 Standardul minim de calitate aplicabil este conform 
Anexei 7 a ORDINULUI Nr. 29/2019, pentru aprobarea 
standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor 
sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără 
adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție al 
copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în 
dificultate, precum și a serviciilor acordate în comunitate, 
serviciilor acordate în sistem integrat și cantinele sociale. 

 

PRIMĂRIA COMUNEI 
BUTENI 

COMPARTIMENTUL DE 
ASISTENȚĂ SOCIALĂ 

SERVICIUL DE ASISTENȚĂ  
COMUNITARĂ 

COD SERVICIU SOCIAL: 
 8899 CZ-PN-V 
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Telefon: 0257320129 
Fax: 0257320129 

e-mail: primariabuteni@yahoo.com 
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Beneficiari 
 Beneficiarii serviciilor sociale acordate de 
SERVICIUL DE ASISTENȚĂ COMUNITARĂ 
(S.A.C.) sunt persoanele / familiile din comunitate 
care se află în situații de dificultate sau risc de 
excluziune socială, după cum urmează: 
- familiile cu copii, 
- persoane cu dizabilități, 
- persoane vârstnice fără aparținători, 
- persoane victime ale violenței în familie, 
- persoane fără adăpost, 
- persoane cu diferite adicții, respectiv consum de 
alcool, droguri, alte substanțe toxice, 
- internet, jocuri de noroc, etc, 
- persoane victime ale traficului de ființe umane, 
- persoane cu afecțiuni psihice, 
- comunitatea locala. 

 Beneficiarii eligibili sunt persoanele / 
familiile cu domiciliul / reședința în comuna Buteni, 
precum și persoanele fără acte de identitate 
identificate pe raza comunei Buteni, care solicită 
acordarea serviciilor sociale pentru care serviciul este 
licențiat, în vederea depășirii situației de dificultate / 
riscului de excluziune socială. 

SERVICIUL  DE  ASISTENȚĂ 
COMUNITARĂ 

(S.A.C.) 

Acte necesare pentru accesarea serviciilor: 

- acte de stare civilă 
- acte medicale 
- certificate de incadrare în grad de dizabilitate și / sau 
decizii privind incapacitatea de muncă, 
- orice alt document necesar acordării de servicii ori 
beneficii sociale, solicitat de personalul de specialitate. 

*** 

Serviciile de informare, îndrumare și suport pot fi 
furnizate și fără evaluare, inclusiv în situațiile în care 
persoanele nu dețin acte de identitate.  

 „ 
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* funcții principale 

- furnizarea serviciilor sociale în localitate; 
- valorificare a potențialului membrilor comunității în 

vederea prevenirii situațiilor de neglijare, abuz, 
abandon, violență, excluziune socială, etc, 

- informare a potențialilor beneficiari, autorităților 
publice și publicului largdespre domeniul său de 
acticitateși de promovare a drepturilor beneficiarilor și a 
unei imagini pozitive a acestora, de promovare a 
drepturilor omului în general, precum și de prevenire 
asituațiilorde dificultate în care pot intra categoriile 
vulnerabile care fac parte din categoria de persoane 
beneficiare, potrivit scopului acestuia; 

-asigurare a calității serviciilor sociale; 
- administrare a resurselor financiare, materiale și 

umane ale serviciului social. 


