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ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLOBOZIA
Adresa: Slobozia. Strada Episcopiei nr. 1.920023. Judeţul ialomiţa 

Telefon: 0243/231401. Fax. 024M12.1A9 
Webslto: hnpJAwAv.sloboziailro Email: officegmunicc piulslobozia.ro

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei de Asistenţă Socială

Slobozia

Consiliul Local al Municipiului Slobozia, judeţul Ialomiţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 
de 29 martie 2018,

Având în vedere:
■ Expunerea de motive a domnului Primar Mocioniu Adrian-Nicolae;
■ Referatul Serviciului Juridic, înregistrat la Primăria Municipiului Slobozia sub nr. 35585/2018;
■ Raportul de avizare al Comisiei Juridice şi de Disciplină din cadrul Consiliului Local Slobozia;
■ Prevederile art. 6 alin. (1), respective al Anexei la Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru 

aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă 
socială şi a structurii orientative de personal; HCL Slobozia nr. 34/2018 privind modificarea 
denumirii Serviciului Public de Asistenţă Socială în Direcţia de Asistenţă Socială Slobozia si 
aprobarea structurii organizatorice; art. 64 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 24/2000 privind normele de 
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;
în temeiul art. 36 alin. (3) lit. b), coroborat cu alin. (6) lit. a) pct 2, respectiv art. 45 alin. (1) din 

Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E

Art. 1 -  Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei de Asistenţă Socială 
Slobozia, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art. 2 -  La data intrării în vigoare a prezentei Hotărâri, se abrogă Hotărârea Consiliului Local 
Slobozia nr. 258/2017, precum şi orice altă reglementare locală cu caracter contrar.

Art. 3 -  Prezenta hotărâre se va aduce la cunoştinţa publică prin afişare la sediul Primăriei 
Municipiului Slobozia şi pe site-ul propriu www.sloboziail.ro.

Art. 4 -  Prezenta hotărâre va fi comunicată prin grija Secretarului Municipiului Slobozia, 
Direcţiei de Asistenţă Socială Slobozia, în vederea aducerii la îndeplinire.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA 
Petrescu Dumitru-Daniel

contrasemnează 
SECRETAR MUNICIPIU 

ir. Tudoran Valentin

Nr.50
Din 29.03.2018

http://www.sloboziail.ro


Anexa la HCL Slobozia nr.50/29.03.2018

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI 
FUNCŢIONARE AL DIRECŢIEI DE ASISTENTA 

SOCIALA SLOBOZIA ( DAS)

CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1. — Direcţia de Asistenţă Socială Slobozia ( Serviciul Public de Asistenta Sociala 
Slobozia) s-a înfiinţat in baza prin Hotărârii Consiliului Local Slobozia nr. 6/2005, instituţie 
aflata în subordinea Consiliului Local Slobozia. Prin Hotararea Consiliului Local Slobozia nr. 
34/2018 a fost aprobata modificarea denumirii in Direcţia de Asistenta Sociala Slobozia.

Direcţia este structura specializată în administrarea şi acordarea beneficiilor de 
asistenţă socială şi a serviciilor sociale, cu scopul de a asigura aplicarea politicilor sociale în 
domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi, 
precum şi altor persoane, grupuri sau comunităţi aflate în nevoie socială si are personalitate 
juridica, in conformitate cu art. 113, alin. 3 din Legea nr. 292/2011 a asistentei sociale.
Art. 2. — în aplicarea politicilor sociale în domeniul protecţiei copilului, familiei, 
persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi, precum şi altor persoane, grupuri sau 
comunităţi aflate în nevoie socială, Direcţia îndeplineşte, în principal, următoarele funcţii:
a) de realizare a diagnozei sociale la nivelul unităţii administrativ-teritoriale respective, prin 
evaluarea nevoilor sociale ale comunităţii, realizarea de sondaje şi anchete sociale, 
valorificarea potenţialului comunităţii în vederea prevenirii şi depistării precoce a situaţiilor 
de neglijare, abuz, abandon, violenţă, a cazurilor de risc de excluziune socială etc.;
b) de coordonare a măsurilor de prevenire şi combatere a situaţiilor de marginalizare şi 
excludere socială în care se pot afla anumite grupuri sau comunităţi;
c) de strategie, prin care asigură elaborarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale şi a 
planului anual de acţiune, pe care le supune spre aprobare consiliului local;
d) de execuţie, prin asigurarea mijloacelor umane, materiale şi financiare necesare pentru 
acordarea beneficiilor de asistenţă socială şi furnizarea serviciilor sociale;
e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane pe care le are la dispoziţie;
f) de comunicare şi colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale altor 
autorităţi ale administraţiei publice centrale, cu alte instituţii care au responsabilităţi în 
domeniul asistenţei sociale, cu serviciile publice locale de asistenţă socială din alte unităţi 
administrativ-teritoriale, cu reprezentanţii furnizorilor privaţi de servicii sociale, precum şi cu 
persoanele beneficiare;
g) de promovare a drepturilor omului, a unei imagini pozitive a persoanelor, familiilor, 
grupurilor vulnerabile;
h) de reprezentare a unităţii administrativ-teritoriale în domeniul asistenţei sociale.
Art. 3. — (1) Atribuţiile Direcţiei în domeniul beneficiilor de asistenţă socială sunt 
următoarele:



a) asigură şi organizează activitatea de primire a solicitărilor privind beneficiile de asistenţă 
socială;
b) pentru beneficiile de asistenţă socială acordate din bugetul de stat realizează colectarea 
lunară a cererilor şi transmiterea acestora către agenţiile teritoriale pentru plăţi şi inspecţie 
socială;
c) verifică îndeplinirea condiţiilor legale de acordare a beneficiilor de asistenţă socială, 
conform procedurilor prevăzute de lege sau, după caz, stabilite prin hotărâre a consiliului 
local, şi pregăteşte documentaţia necesară în vederea stabilirii dreptului la măsurile de 
asistenţă socială;
d) întocmeşte dispoziţii de acordare/respingere sau, după caz, de 
modificare/suspendare/încetare a beneficiilor de asistenţă socială acordate din bugetul local şi 
le prezintă primarului pentru aprobare;
e) comunică beneficiarilor dispoziţiile cu privire la drepturile şi facilităţile la care sunt 
îndreptăţiţi, potrivit legii;
f) urmăreşte şi răspunde de îndeplinirea condiţiilor legale de către titularii şi persoanele 
îndreptăţite la beneficiile de asistenţă socială;
g) efectuează sondaje şi anchete sociale pentru depistarea precoce a cazurilor de risc de 
excluziune socială sau a altor situaţii de necesitate în care se pot afla membrii comunităţii şi 
propune măsuri adecvate în vederea sprijinirii acestor persoane;
h) realizează activitatea financiar-contabilă privind beneficiile de asistenţă socială 
administrate;
i) elaborează şi fundamentează propunerea de buget pentru finanţarea beneficiilor de asistenţă 
socială;
j) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare.
(2) Atribuţiile Direcţiei în domeniul organizării, administrării şi acordării serviciilor 
sociale sunt următoarele:
a) elaborează, în concordanţă cu strategiile naţionale şi judeţene, precum şi cu nevoile locale 
identificate, strategia locală de dezvoltare a serviciilor sociale, pe termen mediu şi lung, 
pentru o perioadă de 5 ani, respectiv de 10 ani, pe care o supune spre aprobare consiliului 
local şi răspunde de aplicarea acesteia.
b) elaborează planurile anuale de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate 
din bugetul consiliului local şi le propune spre aprobare consiliului local; acestea cuprind date 
detaliate privind numărul şi categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente, serviciile 
sociale propuse pentru a fi înfiinţate, programul de contractare a serviciilor din fonduri 
publice, bugetul estimat şi sursele de finanţare;
c) iniţiază, coordonează şi aplică măsurile de prevenire şi combatere a situaţiilor de 
marginalizare şi excludere socială în care se pot afla anumite grupuri sau comunităţi;
d) identifică familiile şi persoanele aflate în dificultate, precum şi cauzele care au generat 
situaţiile de risc de excluziune socială;
e) realizează atribuţiile prevăzute de lege în procesul de acordare a serviciilor sociale;
f) propune înfiinţarea serviciilor sociale de interes local;
g) colectează, prelucrează şi administrează datele şi informaţiile privind beneficiarii, 
furnizorii publici şi privaţi şi serviciile administrate de aceştia şi le comunică serviciilor 
publice de asistenţă socială de la nivelul judeţului, precum şi Ministerului Muncii şi Justiţiei 
Sociale, la solicitarea acestuia;
h) monitorizează şi evaluează serviciile sociale aflate în propria administrare;
i) elaborează şi implementează proiecte cu finanţare naţională şi internaţională în domeniul 
serviciilor sociale;
j) elaborează proiectul de buget anual pentru susţinerea serviciilor sociale, în conformitate cu 
planul anual de acţiune, şi asigură finanţarea/cofinanţarea acestora;



k) asigură informarea şi consilierea beneficiarilor, precum şi informarea populaţiei privind 
drepturile sociale şi serviciile sociale disponibile;
l) furnizează şi administrează serviciile sociale adresate copilului, familiei, persoanelor cu 
dizabilităţi, persoanelor vârstnice, precum şi tuturor categoriilor de beneficiari prevăzute de 
lege, fiind responsabilă de calitatea serviciilor prestate;
m) încheie contracte individuale de muncă şi asigură formarea continuă de asistenţi personali; 
evaluează şi monitorizează activitatea acestora, în condiţiile legii;
o) planifică şi realizează activităţile de informare, formare şi îndrumare metodologică, în 
vederea creşterii performanţei personalului care administrează şi acordă servicii sociale;
p) colaborează permanent cu organizaţiile societăţii civile care reprezintă interesele diferitelor 
categorii de beneficiari;
q) sprijină dezvoltarea voluntariatului în serviciile sociale, cu respectarea prevederilor Legii 
nr. 78 /2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România, cu modificările 
ulterioare;
r) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare;
s) asigură, pentru relaţiile directe cu persoanele cu handicap auditiv ori cu surdocecitate, 
interpreţi autorizaţi ai limbajului mimico-gestual sau ai limbajului specific al persoanei cu 
surdocecitate.
(3) Direcţia organizează consultări cu furnizorii publici şi privaţi, cu asociaţiile profesionale şi 
organizaţiile reprezentative ale beneficiarilor.
Art. 4. — (1) Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale conţine cel puţin următoarele 
informaţii: obiectivul general şi obiectivele specifice, planul de implementare a strategiei, 
responsabilităţi şi termene de realizare, sursele de finanţare şi bugetul estimat.
(2) Elaborarea strategiei locale de dezvoltare a serviciilor sociale se fundamentează în 
principal pe informaţii colectate de Direcţie în exercitarea atribuţiilor prevăzute de prezentul 
Regulament.
(3) Documentul de fundamentare conţine cel puţin următoarele informaţii:
a) caracteristici teritoriale ale unităţii adminitrativ-teritoriale;
b) nivelul de dezvoltare socioeconomică şi culturală a regiunii;
c) indicatori demografici cum ar fi: structura populaţiei, după vârstă, sex, ocupaţie, speranţa 
de viaţă la naştere, speranţa de viaţă sănătoasă la 65 de ani, soldul migraţiei etc.;
d) tipurile de situaţii de dificultate, vulnerabilitate, dependenţă sau risc social etc., precum şi 
estimarea numărului de beneficiari;
e) tipurile de servicii sociale care ar putea răspunde nevoilor beneficiarilor identificaţi şi 
argumentaţia alegerii acestora.
Art. 5. — (1) Planul anual de acţiune se elaborează înainte de fundamentarea proiectului de 
buget pentru anul următor, în conformitate cu strategia de dezvoltare a serviciilor sociale 
proprie, precum şi cu cea a judeţului de care aparţine unitatea administrativ-teritorială, şi 
cuprinde date detaliate privind numărul şi categoriile de beneficiari, serviciile sociale 
existente, serviciile sociale propuse pentru a fi înfiinţate, programul de contractare şi 
programul de subvenţionare a serviciilor din fonduri publice, derulate cu respectarea 
legislaţiei în domeniul ajutorului de stat, bugetul estimat şi sursele de finanţare.
(2) Planul anual de acţiune cuprinde, pe lângă activităţile prevăzute mai sus, planificarea 
activităţilor de informare a publicului, precum şi programul de formare şi îndrumare 
metodologică în vederea creşterii performanţei personalului care administrează şi acordă 
servicii sociale.
(3) Elaborarea planului anual de acţiune se fundamentează prin realizarea unei analize privind 
numărul şi categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente şi propuse spre a fi înfiinţate, 
resursele materiale, financiare şi umane disponibile pentru asigurarea furnizării serviciilor 
respective, cu respectarea planului de implementare a strategiei proprii de dezvoltare a
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serviciilor sociale, în funcţie de resursele disponibile, şi cu respectarea celui mai eficient 
raport cost/beneficiu.
(4) La elaborarea proiectului de buget anual aferent serviciilor sociale acordate la nivelul 
unităţii administrativ-teritoriale se au în vedere costurile de funcţionare a serviciilor sociale 
aflate în administrare, inclusiv a celor ce urmează a fi înfiinţate, costurile serviciilor sociale 
contractate, ale celor cuprinse în lista serviciilor sociale ce urmează a fi contractate şi sumele 
acordate cu titlu de subvenţie, cu respectarea legislaţiei în domeniul ajutorului de stat, 
estimate în baza standardelor de cost în vigoare.
(5) Anterior aprobării prin hotărâre a consiliului local a planului anual de acţiune, Direcţia îl 
transmite spre consultare consiliului judeţean.
(6) în situaţia în care planul anual de acţiune prevede şi înfiinţarea de servicii sociale de 
interes intercomunitar, prin participarea şi a altor autorităţi ale administraţiei publice locale, 
planul anual de acţiune se transmite spre consultare şi acestor autorităţi.
Art. 6. în vederea asigurării eficienţei şi transparenţei în planificarea, finanţarea şi acordarea 
serviciilor sociale, Direcţia are următoarele obligaţii principale:
a) asigurarea informării comunităţii;
b) transmiterea către serviciul public de asistenţă socială de la nivel judeţean a strategiilor 
locale de dezvoltare a serviciilor sociale şi a planurilor anuale de acţiune, în termen de 15 zile 
de la data aprobării acestora;
c) transmiterea trimestrial, în format electronic, serviciului public de asistenţă socială de la 
nivel judeţean a datelor şi informaţiilor colectate la nivel local privind beneficiarii, furnizorii 
de servicii sociale şi serviciile sociale administrate de aceştia, precum şi a rapoartelor de 
monitorizare şi evaluare a serviciilor sociale;
d) organizarea de sesiuni de consultări cu reprezentanţi ai organizaţiilor beneficiarilor şi ai 
furnizorilor de servicii sociale, în scopul fundamentării strategiei de dezvoltare a serviciilor 
sociale şi a planului anual de acţiune;
e) comunicarea informaţiilor solicitate sau, după caz, punerea acestora la dispoziţia 
instituţiilor/structurilor cu atribuţii în monitorizarea şi controlul respectării drepturilor omului, 
în monitorizarea utilizării procedurilor de prevenire şi combatere a oricăror forme de 
tratament abuziv, neglijent, degradant asupra beneficiarilor serviciilor sociale şi, după caz, 
instituţiilor/ structurilor cu atribuţii privind prevenirea torturii şi acordarea de sprijin în 
realizarea vizitelor de monitorizare, în condiţiile legii.
Art. 7. — în administrarea şi acordarea serviciilor sociale, Direcţia realizează
următoarele:
a) solicită acreditarea ca furnizor de servicii sociale şi licenţa de funcţionare pentru serviciile 
sociale ale autorităţii administraţiei publice locale din unitatea administrativ-teritorială 
respectivă;
b) primeşte şi înregistrează solicitările de servicii sociale formulate de persoanele beneficiare, 
reprezentanţii legali ai acestora, precum şi sesizările altor persoane/instituţii/fumizori privaţi 
de servicii sociale privind persoane/familii/grupuri de persoane aflate în dificultate;
c) evaluează nevoile sociale ale populaţiei din unitatea administrativ-teritorială în vederea 
identificării familiilor şi persoanele aflate în dificultate, precum şi a cauzelor care au generat 
situaţiile de risc de excluziune socială;
d) elaborează, în baza evaluărilor iniţiale, planurile de intervenţie, care cuprind măsuri de 
asistenţă socială, respectiv serviciile recomandate şi beneficiile de asistenţă socială la care 
persoana are dreptul;
e) realizează diagnoza socială la nivelul grupului şi comunităţii şi elaborează planul de 
servicii comunitare;
f) acordă servicii de asistenţă comunitară, în baza măsurilor de asistenţă socială incluse de 
Direcţie în planul de acţiune;
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g) recomandă realizarea evaluării complexe şi facilitează accesul persoanelor beneficiare la 
servicii sociale;
h) acordă direct sau prin centrele proprii serviciile sociale pentru care deţine licenţa de 
funcţionare, cu respectarea etapelor obligatorii prevăzute la art. 46 din Legea nr. 292/2011, cu 
modificările şi completările ulterioare, a standardelor minime de calitate şi a standardelor de
cost.
Art. 8. Serviciile sociale acordate de Direcţie având drept scop exclusiv prevenirea şi 
combaterea sărăciei şi riscului de excluziune socială sunt adresate copiilor, persoanelor şi 
familiilor fără venituri sau cu venituri reduse, persoanelor fără adăpost, persoanelor vârstnice. 
Art. 9. — (1) Structura organizatorică şi numărul de posturi aferent aparatului propriu al 
Direcţiei se aprobă de consiliul local, astfel încât funcţionarea acesteia să asigure îndeplinirea 
atribuţiilor ce îi revin potrivit legii şi ţinând cont de serviciile sociale organizate în structura 
sau în subordinea Direcţiei.
(2) Consiliile locale aprobă, prin hotărâre, regulamentul de organizare şi funcţionare a 
Direcţiei, pe baza prevederilor prezentului regulament.
(3) Atribuţiile Direcţiei, prevăzute la art. 3, se completează cu alte atribuţii prevăzute de lege, 
în funcţie de caracteristicile sociale ale unităţilor administrativ-teritoriale.
Art. 10. — (1) Finanţarea Direcţiei se asigură din bugetul local.
(2) Finanţarea serviciilor sociale şi beneficiilor de asistenţă socială se asigură din bugetul 
local, bugetul de stat, din donaţii, sponsorizări şi alte forme private de contribuţii băneşti, 
potrivit legii.

CAPITOLUL II
STRUCTURA ORGANIZATORICA

Art. 11 Structura organizatorică cuprinde structura de personal şi compartimentarea Direcţiei.
Selectarea, numirea şi angajarea personalului se face conform legii şi cu respectarea 

condiţiilor de studii de specialitate şi de vechime.
Personalul serviciului îşi desfăşoară activitatea în limitele legii şi cu respectarea 

atribuţiilor stabilite în fişa postului pe care-1 ocupă şi are obligaţia de a manifesta solicitudine 
şi profesionalism în relaţiile cu persoanele beneficiare de asistenţă socială.

Fişa fiecărui post este întocmită de şeful de serviciu si aprobata de către directorul 
executiv. După aprobare, un exemplar al fişei postului va fi înmânat, sub semnătură, persoanei 
care ocupă postul respectiv, un exemplar va rămâne la şeful structurii în care este prevăzut 
postul, al treilea exemplar pâstrându-se la compartimentul de resurse umane la dosarul 
profesional.

Potrivit organigramei si statului de funcţii aprobate prin Hotararea Consiliului Local 
Slobozia nr. 34/20.02.2018, Direcţia de Asistenta Sociala Slobozia are următoarea structura 
organizatorica formata din personal de conducere si de execuţie, funcţionari publici si 
contractuali, după cum urmeaza:
Director executiv, in subordinea caruia se regăsesc :
1. Serviciul Beneficii Sociale:

1.1. Compartimentul Persoane cu handicap, persoane vârstnice si subvenţii;
1.2. Compartimentul venit minim garantat, alocaţii, indemnizaţii copii ,burse şcolare,
incluziune sociala si prevenire marginalizare sociala;
1.3. Compartimentul monitorizare, analiză statistică, indicatori asistenţă;
1.4. Compartimentul strategii, programe, proiecte în domeniul asistenţei sociale şi
relaţia cu asociaţiile şi fundaţiile: 1 post;
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1.5. Compartimentul de intervenţie în situaţii de urgenţă, de abuz, neglijare, trafic, 
migraţie şi repatrieri: 1 post;
1.6. Compartimentul evidenţă şi plată beneficii de asistenţă socială;
1.7. Compartiment probleme cetateni de etnie roma.

2. Compartimentul Informatica ;
3. Compartimentul Asistenta juridica si contencios ;
4. Serviciul Buget -  Contabilitate, achiziţii publice, locuinţe sociale, comunicare, 
registratura, relaţii cu publicul s i :

4.1. Compartiment Buget-contabilitate;
4.2. Compartiment Achiziţii publice si locuinţe sociale ;
4.3. Compartiment Comunicare, registratura si relaţii cu publicul;
4.4. Compartiment Administrativ .

5. Serviciul Managementul resurselor umane si control intern managerial avand 
subordonate :

5.1. Compartimentul Asistenţi personali;
5.2. Compartimentul Asistenta medicala comunitara, asistenta medicala si de medicina 
dentara din unităţile de invatamant.

6. Centrul de îngrijire de Z i;
7. Centrul multifuncţional Bora;
8. Clubul Seniorilor “ Răsărit in amurg”;
9. Centrul Social :

9.1. Servicii socio-medicale;
9.2. Cantina sociala.

CAPITOLUL III
CONDUCEREA DIRECŢIEI DE ASISTENTA SOCIALA

SLOBOZIA

Art. 12. Conducerea direcţiei se asigură de directorul executiv şi de colegiul director. 
Art. 13. (1) Directorul executiv al Direcţiei asigură conducerea executivă a acesteia şi
răspunde de buna ei funcţionare în îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, asigura îndrumarea şi 
controlul departamentelor din structura. Directoml executiv are calitatea de funcţionar public.
(2) Directorul executiv reprezintă Direcţia, în relaţiile cu autorităţile şi instituţiile publice, cu 
persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, precum şi injustiţie.
(3) Directorul executiv îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii principale:
a) exercită atribuţiile ce revin Direcţiei în calitate de persoană juridică;
b) exercită funcţia de ordonator tertiar de credite;
c) face propuneri privind fundamentarea bugetului de venituri şi cheltuieli propriu al Direcţiei 
şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar, impreuna cu şeful contabil, pe care le supune 
avizării colegiului director şi aprobării consiliului local; aproba efectuarea cheltuielilor, in 
baza previziunilor bugetare;
d) elaborează şi supune aprobării consiliului local proiectul strategiei de dezvoltare a 
serviciilor sociale, al planului anual de acţiune, având avizul consultativ al colegiului director;



e) elaborează proiectele rapoartelor de activitate, ale rapoartelor privind stadiul implementării 
strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale şi propunerile de măsuri pentru îmbunătăţire a 
activităţii, pe care le prezintă spre avizare colegiului director;
f) numeşte şi eliberează din funcţie personalul din cadrul Direcţiei, potrivit legii;
g) elaborează şi propune spre aprobare consiliului local statul de funcţii al Direcţiei, având 
avizul consultativ al colegiului director;
h) controlează activitatea personalului din cadrul Direcţiei;
i) aplică sancţiuni disciplinare, în conformitate cu prevederile legale.
j) asigură informarea permanentă a primarului, respectiv a viceprimarului municipiului, în 
legătură cu activitatea Serviciului Public de Asistenţă Socială;
j) în exercitarea atribuţiilor şi în aplicarea prevederilor legale, ordinelor şi instrucţiunilor de 
nivel superior, emite note de serviciu si decizii, în condiţiile legii, care sunt obligatorii pentru 
salariaţii din subordine;
k) propune Consiliului Local adoptarea de măsuri de prevenire a situaţiilor de marginalizare şi 
excludere socială şi necesarul de mijloace umane, materiale şi financiare pentru soluţionarea 
urgenţelor la nivel local;
ljevaluează anual performanţele profesionale individuale şi elaborează fişa postului pentru 
şefii serviciilor/ birourilor/ compartimentelor direct subordonate;
m) aprobă programul de efectuare a concediilor de odihnă pentru personalul serviciului;
n) reprezintă instituţia în relaţia cu terţii;
o) este ordonator tertiar de credite
pjaproba participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi perfecţionare,
r) asigură cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei de specialitate, de către întreg personalul din 
subordine,
s) ia măsuri pentru a asigura şi respecta drepturile solicitanţilor ;
s) îndeplineşte orice altă atribuţie rezultată din lege, cât şi din Hotărârile - Consiliului Local şi 
Dispoziţiile Primarului;
t) răspunde de întocmirea la timp a datelor statistice şi a altor materiale informative în 
domeniu, precum şi de exactitatea acestora;
t) se va ocupa de problemele şi cererile ce nu şi-au găsit rezolvarea în cadrul 
compartimentelor.
u) informează cetăţenii cu privire la drepturile şi îndatoririle pe care le au pentru a putea 
beneficia de prevederile legislaţiei în vigoare;
(4) Directorul/Directorul executiv îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite 
prin hotărâre a consiliului local.
(5) în absenţa directorului/directorului executiv, atribuţiile acestuia se exercită de unul dintre 
şefii de serviciu, desemnat prin decizie a directorului executiv, în condiţiile prevăzute de 
regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei.
Art. 14. — Numirea, eliberarea din funcţie şi sancţionarea disciplinară a directorului executiv 
al Direcţiei se fac cu respectarea prevederilor legislaţiei aplicabile funcţiei publice .
Art. 15. — (1) Colegiul director al Direcţiei este compus din secretarul unităţii 
administrativ-teritoriale, directorul executiv al Direcţiei, şeful compartimentului de beneficii 
sociale şi şeful compartimentului de servicii sociale, 2 şefi ai compartimentelor/serviciilor de 
specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului în domeniile educaţie, spaţiu 
locativ, autoritate tutelară, precum şi 2 reprezentanţi ai partenerilor sociali.
(2) Componenţa colegiului director este stabilită HCL nr.
(3) Preşedintele colegiului director este secretarul unităţii administrativ-teritoriale. în situaţia 
în care preşedintele colegiului director nu îşi poate exercita atribuţiile, acestea sunt exercitate 
de către directorul/directorul executiv al Direcţiei.
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Art. 15. — (1) Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile colegiului director se stabilesc prin 
prezentul regulamenl de organizare şi funcţionare al Direcţiei.
(2) Colegiul director se întruneşte în şedinţă ordinară trimestrial, la convocarea directorului 
executiv, precum şi în şedinţă extraordinară, ori de câte ori este necesar, la cererea 
directorului executiv.
(3) Şedinţele colegiului director se desfăşoară în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul 
membrilor săi şi a preşedintelui. în exercitarea atribuţiilor ce îi revin, colegiul director adoptă 
hotărâri cu votul a jumătate plus unu din totalul membrilor săi.
(4) La şedinţele colegiului director pot participa, fără drept de vot, primarul unităţii 
administrativ-teritoriale şi alţi consilieri locali, precum şi alte persoane invitate de membrii 
colegiului director.
(5) Colegiul director îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
a) analizează activitatea Direcţiei şi propune directorului executiv al Direcţiei măsurile 
necesare pentru îmbunătăţirea activităţii acesteia;
b) avizează proiectul bugetului propriu al Direcţiei şi contul de încheiere a exerciţiului 
bugetar; avizul este consultativ;
c) avizează proiectul strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale şi al planului anual de 
acţiune, precum şi rapoartele de activitate ale Direcţiei; avizul este consultativ;
d) propune consiliului local modificarea structurii organizatorice şi a regulamentului de 
organizare şi funcţionare ale Direcţiei, precum şi rectificarea bugetului, în vederea 
îmbunătăţirii activităţii acesteia;
e) propune consiliului local includerea în programul de dezvoltare economică locală a unei 
componente privind serviciile sociale;
f) întocmeşte şi propune spre avizare, respectiv aprobare, potrivit legii, statul de funcţii, 
precum şi premierea şi sporurile care se acordă la salariul personalului Direcţiei, cu încadrarea 
în resursele financiare alocate de consiliul local, în condiţiile legii.
(6) Colegiul director îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de lege sau prin hotărâre a 
consiliului local.

ATRIBUŢIILE COMPARTIMENTELOR 
DIRECŢIEI DE ASISTENTA SOCIALA SLOBOZIA

CAPITOLUL IV
SERVICIUL "BENEFICII SOCIALE"

Art. 16.

1) Este subordonat Directorului Executiv si este coordonat de Sef Serviciu.
2) Obiectul de activitate al Serviciului „Beneficii Sociale” il constituie realizarea ansamblului 
de masuri, programe, servicii specializate de protejare a persoanelor, familiilor, grupurilor si 
comunităţilor cu probleme speciale aflate in dificultate, care nu au posibilitatea sa îşi asigure 
prin resurse si eforturi proprii un trai decent, cu scopul imbunatatirii calitatii vieţii.
3) în vederea îndeplinirii sarcinilor, va colabora cu toate compartimentele din cadrul DAS, 
precum şi cu instituţiile şi organizaţiile neguvemamentale din tară şi străinătate care pot oferi 
sprijin logistic, tehnic, material sau financiar.



Art.17 Atribuţiile generale ale Serviciului „Beneficii Sociale”:
1) Asigură şi organizează activitatea de primire a solicitărilor privind beneficiile de asistenţă 
socială;
2) Iniţiază, coordonează şi aplică măsurile de prevenire şi combatere a situaţiilor de 
marginalizare şi excludere socială în care se pot afla anumite grupuri sau comunităţi;
3) Identifică familiile şi persoanele aflate în dificultate, precum şi cauzele care au generat 
situaţiile de risc de excluziune socială;
4) Asigură informarea şi consilierea beneficiarilor, precum şi informarea populaţiei privind 
drepturile sociale şi serviciile sociale disponibile;
5) Verifică îndeplinirea condiţiilor legale de acordare a beneficiilor de asistenţă socială, 
conform procedurilor prevăzute de lege sau, după caz, stabilite prin hotărâre a consiliului 
local, şi pregăteşte documentaţia necesară în vederea stabilirii dreptului la măsurile de 
asistenţă socială;
6) întocmeşte dispoziţii de acordare/respingere sau, după caz, de
modificare/suspendare/încetare a beneficiilor de asistenţă socială acordate din bugetul local şi 
le prezintă primarului pentru aprobare;
7) Pentru beneficiile de asistenţă socială acordate din bugetul de stat realizează colectarea 
lunară a cererilor şi transmiterea acestora către agenţiile teritoriale pentru plăţi şi inspecţie 
socială;
8) Comunică beneficiarilor dispoziţiile cu privire la drepturile şi facilităţile la care sunt 
îndreptăţiţi, potrivit legii;
9) Urmăreşte şi răspunde de îndeplinirea condiţiilor legale de către titularii şi persoanele 
îndreptăţite la beneficiile de asistenţă socială;
10) Efectuează anchete sociale pentru depistarea precoce a cazurilor de risc de excluziune 
socială sau a altor situaţii de necesitate în care se pot afla membrii comunităţii şi propune 
măsuri adecvate în vederea sprijinirii acestor persoane;
11) Elaborează şi fundamentează propunerea de buget pentru finanţarea beneficiilor de 
asistenţă socială;
12) Colectează, prelucrează şi administrează datele şi informaţiile privind beneficiarii, 
furnizorii publici şi privaţi şi serviciile administrate de aceştia şi le comunică serviciilor 
publice de asistenţă socială de la nivelul judeţului, precum şi Ministerului Muncii şi Justiţiei 
Sociale, la solicitarea acestuia;
13) Asigură, pentru relaţiile directe cu persoanele cu handicap auditiv ori cu surdocecitate, 
interpreţi autorizaţi ai limbajului mimico-gestual sau ai limbajului specific al persoanei cu 
surdocecitate;
14) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare.

1. Pentru realizarea acestor măsuri, sunt necesare:
1) Asigurarea aplicării actelor normative privind activitatea de protecţie si asistenta sociala a 
persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice si a copiilor;
2) Elaborarea de programe de protecţie si asistenta sociala a persoanelor cu handicap, a 
persoanelor vârstnice si a copiilor, strategii de dezvoltare in domeniu, pe care le supune spre 
aprobare Consiliului Municipiului Slobozia;
3) Implementarea programelor de protecţie si asistenta sociala aprobate de Consiliul Local 
Slobozia;
4) Monitorizarea, evaluarea si controlul serviciilor sociale acordate persoanelor cu handicap, 
persoanelor vârstnice si a copiilor;
5) Asigurarea, prin instrumente şi activităţi specifice asistenţei sociale, prevenirea şi 
combaterea situaţiilor care implică risc crescut de marginalizare şi excludere socială, cu 
prioritate situaţiilor de urgenţă;

9



6) Identificarea persoanelor marginalizate şi stabilirea de măsuri individuale pentru fiecare 
familie în parte care intră în această categorie;
7) Identificarea, evaluarea şi acordarea de sprijin material şi financiar familiilor cu copii în 
întreţinere;
8) Asigurarea consilierii şi informării familiilor cu copii în întreţinere asupra drepturilor şi 
obligaţiilor acestora, asupra drepturilor copilului, asupra serviciilor disponibile pe plan local, 
asupra instituţiilor speciale;
9) Realizarea activitatii de prevenire a separării copilului de familia sa, identificarea şi 
evaluarea situaţiilor care impun acordarea de servicii şi/sau prestaţii pentru prevenirea 
separării copilului de familia sa.

Art.18. Obiectivele Serviciului „Beneficii Sociale”:
1) Instituirea unor programe speciale de integrare sociala a persoanelor aflate în situaţie de 
risc social pentru:
- persoanele cu handicap;
- persoanele vârstnice;
- familii cu copii în intretinere;
- persoane marginalizate, aflate în situaţie de excludere sociala.
2) Imbunatatirea condiţiilor de viata a persoanelor si familiilor aflate în situaţie de risc, 
prevenirea institutionalizării asistaţilor, creandu-le condiţiile necesare pentru a ramane in 
mediul natural;
3) Imbunatatirea nivelului de informare a beneficiarilor, a autoritarilor centrale si locale, a 
partenerilor si a opiniei publice asupra oricăror activitati si servicii, derulate de D.A.S;
4) Identificarea continua a nevoilor persoanelor vârstnice si a persoanelor cu handicap aflate 
in situaţii de risc social;
5) Adaptarea permanenta la nevoile identificate prin diversificarea serviciilor oferite pe 
categorii de beneficiari;
6) Asigurarea si menţinerea unor servicii de calitate adaptate atât nevoilor comunităţii cat si 
standardelor de calitate;
7) Promovarea activitatilor D.A.S, facilitarea comunicării si colaborării la nivel local, 
incurajarea si dezvoltarea de parteneriate viabile cu alţi furnizori de servicii, instituţii publice 
si ONG-uri;
8) Asigurarea creşterii gradului de profesionalism si calificare al personalului din structura sa.

Art.19. COMPARTIMENT „MONITORIZAREA PERSOANELOR CU 
HANDICAP, PERSOANE VÂRSTNICE SI SUBVENŢII”
19.1. Atribuţii specifice acordării subvenţiilor pentru incalzirea locuinţei cu gaze 
naturale, energie electrica si lemne:
1 )Asigura consilierea si informarea comunităţii, in conformitate cu prevederile legale in 
vigoare, cu privire la modalitatea si criteriile de acordare a ajutorului pentru incalzirea 
locuinţei;
2) Primeşte, verifica si centralizează cererile pentru acordarea ajutoarelor pentru incalzirea 
locuinţei, actele justificative privind componenta familiei, veniturile si domiciliul acestora;
3) întocmeşte anchetele sociale in vederea acordării ajutorului pentru incalzirea locuinţei cu 
energie electrica prin verificarea sursei de incalzire declarata;
4) Administrează baza de date, existenta la nivelul compartimentului ce cuprinde beneficiarii 
de ajutor pentru incalzirea locuinţei cu gaze naturale, energie electrică şi lemne;
5) întocmeşte raportul statistic privind beneficiarii de ajutor pentru incalzirea locuinţei cu 
gaze naturale, energie electrică şi lemne care se transmite lunar Agenţiei Judeţene pentru 
Prestaţii Sociale Ialomiţa;
6) Verifica in teren situaţiile sesizate, in vederea clarificării acestora;
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7) Asigura pastrarea în bune condiţii în arhiva curenta a Compartimentului „Monitorizare 
persoane cu handicap, persoane varsnice şi subvenţii” a dosarelor beneficiarilor subvenţiei 
pentru incalzirea locuinţei.
Legislaţie specifica acordării subvenţiilor pentru incalzirea locuinţei cu gaze naturale, 
energie electrica si lemne:
1) OUG 70/2011 privind masurile de protecţie sociala in perioada sezonului rece, cu 
modificările si completările ulterioare;
2) HG 920/2011 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor OUG 
70/2011 privind masurile de protecţie sociala in perioada sezonului rece, cu modificările si 
completările ulterioare.

19.2. Atribuţii specifice acordării ajutoarelor financiare de urgenta
1) Asigura consilierea si informarea comunităţii, in conformitate cu prevederile legale in 
vigoare, cu privire la modalitatea si criteriile de acordare a ajutoarelor financiare de urgenta;
2) Primeşte si verifica documentele depuse pentru acordarea ajutoarelor de urgenta;
3) Efectuează anchete sociale in vederea acordării ajutoarelor financiare de urgenta 
persoanelor aflate în situaţii deosebite, in termenele precizate de legislaţia in vigoare si ori de 
cate ori este nevoie si întocmeşte dosarele în vederea emiterii dispoziţiilor de acordare a 
ajutorului de urgenţa;
4) Inainteaza către Compartimentul” Evidenta si plata beneficii de asistenta sociala” situaţia 
cu dosarele aprobate in vederea efectuării plaţilor;
Legislaţie specifica acordării ajutoarelor de urgenta
1) HCL 120/2012 privind stabilirea unor reglementari in vederea acordării ajutoarelor de 

urgenta in Municipiul Slobozia;
2) HCL 3/2018 privind acordarea unui ajutor de urgenta constând in lemne pentru foc in 
sezonul rece
19.3. Atribuţii specifice in domeniul asistentei sociale a persoanelor cu handicap
1) Asigură consilierea şi informarea familiilor asupra drepturilor şi obligaţiilor acestora şi 
asupra serviciilor disponibile pe plan local;
2) Monitorizează şi analizează situaţia persoanelor cu dizabilităţi din unitatea administrativ- 
teritorială, precum şi modul de respectare a drepturilor acestora, asigurând centralizarea şi 
sintetizarea datelor şi informaţiilor relevante;
3) Identifică situaţiile de risc şi stabileşte măsuri de prevenţie şi de reinserţie a persoanelor cu 
handicap în mediul familial natural şi în comunitate;
4) Identifică şi evaluează situaţiile care impun acordarea de servicii şi/sau beneficii pentru 
persoanele adulte cu dizabilităţi;
5) Implică în activităţile de îngrijire, reabilitare şi integrare a persoanei cu handicap familia 
acesteia;
6) Organizează şi răspunde de plasarea persoanei cu handicap într-o instituţie de asistenţă 
socială şi facilitează accesul acesteia în alte instituţii specializate (spitale, instituţii de 
recuperare);
7) Asigură sprijin pentru persoanele cu handicap prin realizarea unei reţele eficiente de 
asistenţi personali;
8) întocmeşte ancheta sociala, la solicitarea Serviciului « Managementul resurselor umane si 
control intern managerial », prin care se/nu se recomanda angajarea unui asistent personal;
9) întocmeşte dosarele pentru acordarea indemnizaţiei de insotitor persoanelor încadrate in 
grad de handicap grav cu insotitor;
10) Asigură instruirea în problematica specifică persoanei cu handicap a personalului, inclusiv 
a asistenţilor personali;
11) întocmeşte o evidenta stricta a persoanelor cu handicap care beneficiază de drepturi si/sau 
facilitaţi;
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12) Efectuează periodic(2 ori/an), Rapoarte de reevaluare pentru toţi beneficiarii de 
indemnizaţie de insotitor sau asistent personal, cuvenite persoanelor incadrate în grad de 
handicap grav;
13) Eliberează lunar bilete pentru transport urban al persoanelor cu handicap, asistenţilor 
personali şi însoţitorilor persoanelor cu handicap şi inainteaza către societatea de transport în 
comun adresa cu seriile biletelor emise în luna respectiva şi verifica situaţia primita de la 
aceştia cu biletele transmise spre decontare;
14) Primeşte facturile lunare, emise pe numele Direcţiei de Asistenţă Socială de către 
prestatorii de servicii de transport local (pentru persoanele cu handicap, însoţitorii şi/sau 
asistenţii personali ai acestora) cu care instituţia are încheiate convenţii de colaborare, le 
verifică, şi le înaintează Serviciului „Buget -contabilitate, achiziţii publice, locuinţe sociale, 
comunicare, registratura, relaţii cu publicul si administrativ”în vederea achitării lor ;
15) Dezvoltă parteneriate şi colaborează cu organizaţiile neguvemamentale şi cu alţi 
reprezentanţi ai societăţii civile în vederea acordării şi diversificării serviciilor sociale în 
funcţie de realităţile locale pentru persoanele cu handicap ;
16) Colaborează cu instituţiile publice descentralizate ale Ministerelor, în vederea dezvoltării 
de programe de asistenţă socială de interes local;
17) Conlucrează cu asociaţiile de proprietari pentru determinarea persoanelor cu 
handicap/persoanelor vârstnice care se află în situaţii de risc şi identifica măsuri de ajutorare a 
acestora;
18) Asigura includerea nevoilor persoanelor cu handicap si ale familiilor acestora in toate 
politicile, strategiile si programele de dezvoltare locala;
19) încurajează şi susţine activităţile de voluntariat;
20) Colaborează cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului în domeniul 
drepturilor persoanelor cu dizabilităţi şi transmite acesteia toate datele şi informaţiile solicitate 
din acest domeniu.
Legislaţie specifica in domeniul protecţiei persoanelor cu handicap:
1) Legea nr. 448/2006 privind protecţia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 
actualizata cu modificările si completările ulterioare;
2) H.G. nr. 427/2001 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind condiţiile de 
incadrare, drepturile si obligaţiile asistentului personal al persoanei cu disabilitati, cu 
modificările si completările ulterioare;
3) HG 268/2007 privind normele de aplicare a Legii 448/2006 privind protecţia si promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările si completările ulterioare;
4) Ordinul 794/ 2002 privind aprobarea modalităţii de plata a indemnizaţiei cuvenite părinţilor 
sau reprezentanţilor legali ai copilului cu handicap grav, precum si adultului cu handicap grav 
sau reprezentantului sau legal
5) Legea nr. 487 din 08/08/2002 Legea sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu 
tulburări psihice, cu modificările si completările ulterioare.
19.4. Atribuţii specifice in domeniul asistentei sociale a persoanelor vârstnice
1) Evalueaza situaţia socio-economica a persoanelor vârstnice aflate in dificultate si propune 
masuri de protecţie sociala;
2) Acorda consiliere sociala si administrativa persoanelor vârstnice;
3) Efectuează anchete sociale pentru acordarea unor servicii de specialitate;
4) Asigura informarea persoanelor vârstnice cu privire la serviciile de asistenta sociala pentru 
persoanele vârstnice, existente pe raza judeţului si facilitează accesul acestora la serviciile de 
asistenta sociala specializata prin familiarizarea persoanelor cu legislaţia in vigoare;
5) Colaborarea cu organizaţiile neguvemamentale si alte instituţii publice in vederea facilitării 
accesului persoanelor vârstnice in instituţii specializate (spitale, instituţii de recuperare, centre 
de zi etc.);
6) întocmeşte si administrează baza de date cu persoanele vârstnice aflate in dificultate;
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7) Consiliază şi indruma persoanele vârstnice si familiile acestora in vederea completării 
dosarului de internare intr-un centru pentru persoane vârstnice;
8) întocmeşte fise sociomedicale necesare internării persoanelor vârstnice in centre de 
ingrijire si asistenta sociala;
9) Vizitează periodic persoane vârstnice care locuiesc singure, fără apartinatori;
10) Dezvolta programe sociale care au ca scop prevenirea marginalizării si excluziunii sociale 
a vârstnicilor si creşterea calitatii vieţii persoanelor vârstnice aflate in stare de risc social, 
imobilizate la pat sau la domiciliu;
11) Conform Legii 17/2000, art. 7, pct. (3) asigura inmormantarea persoaneloe vârstnice fara 
apartinatori, obţine Extrasul de Certificat de deces, Adeverinţa de inhumare.
Legislaţie specifica asistentei sociale a persoanelor vârstnice:
1) Legea nr. 17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor vârstnice, cu modificările si 
completările ulterioare;
2) Legea nr. 16/2000 privind înfiinţarea, organizarea si funcţionarea Consiliului National al 
Persoanelor Vârstnice, cu modificările si completările ulterioare;
3) H.G. nr. 886/2000 pentru aprobarea Grilei Naţionale de Evaluare a nevoilor persoanelor 
vârstnice, cu modificările si completările ulterioare.
19.5. Alte atribuţii
1) întocmeşte rapoarte de monitorizare pentru minorii aflaţi sub tutela, in vederea justificării 
sumelor de bani primite ca indemnizaţie de plasament;
2) Solicita adeverinţe de venit de la ANAF pentru beneficiarii de prestaţii sociale, in baza 
declaraţiilor pe propria răspundere conform carora nu realizează venituri;
3) împreuna cu serviciul extern contractat, organizează instructaje periodice de SSM si PSI 

pentru toti salariaţii SPAS;
4) împreuna cu medicul de medicina muncii, organizează controlul anual in vederea 
completării fiselor de aptitudini pentru toti salariaţii SPAS;
5) întocmeşte anchete sociale, răspunsuri, informări, rapoarte, la solicitarea altor instituţii.

Art.20 COMPARTIMENT “VENIT MINIM GARANTAT, ALOCAŢII, 
INDEMNIZAŢII COPII, BURSE ŞCOLARE, INCLUZIUNE SOCIALA SI 
PREVENIRE MARGINALIZARE SOCIALA”

20.1. Atribuţii specifice personalului in domeniul protecţiei şi promovării drepturilor 
copilului
1) Monitorizează si analizeaza situaţia copiilor din unitatea administrativ-teritoriala, precum si 
modul de respectare a drepturilor copiilor, asigurând centralizarea si sintetizarea datelor si 
informaţiilor relevante;
2) Orice separare a copilului de părinţii sai, precum si orice limitare a exerciţiului drepturilor 
părinteşti trebuie sa fie precedate de acordarea sistematica a serviciilor si prestaţiilor prevăzute 
de lege, cu accent deosebit pe informarea corespunzătoare a părinţilor, consilierea acestora, 
terapie sau mediere, acordate in baza unui plan de servicii;
3) Identifica si evalueaza situaţiile care impun acordarea de servicii si/sau beneficii pentru 
prevenirea separării copilului de familia sa, intocmind planul de servicii pe care il supune 
primarului spre aprobare prin dispoziţie;
4) Asigura consilierea si informarea familiilor cu copii in intretinere asupra drepturilor si 
obligaţiilor acestora, asupra drepturilor copilului si asupra serviciilor disponibile pe plan local;
5) Ori de cate ori este cazul, vizitează copiii la locuinţa lor si se informează despre felul in are 
aceştia sunt ingrijiti, despre sanatatea si dezvoltatea lor fizica, educarea, invatatura si pregătirea 
lor profesionala, acordând, la nevoie, indrumarile necesare, intocmeste referatul constatator si 
acolo unde este cazul propune suspendarea sau modificarea planului de servicii.
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6) Propune primarului, in cazul in care este necesar luarea unor masuri de protecţie speciala, in 
condiţiile legii;
7) Urmăreşte evoluţia dezvoltării copilului si modul in care părinţii acestuia isi exercita 
drepturile si isi indeplinesc obligaţiile cu privire la copilul care a beneficiat de o măsură de 
protecţie speciala si a fost reintegrat in familia sa, intocmind raporturi lunare pe o perioada de 
minum 3 luni;
8) Colaborează cu Direcţia Generala de Asistenta Sociala si Protecţia Copilului Ialomiţa in 
domeniul protecţiei copilului si transmit acesteia toate datele si informaţiile solicitate din acest 
domeniu;
9) Colaborează cu colectivitatea locala in vederea identificării nevoilor comunităţii si 
soluţionării problemelor sociale care privesc copiii;
10) Arhivează anual documentele proprii potrivit prevederilor legale.
Legislaţie specifica protecţiei şi promovării drepturilor copilului:

1) Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările si 
completările ulterioare;
2) Legea nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, cu modificările si completările ulterioare;
3) H.G. nr. 679 /2003 privind condiţiile de obţinere a atestatului, procedurile de atestare şi 
statutul asistentului matemal profesionist,cu modificările si completările ulterioare;
20.2. Atribuţii specifice acordării alocaţiei de stat pentru copii si alocaţiei pentru 
susţinerea familiei:

1) Primeşte cererile pentru acordarea alocaţiei de stat pentru copiii preşcolari precum si actele 
doveditoare din care rezulta indeplinirea condiţiilor legale de acordare a acestui drept;
2) întocmeşte si inainteaza lunar la AJPIS Ialomiţa borderoul privind situaţia cererilor 
inregistrate pentru acordarea alocaţiei de stat;
3) Primeşte cererile si propune AJPIS Ialomiţa, pe baza de ancheta sociala, schimbarea 
reprezentantului legal al copilului si plata alocaţiei de stat restanta;
4) Primeşte si inregistreaza cererile si declaraţiile pe propria răspundere privind acordarea 
alocaţiei pentru susţinerea familiei, depuse de familiile care au in intretinere copii in varsta de 
pana la 18 ani, insotite de acte doveditoare privind componenta familiei si veniturile realizate 
de membrii acesteia si le soluţionează in termen legal;
5) Efectuează anchete sociale la domiciliu, sau după caz, la reşedinţa solicitantului pentru 
verificarea situaţiei ce rezulta din datele inscrise in actele doveditoare, in vederea 
acordarii/neacordarii alocaţiei pentru susţinerea familiei, in termen legal;
6) Propune, pe baza de referat, Primarului acordarea/neacordarea prin dispoziţie, după caz, a 
alocaţiei pentru susţinerea familiei;
7) Comunica titularului alocaţiei pentru susţinerea familiei dispoziţia primarului, in termen de 5 
zile de la data emiterii;
8) Reevaluează periodic sau ori de cate ori este necesar dosarele beneficiarilor, efectuând 
anchete sociale in vederea urmăririi respectării condiţiilor de acordare a dreptului la alocaţia 
pentru susţinerea familiei, conform cu prevederile legale in vigoare;
9) Solicita lunar adeverinţe de venit pentru beneficiarii de alocaţie pentru susţinerea familiei, 
aflaţi in plata, Conform Protocolului încheiat in data de 01.02.2016 intre Direcţia de Asistenta 
Sociala Slobozia si Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Ialomiţa;
10) Propune, pe baza de referat, primarului, modificarea cuantumului, încetarea dreptului prin 
dispoziţie, după caz, a alocaţiei pentru susţinerea familiei;
11) întocmeşte si transmite pana in data de 5 ale lunii curente pentru luna precedenta la AJPIS 
Ialomiţa: borderoul privind cererile noi de acordare a alocaţiei pentru susţinerea familiei, 
aprobate prin dispoziţia primarului in conformitate cu prevederile legale împreuna cu cererile si 
dispoziţiile de aprobare ale primarului si borderoul privind modificarea cuantumului sau, după 
caz, încetarea dreptului de acordare a alocaţiei;
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12) Comunica familiilor beneficiare dispoziţia primarului de acordare/respingere, modificare, 
incetare a dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei;
13) Asigura consilierea si informarea solicitanţilor asupra drepturilor si obligaţiilor acestora, 
privind alocaţia pentru susţinerea familiei;
14) Asigura soluţionarea in termen legal a scrisorilor, sesizărilor si petiţiilor primite direct de la 
cetateni sau de la autoritati ale administraţiei publice de stat centrale sau locale si alte organe. 
Legislaţie specifica acordării alocaţiei de stat pentru copii si alocaţiei pentru susţinerea 
familiei:

1) Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, cu modificările si completările 
ulterioare;
2) Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, cu modificările si 
completările ulterioare;
3) H.G. nr. 38/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 
nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, cu modificările si completările 
ulterioare;
20.3. Atribuţii specifice pentru susţinerea familiei in vederea creşterii copilului, conform 
prevederilor legale privind concediul, indemnizaţia lunara precum si acordarea 
stimulentului de inserţie pentru creşterea copilului pana la 2, respectiv 3 ani

1) Primeşte si inregistreaza cererile pentru acordarea dreptului prevăzut de lege, reprezentând 
indemnizaţie lunara pentru creşterea copilului sau, după caz, acordarea stimulentului de 
inserţie;
2) Primeşte si verifica documentele din care rezulta indeplinirea condiţiilor legale de acordare a 
dreptului prevăzut de legislaţia in vigoare;
3) Cererile inregistrate si certificate de primar se transmit pe baza de borderou, in termen legal, 
insotite de documentele justificative, la AJPIS Ialomiţa, care le soluţionează prin decizie emisa 
de directorul executiv;
Legislaţie specifica acordării concediului, indemnizaţiei lunare precum si acordării 
stimulentului de inserţie pentru creşterea copilului pana la 2, respectiv 3 ani:

1) O.U.G nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor cu 
modificările si completările ulterioare;
2) H.G. nr. 52/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G 
nr. 111/2010 privind concediul si indemnizaţia lunara pentru creşterea copiilor
20.4. Atribuţii specifice in vederea acordării de tichete sociale in cadrul proiectului “Eu 
vreau sa merg la şcoala!” si stimulării participării în învăţământul preşcolar a copiilor 
provenind din familii defavorizate

1) Primeşte si inregistreaza cererile si declaraţiile pe propria răspundere privind acordarea 
tichetelor sociale insotite de acte doveditoare privind componenta familiei si veniturile realizate 
de membrii acesteia si le soluţionează in termen legal;
2) Efectuează anchete sociale la domiciliu, sau după caz, la reşedinţa solicitantului pentru 
verificarea situaţiei ce rezulta din datele inscrise in actele doveditoare, in vederea 
acordarii/neacordarii tichetelor sociale, in termen legal;
3) Propune, pe baza de referat, Primarului acordarea/neacordarea prin dispoziţie, după caz, a 
drepturilor;
4) Comunica titularului dispoziţia primarului, in termen de 5 zile de la data emiterii;
5) Reevaluează periodic sau ori de cate ori este necesar dosarele beneficiarilor, efectuând 
anchete sociale in vederea urmăririi respectării condiţiilor de acordare a drepturilor, conform cu 
prevederile legale in vigoare;
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6) Solicita lunar adeverinţe de venit pentru beneficiarii de alocaţie pentru susţinerea familiei, 
aflaţi in plata, Conform Protocolului incheiat in data de 01.02.2016 intre Direcţia de Asistenta 
Sociala Slobozia si Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Ialomiţa;
7) Propune, pe baza de referat, primarului, incetarea drepturilor prin dispoziţie
8) întocmeşte si transmite pana in data de 25 ale lunii curente la AJPIS Ialomiţa, borderoul 
privind beneficiarii de stimulente educaţionale, in format electronic.
9) Eliberează tichetele valorice către beneficiari si verifica modul in care acestea au fost 
cheltuite in baza bonurilor fiscale.
10) Verifica in teren prezenta copiilor beneficiari de stimulent educaţional

Legislaţie specifica acordării de tichete sociale in cadrul proiectului “Eu vreau sa merg la 
şcoala!” si stimulării participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din 
familii defavorizate

1) Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor 
provenind din familii defavorizate, cu modificările si completările ulterioare;
2) H.G nr. 15/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 
248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din 
familii defavorizate şi a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţă;
3) H.C.L. Slobozia nr. 219/2013 privind aprobarea cuantumului maxim si a condiţiilor de 
acordare a prestaţiilor financiare excepţionale prevăzute de Legea nr. 272/2004 privind 
protecţia si promovarea drepturilor copilului;
20.5. Atribuţii specifice privind activităţile de identificare, intervenţie şi monitorizare a 
copiilor care sunt lipsiţi de îngrijirea părinţilor pe perioada în care aceştia se află la 
muncă în străinătate

1) Asigura consilierea si informarea solicitanţilor asupra drepturilor si obligaţiilor acestora in 
situaţia in care intenţionează sa plece in străinătate;
2) înregistrează notificarea privind intenţia de a pleca in străinătate si desemnarea persoanei 
care se va ocupa de intretinerea copilului pe perioada absentei părintelui
3) Eliberează dovada de notificare
4) Evalueaza situaţia familiala a copilului care impun acordarea de servicii si/sau beneficii 
pentru prevenirea separării copilului de familia sa, intocmind planul de servicii pe care il 
supune primarului spre aprobare prin dispoziţie;
5) Urmăreşte menţinerea relaţiilor personale ale copiilor cu părinţii care sunt plecaţi la muncă 
în străinătate;
6) Organizează programe de educaţie parentală destinate părintelui care se ocupă de creşterea şi 
îngrijirea copilului după plecarea celuilalt părinte la muncă în străinătate, respectiv persoanelor 
desemnate a se ocupa de creşterea şi îngrijirea copiilor 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;
7) Organizează întâlniri trimestriale sau ori de câte ori este necesar cu persoanele care se ocupă 
de creşterea şi îngrijirea copiilor, precum şi cu părintele care se ocupă de creşterea şi îngrijirea 
copilului după plecarea celui de al doilea părinte la muncă în străinătate;
8) Facilitează şi sprijină menţinerea unui contact permanent între reprezentanţii unităţii de 
învăţământ pe care o frecventează copilul şi persoana în grija căruia acesta a fost lăsat de 
părinţi;
9) încurajează părintele sau, după caz, persoana în grija căreia a fost lăsat copilul şi cadrele 
didactice să stabilească acorduri de învăţare, adecvate nevoilor acestora care să cuprindă în mod 
explicit scopurile, aşteptările şi responsabilităţile ce revin şcolii şi familiei;
10) Sprijină părintele sau, după caz, persoana în grija căreia a fost lăsat copilul în utilizarea 
unor metode de consiliere care să faciliteze comunicarea în familie, rezolvarea problemelor etc.
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Legislaţie specifica privind activităţile de identificare, intervenţie şi monitorizare a 
copiilor care sunt lipsiţi de îngrijirea părinţilor pe perioada în care aceştia se află la 
muncă în străinătate:

1) Ordinul nr. 219/2006 privind activităţile de identificare, intervenţie şi monitorizare a copiilor 
care sunt lipsiţi de îngrijirea părinţilor pe perioada în care aceştia se află la muncă în străinătate, 
cu modificările si completările ulterioare;
2) Legea nr. 156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate, cu 
modificările si completările ulterioare;
3) Hotărârea nr. 384/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
Legii nr. 156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate, cu 
modificările si completările ulterioare;
4) Hot. 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
20.6. Atribuţii specifice privind Programul naţional de protecţie socială "Bani de liceu", 
acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare si 
sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală:

ljEfectueaza anchete sociale la domiciliu, sau după caz, la reşedinţa solicitantului pentru 
verificarea situaţiei ce rezulta din datele inscrise in actele doveditoare, in vederea 
acordarii/neacordarii drepturilor, in termen legal;
Legislaţie specifica privind Programul naţional de protecţie socială "Bani de liceu", 
acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare si 
sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală:

1) H.G. nr. 1488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se 
acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială "Bani de liceu", cu 
modificările si completările ulterioare;
2) Legea nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării 
de calculatoare, cu modificările si completările ulterioare;
3) Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe 
proprietate personală, cu modificările si completările ulterioare;
20.7. Atribuţii specifice personalului cu atribuţii in întocmirea, gestionarea si 
monitorizarea dosarelor privind venitul minim garantat:

1) Asigură consilierea şi informarea persoanelor aflate in dificultate, care nu au posibilitatea sa 
îşi asigure prin resurse si eforturi proprii un trai decent, asupra drepturilor şi obligaţiilor 
acestora şi asupra serviciilor disponibile pe plan local;
2) Primire dosar de ajutor social(verificare acte depuse, solicitare acte lipsa, se vor da 
explicaţii privind calculul ajutorului social, cursul dosarului, modul de efectuare a zilelor de 
munca), informarea beneficiarilor cu privire la actele ce trebuie prezentate periodic pentru 
completarea dosarului;

3) Efectuează anchete sociale de reevaluare in vederea completării dosarului de ajutor social, 
întocmeşte anchetele sociale pentru dosarele noi depuse.
4) întocmeşte in funcţie de situaţia fiecărui dosar referatul privind emiterea dispoziţiilor de 
acordare, suspendare,repunere in drepturi, încetare, modificare cuantum.
5) Se aproba anual prin HCL, planul de acţiuni sau lucrări de interes local pentru repartizarea
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orelor de munca, in funcţie de solicitările primite din partea instituţiilor partenere
6) întocmeşte lunar planul de lucrări si acţiuni pentru repartizarea orelor de munca cu 
instituţiile unde se efectuează zilele de munca in folosul comunitarii, distribuie către 
beneficiari bonurile de munca, se afiseaza spre luare la cunoştinţa;
7) Introducerea dosarelor de ajutor social in baza de date, introducere lunar individual pontaje 
in program,, Asistenta sociala VMG” , afiseaza lunar lista beneficiarilor de ajutor social si 
clarifica anumite situaţii aparute;
8) Transmite date statistice către Agenţia Judeţeană pentru Plaţi si Inspecţie Sociala Ialomiţa,
9) întocmeşte si transmite către Agengetia Judeţeană de Plaţi si Inspecţie Sociala lista cu 
beneficiarii de ajutor social acordat, conform Legii nr 416/2001, cu modificările si 
completările ulterioare care au in proprietate locuinţa, in vederea emiterii poliţelor PAID.;
10) Transmite lunar către AJPIS :
-situaţie centralizatoare cu beneficiarii de ajutor social aflaţi in plata,
-situaţia lunara privind persoanele apte de munca si activitatile realizate de acestea conform 
planului de acţiuni,
-borderou schimbare titular/modificare cuantum/suspendare/incetare drept
-borderou stabilire drepturi noi
-raport statistic lemne
-lista persoanelor apte de munca
11) Eliberează adeverinţe in baza evidentei existente in dosarul de ajutor social;
12) Solicita la ANAF adeverinţe venit pentru beneficiarii de ajutor social aflaţi in plata, 
conform Protocolului incheiat in data de 01.02.2016 intre SPAS Slobozia si Administraţia 
Judeţeană a Finanţelor Publice Ialomiţa;
13) Afisaza la loc vizibil tabelul cu beneficiarii ajutorului social privind repartizarea orelor de 
munca;
14) întocmeşte documentaţia privind acordarea ajutorului de inmormantare conform Legii nr 
416/2001, privind ajutorul social, cu modificările si completările ulterioare;
15) Asigura, prin instrumente si activitati specifice asistentei sociale, prevenirea si combaterea 
situaţiilor care implica risc crescut de marginalizare si excludere sociala, cu prioritate 
situaţiilor de urgenta; se ocupa de identificarea persoanelor marginalizate, conform legii nr 
116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale si stabileşte masuri pentru 
fiecare familie in parte care intra in aceasta categorie;
16) întocmeşte si transmite către Serviciul Buget Contabilitate si Compartimentul Executare 
Silita din cadrul Primăriei, lista cu beneficiarii de ajutor social acordat, conform legii nr 
416/2001, cu modificările si completările ulterioare care inregistreaza debite;
17) Eliberează adeverinţe pentru beneficiarii de V.M.G necesare la diferite institutii( Casa de 
Sanatate, Medic de familie, etc);
18) Pentru perioada sezonului rece, intocmeste lista cu beneficiarii de ajutor social care 
folosesc lemne pentru incalzirea locuinţei, intocmeste referatul in vederea emiterii 
dispoziţiilor de acordare a ajutorului pentru incalzirea locuinţei cu lemne;

19) întocmeşte statul de plata pentru beneficiarii de ajutor social care se incalzesc cu lemne in 
perioada sezonului rece si operează datele in programul de trezorerie PRESAJ.

20) întocmeşte, in termene legale, răspunsuri cu consultarea şefului de serviciu la solicitările 
primite de la beneficiari, instituţii publice sau private, si alte persoane

Legislaţie specifica privind acordarea venitului minim garantat

1) Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările 
ulterioare;
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2) H.G. nr. 50/2011 privind normele metodologice de aplicare a Legii nr.416/2001 cu 
modificările şi completările ulterioare ;
3) Legea nr.217/2003 privind prevenirea si combaterea violentei in familii cu modificările şi 
completările ulterioare;
4) Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu modificările 
şi completările ulterioare;
5) Hotărârea Guvernului nr.l 149/2002 cu privire la normele metodologice de aplicare ale legii 
nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu modificările şi 
completările ulterioare;
6) O.U.G. nr. 93/2016 pentru reglementarea unor măsuri de simplificare a acordării unor 

beneficii de asistenţă socială.

Art.21. Compartiment “Monitorizare, analiza statistica, indicatori asistenta 
sociala”

21.1. Atribuţii generale
1 )Monitorizarea reprezintă o activitate de maximă importanţă care sta la baza realizării 
planului de acţiune şi redefinirii unor măsuri, în funcţie de contextul social la nivelul 
comunităţilor, de evoluţia nevoilor persoanelor şi a numărului acestora.
2) Activitatea de monitorizare şi evaluare are în vedere următoarele:
a) selectarea unor indicatori de performanţă pentru obiectivele generale;

b) dezvoltarea unor programe de cercetare asupra unor grupuri cu grad mare de risc;
c) identificarea punctelor slabe şi a soluţiilor de rezolvare;
d) realizarea unei baze de date unitară şi integrată a sistemului de asistenţă socială;
e) asigurarea de informaţii corecte despre persoanele aflate in nevoie şi condiţiile lor de viaţă.
3) Pentru reuşita planului de acţiune, trebuie urmărit un set de indicatori de 
performanţă/eficienţă în domeniul serviciilor sociale destinate persoanelor aflate in nevoie.
4) Lista de indicatori reprezintă o bază de plecare în analiza serviciilor sociale destinate 
persoanelor care, din motive de natură economică, fizică, psihică sau socială, nu au 
posibilitatea să îşi asigure nevoile sociale, să îşi dezvolte propriile capacităţi şi competenţe 
pentru a se integra social.
5) Fara indicatorii de performanţă monitorizarea nu este posibila, aceştia fiind în strânsă relaţie 
cu obiectivele alese.
6) Indicatori privind situaţia persoanelor vârstnice, a persoanelor cu dizabilitati, a persoanelor 
fara apartinatori si a altor persoane aflate in nevoie: numărul persoanelor identificate, numărul 
persoanelor asistate / consiliate, numărul persoanelor institutionalizate, etc;
l)Indicatori privind nevoile sociale ale populaţiei: nivelul de identificare a nevoilor, numărul 
serviciilor de specialitate acordate, etc;
8)Indicatori privind activitatea desfasurata în cadrul serviciilor sociale si de specialitate: 
numărul de cereri / dosare inregistrate, numărul de anchete efectuate, numărul răspunsurilor 
emise, etc;
21.2. Atribuţii specifice:
1) Colectează si centralizează datele statistice privind activitatea desfasurata în cadrul 
serviciilor sociale si de specialitate aflate în subordinea instituţiei sub forma de rapoarte 
statistice, situaţii, informări, analize;
2) Monitorizează activitatea serviciilor din cadrul D.A.S. destinate promovării si protecţiei 
drepturilor copiilor, a persoanelor cu handicap, precum si a altor servicii sociale destinate 
altor categorii defavorizate. Ne referim, aici, la o monitorizare a tuturor tipurilor de servicii 
sociale oferite comunităţii, dar si a numărului de beneficiari ai acestor servicii;

19



3) Elaborează sinteze şi rapoarte, statistici şi alte instrumente de lucru privind dinamica 
fenomenului de protecţie a persoanelor cu dizabilităţi, a persoanelor vârstnice, a persoanelor 
fara apartinatori, a persoanelor marginalizate / excluse social, a persoanelor / familiilor / 
grupurilor aflate in imposibilitatea de a-si asigura, prin eforturi proprii, un trai decent, precum 
si a altor categorii de persoane defavorizate;
4) întocmeşte diferite situaţii statistice (lunare, trimestriale, semestriale, anuale, la solicitare) 
referitoare la situaţia copiilor si adulţilor aflaţi in dificultate precum si indicatori in domeniul 
incluziunii sociale;
5) Monitorizează bazele de date privind situaţia persoanelor vârstnice, a persoanelor cu 
dizabilitati, a persoanelor fara apartinatori si a altor persoane aflate in nevoie;
6) Creează şi utilizează instrumente de colectare de date folosite în vederea evaluării nevoilor 
sociale ale populaţiei din unitatea administrativ-teritorială în vederea identificării familiilor şi 
a persoanelor aflate în dificultate, precum şi a cauzelor care au generat situaţiile de risc de 
excluziune socială;
7) Elaborează şi transmite rapoarte şi analize statistice la solicitarea instituţiilor 
publice/private, persoanelor fizice/juridice, ţinând cont de reglementările legale în vigoare; 
produce şi colectează indicatori sociali de la nivelul instituţiilor implicate în gestionarea 
problemelor sociale - calculul indicatorilor relevanţi pentru acest domeniu (indicatori de 
intrare, de rezultat, de consecinţă de impact) pe baza cărora se poate realiza o evaluare 
sistematică a eficacităţii diverselor programe de intervenţie;
8) Colectează date privind diverse categorii sociale aflate în risc în vederea punerii în aplicare 
a politicilor sociale în domeniul incluziunii sociale;
9) Aplica atribuţiile prevăzute de lege în procesul de acordare a serviciilor sociale;
10) Monitorizează serviciile sociale aflate în propria administrare;
11) Asigură informarea şi consilierea beneficiarilor, precum şi informarea populaţiei privind 
drepturile sociale şi serviciile sociale disponibile;
12) Sprijină dezvoltarea voluntariatului în serviciile sociale, cu respectarea prevederilor Legii 
nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România, cu modificările 
ulterioare;
13) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare;
14) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de prezentul regulament precum şi cel de ordine 
interioara.
Legislaţie specifica
1) Legea 292/2011 asistentei sociale, cu modificările si completările ulterioare;
2) Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările si completările ulterioare;
3) Legea nr. 448/2006 privind protecţia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 
actualizata cu modificările si completările ulterioare;
4) OUG 70/2011 privind masurile de protecţie sociala in perioada sezonului rece, cu 

modificările si completările ulterioare;
5) Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările si 
completările ulterioare;
6) Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, cu modificările si 
completările ulterioare;
7) Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările 
ulterioare;
8) Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu modificările 
şi completările ulterioare;
9) Legea nr. 17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor vârstnice, cu modificările si 
completările ulterioare;
10) HG nr. 797/ 2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale 
serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal
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11) Legea nr.78 /2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România, cu 
modificările ulterioare.

Art.22. Compartiment “Strategii, programe, proiecte in domeniul asistentei 
sociale si relaţia cu asociaţiile si fundaţiile”

22.1. Atribuţii generale:
1) Realizează diagnoza socială la nivelul Municipiului Slobozia, prin evaluarea nevoilor 
sociale ale comunităţii, realizarea de sondaje şi anchete sociale, valorificarea potenţialului 
comunităţii în vederea prevenirii şi depistării precoce a situaţiilor de neglijare, abuz, abandon, 
violenţă, a cazurilor de risc de excluziune socială etc.;
2) Colectează, prelucrează şi administrează datele şi informaţiile privind beneficiarii, 
furnizorii publici şi privaţi şi serviciile administrate de aceştia ;
3) Evaluează nevoile sociale ale populaţiei din unitatea administrativ-teritorială în vederea 
identificării familiilor şi persoanele aflate în dificultate, precum şi a cauzelor care au generat 
situaţiile de risc de excluziune socială;
4) Elaborează, în concordanţă cu strategiile naţionale şi judeţene, precum şi cu nevoile locale 
identificate, strategia locală de dezvoltare a serviciilor sociale, pe termen mediu şi lung, 
pentru o perioadă de 5 ani, respectiv de 10 ani, pe care o supune spre avizare/aprobare 
Colegiului director/Consiliului local şi răspunde de aplicarea acesteia;
5) Elaborează planurile anuale de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate 
din bugetul Consiliului Local şi le propune spre avizare/aprobare Colegiului director / 
Consiliului Local; acestea cuprind date detaliate privind numărul şi categoriile de beneficiari, 
serviciile sociale existente, serviciile sociale propuse pentru a fi înfiinţate, programul de 
contractare a serviciilor din fonduri publice, bugetul estimat şi sursele de finanţare;
6) Elaborează studii, rapoarte şi informează Şeful de Serviciu cu privire la stadiul 
elaborării/implementării de programe, proiecte, inclusiv cu privire la sprijinirea regenerării 
economice si sociale a comunităţilor defavorizate din mediul urban care întrunesc condiţiile 
de acordare prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 conform Axei prioritare. 
Aceste programe/proiecte pot fi constituite din reabilitare/modemizare locuinţelor cu caracter 
social, investiţii în servicii sociale, simularea ocupării-activităţi de economie socială, activităţi 
de dezvoltare comunitară integrată, activităţi de informare, consiliere;
7) Propune înfiinţarea serviciilor sociale de interes local;
8) Identifică surse de finanţare interne şi externe pentru programe şi proiecte destinate 
creşterii calităţii serviciilor destinate asistenţei sociale şi protecţiei copilului;
9) Redactează propuneri de finanţare in domeniul asistentei sociale;
10) Monitorizează implementarea programelor şi proiectelor propuse;
11) Identificarea nevoilor, actualizarea obiectivelor şi măsurilor propuse în strategii şi planuri 
de măsuri;
12) Propune spre aprobare strategia locala în domeniul asistenţei sociale şi monitorizează 
implementarea acesteia la nivel local;
13) Colaborează cu instituţiile şi serviciile de asistenţă socială din judeţ în vederea redactării 
în parteneriat de propuneri de finanţare asigurând după caz implementarea şi managementul 
proiectelor;
14) Asigură legătura cu ONG-urile, asociaţiile si fundaţiile, organizează şi păstrează o bază de 
date cu activităţile şi experienţa ONG-urilor şi face recomandări în ceea ce priveşte 
îmbunătăţirea calităţii serviciilor şi menţinerii criteriilor de performanţă în domeniul 
serviciilor sociale;



15) Colaborează cu ONG-urile, asociaţiile si fundaţiile, care desfăşoară activităţi în domeniul 
protecţiei copilului şi în domeniul protecţiei speciale a persoanelor adulte cu handicap;
16) Colaborează cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale altor autorităţi ale 
administraţiei publice centrale, cu alte instituţii care au responsabilităţi în domeniul asistenţei 
sociale, cu serviciile publice locale de asistenţă socială din alte unităţi administrativ- 
teritoriale, cu reprezentanţii furnizorilor privaţi de servicii sociale, precum şi cu persoanele 
beneficiare;
17) Dezvolta si gestionează activitatea de voluntariat în serviciile sociale, cu respectarea 
prevederilor Legii nr. 78 /2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România, cu 
modificările ulterioare;
18) Asigură informarea şi consilierea beneficiarilor, precum şi informarea populaţiei privind 
drepturile sociale şi serviciile sociale disponibile;
19) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare.

22.2. Atribuţii specifice:
22.2.1. referitoare la copii conform Legii 272/2004:
1) Propune încheierea de convenţii de parteneriat cu reprezentanţi ai societăţii civile implicaţi 
în derularea programelor de asistenţă socială, pentru copii şi tineri, inclusiv cei cu dizabilităţi;
2) Propune înfiinţarea şi organizarea de servicii sociale destinate copiilor aflaţi în dificultate, 
în funcţie de nevoi şi de numărul de potenţiali beneficiari;
3) Asigură legătura cu alte direcţii jde asistenta sociala şi cu alte autorităţi şi instituţii centrale 
şi locale cu atribuţii în domeniu;
4) Propune spre aprobare înfiinţarea, finanţarea sau după caz, cofinanţarea instituţiilor publice 
şi de asistenţă socială şi evaluează activităţile desfăşurate de acestea;
5) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de prezentul regulament precum şi cel deordine 
interioară.
22.2.2. referitoare la persoane cu dizabilităti conform Legii 448/2006, vârstnice conform 
Legii 17/2000
1) Propune spre aprobare planul local de asistenţă socială pentru dezvoltarea strategiilor 
locale de intervenţie în sprijinul persoanelor adulte cu dizabilităţi;
2) Propune spre aprobare stabilirea unor măsuri de prevenire a situaţiilor de marginalizare si 
excludere socială a persoanelor cu dizabilităţi şi încheierea de convenţii de parteneriat cu 
reprezentanţi ai societăţii civile implicaţi în derularea programelor destinate persoanelor cu 
dizabilităţi;
3) Propune înfiinţarea şi organizarea de servicii sociale destinate persoanelor vârstnice aflate 
in dificultate si persoanelor cu dizabilităţi, în funcţie de nevoi şi de numărul de potenţiali 
beneficiari;
4) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de prezentul regulament precum şi cel de ordine 
interioara.

22.2.3. referitoare venitul minim garantat conform Legii 416/2001;
1) Propune spre aprobare planul local de asistenţă socială pentru dezvoltarea strategiilor 
locale de intervenţie venite în sprijinul persoanelor defavorizate.
2) Propune spre aprobare stabilirea unor măsuri de prevenire a situaţiilor de marginalizare si 
excludere socială a persoanelor fara venituri şi încheierea de convenţii de parteneriat cu 
reprezentanţi ai societăţii civile implicaţi în derularea programelor destinate persoanelor aflate 
in excluziune sociala;
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3) Propune înfiinţarea şi organizarea de servicii sociale destinate persoanelor aflate in 
dificultate în funcţie de nevoi şi de numărul de potenţiali beneficiari;
4) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de prezentul regulament precum şi cel de ordine 
interioara.

Legislaţie specifica
1) Legea 292/2011 asistentei sociale, cu modificările si completările ulterioare;
2) Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările si completările ulterioare;
3) Legea nr. 448/2006 privind protecţia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 
actualizata cu modificările si completările ulterioare;
4) OUG 70/2011 privind masurile de protecţie sociala in perioada sezonului rece, cu 
modificările si completările ulterioare;
5) Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările si 

completările ulterioare;
6) Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, cu modificările si 
completările ulterioare;
7) Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările 
ulterioare;
8) Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu modificările 
şi completările ulterioare;
9) Legea nr. 17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor vârstnice, cu modificările si 
completările ulterioare;
10) HG nr. 797/ 2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale 
serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal
11) Legea nr.78 /2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România, cu 
modificările ulterioare.

Art.23. Compartimentul intervenţie în regim de urgenţă în domeniul 
asistenţei sociale, intervenţie în situaţii de abuz, neglijare, trafic, migraţie şi 
repatrieri şi violenţa în familie
23.1. Atribut» generale :
1) Preia sesizările privind intervenţia în regim de urgenţă în cazurile de abuz, neglijare, 
violenţă, etc. atât asupra copiilor cât şi a persoanelor adulte aflate în dificultate, inclusiv 
persoane cu deficienţă/handicap; asigură evidenţa sesizărilor;
2) întocmeşte fişa iniţială cu datele primare despre copil/persoana adultă;
3) Evaluează în teren exactitatea datelor cuprinse în fişa de informaţii iniţiale, nevoile 
imediate ale persoanei in nevoie (copil/persoana adultă aflată în situaţie de criză) care necesită 
intervenţie de urgenţă şi asigură asistenţă şi consiliere sociala pentru depăşirea situaţiilor de 
criză şi soluţionarea adecvată a cazurilor semnalate;
4) Propune scoaterea copilului din familie şi instituirea măsurii de plasament în regim de 
urgenţă, acolo unde acest lucru se impune (cazuri de abuz, neglijare, exploatare, etc.);
5) Colaborează cu Serviciul management de caz pentru copil din cadrul DGASPC, căruia îi 
înaintează dosarul iniţial al copilului pentru desemnarea unui manager de caz şi evaluarea 
detaliată în vederea instituirii unei măsuri de protecţie speciala.
6) întocmeşte documentaţia necesară stabilirii unor măsuri de protecţie specială, acolo unde 
situaţia impune acest lucru şi le supune avizării de legalitate serviciului cu atribuţii în 
domeniul juridic;
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7) întocmeşte anchete sociale, rapoarte de evaluare, rapoarte de vizită, conform metodologiei 
specifice asistenţei sociale pentru copiii/persoanele adulte aflate în evidenţa serviciului;
8) Realizează investigaţiile necesare soluţionării/rezolvării cazului prin contactarea tuturor 
persoanelor sau instituţiilor care pot oferi informaţii despre caz;
9) Colaborează pe parcursul intervenţiei în regim de urgenţă cu celelalte 
servicii/compartimente din cadrul instituţiei precum şi cu salvarea, poliţia, organizaţii 
neguvemamentale, alte instituţii publice de la nivel local si judeţean care pot interveni în 
soluţionarea cazurilor şi/sau oferirea serviciilor;
10) Implementează standardele minime obligatorii cu privire la managementul de caz;
11) Facilitează accesul persoanelor in nevoie, la drepturile ce se cuvin conform legii şi la 
serviciile de asistenţă socială;
12) în situaţia copiilor/persoanelor adulte fără acte de naştere asigură consilierea familiei/ 
persoanei în ceea ce priveşte demersurile legate de întocmirea actului de naştere;
13) Urmăreşte respectarea drepturilor copiilor/persoanelor adulte care au făcut obiectul 
intervenţiei în regim de urgenţă;
14) Iniţiază şi aplică măsuri de prevenire şi combatere a situaţiilor de criză/dificultate;
15) Pune în practică planurile şi strategiile naţionale din domeniul serviciilor sociale;
16) Asigură evidenţa solicitărilor de servicii/semnalărilor venite din partea clienţilor, 
instituţiilor, serviciilor comunitare;
17) Asigură rezolvarea cererilor, reclamaţiilor, sesizărilor, petiţiilor repartizate spre 
soluţionare, cu respectarea prevederilor legale şi a termenului.
23.2. Atribuţii specifice:
1) Preluarea sesizărilor privind cazurile de abuz, neglijare, trafic şi exploatare primite în formă 
scrisă şi întocmirea fişei iniţiale a cazului;
2) Evaluarea iniţială a situaţiei existente in teren;
3) Realizarea investigaţiilor necesare întocmirii anchetei sociale prin contactarea persoanelor 
fizice sau juridice care pot oferi informaţii despre caz şi găsirea unor alternative pentru 
reglementarea situaţiei existente (asigurarea, în caz de necesitate a unui adăpost temporar 
pentru copilul sau adultul abuzat / neglijat/exploatat);
4) In situaţia lipsei de colaborare între specialiştii Direcţiei de Asistenta Sociala şi 
reprezentantul legal al copilului aflat în situaţie de abuz / neglijare, reprezentanţii instituţiei 
sesizează DGASPC Ialomiţa;
5) Inregistrarea sesizărilor de trafic cu minori/ persoane primite din partea comunităţii sau a 
persoanelor juridice şi realizarea demersurilor privind implicarea instituţiilor competente în 
soluţionarea cauzei (Direcţia Generală Protecţia Copilului, Ministerul Justiţiei, etc.);
6) Monitorizarea cazurilor de violenta in familie din unitatea teritoriala deservita; culegerea 
informaţiilor asupra acestora; asigurarea accesului la informaţii la cererea organelor judiciare 
si a pârtilor sau reprezentanţilor acestora;
7) Informarea si sprijinirea lucratorilor politiei care in cadml activitatii lor specifice întâlnesc 
situaţii de violenta in familie;
8) Identificarea situaţiilor de risc pentru părţile implicate in conflict si indrumarea acestora 

spre servicii de specialitate;
9) Colaborarea cu instituţii locale de protecţie a copilului (DGASPC) si raportarea cazurilor, in 
conformitate cu legislaţia in vigoare;
10) Indrumarea pârtilor aflate in conflict in vederea medierii;
1 l)Solicitarea de informaţii cu privire la rezultatul medierii;
12) Colaboreaza cu Direcţia Generala de Asistenta Sociala si Protecţia Copilului Ialomiţa 
pentru copii aflaţi in dificultate pe raza municipiului Slobozia;
13) In conformitate cu art.18 din Legea 272/2004, monitorizează la solicitarea unui părinte, 
relaţiile personale ale celuilalt părinte cu copilul, în cazul în care unul dintre părinţi împiedică 
sau afectează în mod negativ legăturile personale ale copilului cu celălat părinte
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14) Conform art. 34 din Legea nr. 272/2004, Direcţia de Asistenta Sociala va lua toate 
masurile necesare pentru depistarea precoce a situaţiilor de risc care pot determina separarea 
copilului de părinţii sai, precum si pentru prevenirea comportamentelor abuzive ale părinţilor 
si a violentei in familie;
15) Orice separare a copilului de părinţii săi, precum si orice limitare a exerciţiului drepturilor 
părinteşti trebuie sa fie precedate de acordarea sistematica a serviciilor si prestaţiilor 
prevăzute de lege, cu accent deosebit pe informarea corespunzătoare a părinţilor, consilierea 
acestora, terapie sau mediere, acordate in baza unui plan de servicii;
16) Colaboreaza lunar, cu instituţiile de invatamant in vederea identificării copiilor care se afla 
in situaţii de risc( probleme care au ca punct de plecare condiţiile financiare, condiţiile de 
locuit, neintelegerile din familie sau violenta domestica) si stabilesc masuri de prevenire si 
reinsertie a acestora in mediul familial si şcolar;
17) Realizeaza activitatea de prevenire a separării copilului de familia sa, identifica si 

evalueaza situaţiile care impun acordarea de servicii si/ sau prestaţii pentru prevenirea 
separării copilului de familia sa;
18) Vizitează periodic la domiciliu familiile si copiii care beneficiază de servicii si prestaţii, 

inainteaza propuneri Primarului in cazul in care este necesara luarea unei masuri de protecţie 
speciala in condiţiile legii si urmăresc evoluţia dezvoltării copilului si modul in care părinţii 
isi exercita drepturile si isi indeplinesc obligaţiile cu privire la copilul care a beneficiat de o 
măsură de protecţie speciala si a fost reintegrat in familia sa.
Leeislatie specifica:

1) Legea nr. 272/2004 privind protecţia si promovarea drepturilor copilului, cu modificările si 
comletarile ulterioare;
2) HG nr. 1439/2004 privind serviciile specializate destinate copilului care a savarsit o fapta 
penala si nu răspunde penal cu modificările si completările ulterioare.
3) Legea 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei in familie, cu modificările si 
completările ulterioare;
4) H.G.R. nr. 49/2011 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind prevenirea şi intervenţia 
în echipă multidisciplinară şi în reţea în situaţiile de violenţă asupra copilului şi de violenţă în 
familie şi a Metodologiei de intervenţie multidisciplinară şi interinstituţională privind copiii 
exploataţi şi aflaţi în situaţii de risc de exploatare prin muncă, copiii victime ale traficului de 
persoane, precum şi copiii români migranţi victime ale altor forme de violenţă pe teritoriul 
altor state;
5) Legea nr.287/2009 privind Codul civil;
6) Legea nr. 678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane, cu modificările 
si completările ulterioare;
7) H.G.R. nr.867/2009 privind interzicerea muncilor periculoase pentru copii;
8) Ordinul nr. 288/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind 
managementul de caz în domeniul protecţiei copilului.
9) Legea 17/ 2000 -  privind asistenta sociala a persoanelor vârstnice, cu modificările si 
completările ulterioare;
10) Legea 448/2006 -  privind protecţia persoanelor cu handicap cu modificările si 
completările ulterioare;
1 l)Codul Penal al României, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;
12) Ordinul nr. 384 din 12 iulie 2004 pentru aprobarea Procedurii de conlucrare în prevenirea 
şi monitorizarea cazurilor de violenţă în familie;
13) Ordinul nr. 385/304/1018 din 21 iulie 2004 privind aprobarea Instrucţiunilor de organizare 
şi funcţionare a unităţilor pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie.



14)HOTĂRÂREA nr. 797 din 8 noiembrie 2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de 
organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative 
de personal

Art.24. Compartiment „ Evidenta si plata de beneficii de asistenta sociala”

24.1. Atribuţii generale:
1) Asigura informarea si consilierea beneficiarilor, precum si informarea populaţiei privind 
drepturile si prestaţiile sociale disponibile, conform legislaţiei in vigoare;
2) Verifică îndeplinirea condiţiilor legale de acordare a beneficiilor de asistenta sociala, 
conform procedurilor prevăzute de lege sau, după caz, stabilite prin hotărâre a consiliului 
local,
3) Prelucrează, verifică şi gestionează plata beneficiilor sociale;
4) Monitorizează indemnizaţiile lunare aflate în propria administrare;
5) Participa la elaborarea si fundmentarea propunerii de buget pentru finanţarea beneficiilor 
de asistenta sociala;
6) întocmeşte rapoarte/ situaţii la solicitarea conducerii;
7) Colaborează permanent cu organizaţiile societăţii civile care reprezintă interesele 
diferitelor categorii de beneficiari.
24.2. Atribuţii specifice:
24.2.1. Evidenta si plata beneficiilor sociale către persoanele cu handicap
1) Primeşte solicitările de acordare a prestaţiilor sociale şi a facilităţilor de transport pentru 
persoanele cu handicap şi asigura consilierea acestora în vederea obţinerii tuturor drepturilor 
care li se cuvin în virtutea reglementărilor legale în vigoare;
2) Centralizează informaţii privitoare la acordarea prestaţiilor socialeţplati efectuate, dosare 
aflate in plata) persoanelor încadrate in grad de handicap grav,cu insotitor (copii si adulţi) si a 
facilitaţilor prevăzute de Legea nr. 448/2006 privind protecţia si promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap;
3) Centralizează borderourile de plata, state casierie, state virament bancar a drepturilor 
băneşti prin ordin de plata sau casieria unităţii şi le înaintează Serviciului „Buget - 
contabilitate, achiziţii publice, locuinţe sociale, comunicare, registratura, relaţii cu publicul si 
administrativ”, în vederea plăţii efective a acestora ;
4) Operează in programul PRESAJ modificările aparute cu privire la beneficiarii de 
indemnizaţii de insotitor(intrari, ieşiri, modificări sume);
5) Efectuează verificări ale persoanelor cu handicap, în baza informatică a instituţiei, la 

solicitarea furnizorilor de servicii;
6) Colaborează cu Direcţia pentru Evidenţă Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date 
privind domiciliile/ schimbări nume/date deces/ ale persoanelor cu handicap în vederea 
acordării drepturilor în condiţii legale ;
7) Colaborează cu Casa de pensii în vederea depistării persoanelor cu handicap grav 
beneficiare de indemnizaţie de însoţitor şi în baza altor prevederi legale ;
8) Colaborează cu Direcţia Generala de Asistenta Sociala si Protecţia Copilului in vedrea 
verificării valabilitatii Certificatelor de incadrare in grad de handicap.
24.2.2. Evidenta si plata subvenţiilor pentru incalzirea locuinţei in sezonul rece
1) Asigura consilierea si informarea comunităţii, in conformitate cu prevederile legale in 
vigoare, cu privire la modalitatea si criteriile de acordare a ajutorului pentru incalzirea 
locuinţei;
2) Întocmeşte lunar situaţia centralizatoare privind beneficiarii si cuantumul ajutoarelor pentru 
incalzirea locuinţei cu gaze naturale, energie electrică şi lemne si o transmite Agenţiei 
Judeţene pentru Prestaţii Sociale Ialomiţa si ENGIE / ENEL;
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3) întocmeşte Statul de plata, ce cuprinde beneficiarii ajutorului pentru incalzirea locuinţei cu 
lemne, sumele pe care aceştia le au de incasat şi îl inainteaza Casieriei din cadrul Primăriei;
4) Operează in programul PRESAJ datele referitoare la beneficiarii de subvenţie la incalzirea 
locuinţei cu lemne;

24.2.3. Evidenta si plata beneficiilor sociale persoanelor si familiilor cu copii in 
întreţinere
1) Asigură consilierea şi informarea persoanelor si familiilor cu copii în întreţinere asupra 
drepturilor si beneficiilor de asistenta sociale acordate in conformitate cu legislaţia in 
vigoare;
2) Centralizează borderourile ce cuprind dosarele de alocaţie de stat acordata in baza Legii 
nr. 61/1993, care vor fi trimise la termenele stabilite către Agenţia Judeţeană de Prestaţii 
Sociale Ialomiţa;
3) Centralizează borderourile ce cuprind dosarele privind alocaţia de susţinere a familiei 
acordata in baza Legii nr. 277/2010, care vor fi trimise la termenele stabilite către Agenţia 
Judeţeană de Prestaţii Sociale Ialomiţa;
4) Centralizează borderourile ce cuprind dosarele privind concediul si indemnizaţia lunara 
pentru creşterea copiilor , precum si a stimulentului de inserţie acordate in baza OUG nr. 
111/2010, care vor fi trimise la termenele stabilite către Agenţia Judeţeană de Prestaţii Sociale 
Ialomiţa;
5) Centralizează borderourile ce cuprind dosarele depuse în baza Legii nr. 248/2015, privind 
stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, 
şi cele depuse în baza H.CL. 219/2013 privind aprobarea cuantumului maxim si condiţiile de 
acordare a prestaţiilor financiare excepţionale prevăzute de Legea nr. 272/2004 privind 
protecţia si promovarea dreptului copilului, pentru obţinerea tichetelor sociale, transmite 
comanda lunar către furnizorul tichetelor sociale, inainteaza Factura Proforma Serviciului 
„Buget - contabilitate, achiziţii publice, locuinţe sociale, comunicare, registratura, relaţii cu 
publicul si administrativ” în vederea achitării si confirma plata acestora prin transmiterea 
ordinului de plata către furnizor pentru intocmirea facturii finale si livrării tichetelor sociale ;
24.2.4. Evidenta si plata venitului minim garantat
1) Asigură consilierea şi informarea persoanelor si familiilor aflate in dificultate, care nu au 
posibilitatea sa îşi asigure prin resurse si eforturi proprii un trai decent, cu scopul îmbunătăţirii 
calitatii vieţii, asupra drepturilor si beneficiilor de asistenta sociale acordate in conformitate 
cu legislaţia in vigoare;
2) Centralizează borderourile cu beneficiarii de ajutor social aflaţi in plata - borderou 
schimbare titular/modificare cuantum/suspendare/incetare drept, borderou stabilire drepturi 
noi Transmite lunar către AJPIS
3) Centralizează borderourile cu beneficiarii de ajutor social acordat, conform legii nr 
416/2001, cu modificările si completările ulterioare care inregistreaza debite, transmis către 
Serviciul „Buget -contabilitate, achiziţii publice, locuinţe sociale, comunicare, registratura, 
relaţii cu publicul si administrativ” si Compartimentul Executare Silita din cadrul Primăriei
4) Primeşte de la Compartimentul “Venit minim garantat” statele de plata cu beneficiarii de 
ajutor social care folosesc pentru incalzirea locuinţei lemne, si il inainteaza către Casieria din 
cadrul Primăriei;
5) Centralizează solicitările de ajutoare pentru inmormantare, acordate in baza Legii nr 
416/2001 a venitului minim garantat, cu completările si modificările ulterioare, pentru 
inmormantarea persoanelor aflate in ajutor social, intocmeste Statul de plata pentru dosarele 
aprobate si il inainteaza către Casieria Primăriei, operează datele in programul Presaj.
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24.2.5. Evidenta si plata ajutoarelor de urgenta
1) Asigură consilierea şi informarea persoanelor si familiilor aflate in situaţii deosebite, cu 
privire la acordarea unor ajutoare de urgenta, sub forma de bani sau materiale(lemne pentru 
foc), in conformitate cu legislaţia in vigoare;
2) Centralizează solicitările de ajutoare financiare de urgenta acordate in baza HCL 120/2012 
pentru persoanele afltate intr-o situaţie deosebita, intocmeste Statul de plata pentru dosarele 
aprobate si il inainteaza către Casieria Primăriei;
3) Centralizează solicitările de ajutoare de urgenta sub forma de lemne pentru foc acordate in 
baza HCL 3/2018, le centralizează, intocmeste Referatul in vederea achiziţiei lemnelor pentru 
foc, il supune aprobării directorului si ulterior il inainteaza Serviciului „Buget -contabilitate, 
achiziţii publice, locuinţe sociale, comunicare, registratura, relaţii cu publicul si 
administrativ” in vederea efectuării achiziţiei, intocmeste Anexa cu beneficiarii ajutoarelor, 
Procesele verbale de predare-primire a lemnelor;
4) Primeşte, verifica si inainteaza Serviciului „Buget -contabilitate, achiziţii publice, locuinţe 
sociale, comunicare, registratura, relaţii cu publicul si administrativ” factura de achiziţie a 
lemnelor pentru foc.
24.3. Alte atribuţii
1) întocmirea documentaţiei necesare inhumarii persoanelor vârstnice fara apartinatori si a 
oamenilor străzii (inaintarea de adrese către colaboratori in vederea achiziţionării de servicii 
necesare desfasusarii acţiunii de inmormantare, intocmirea referatelor, primirea Facturilor si 
inaintarea acestora către Serviciul „Buget -contabilitate, achiziţii publice, locuinţe sociale, 
comunicare, registratura, relaţii cu publicul si administrativ”, in vederea plaţii)
2) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de prezentul regulament precum şi cel de ordine 
interioară.
Legislaţie specifica
1) Legea 292/2011 asistentei sociale, cu modificările si completările ulterioare;
2) Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările si completările ulterioare;
3) Legea nr. 448/2006 privind protecţia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 
actualizata cu modificările si completările ulterioare;
4) Ordinul 794/ 2002 privind aprobarea modalităţii de plata a indemnizaţiei cuvenite 
părinţilor sau reprezentanţilor legali ai copilului cu handicap grav, precum si adultului cu 
handicap grav sau reprezentantului sau legal;
5) OUG 70/2011 privind masurile de protecţie sociala in perioada sezonului rece, cu 
modificările si completările ulterioare;
6) Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările si 

completările ulterioare;
7) Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, cu modificările si 
completările ulterioare;
8) OUG nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor cu 

modificările si completările ulterioare;
10) Legea nr. 61 / 1993 privind alocaţia de stat pentru copii, cu modificările si completările 
ulterioare;
11 ) Legea nr. 248 / 2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor 
provenind din familii defavorizate, cu modificările si completările ulterioare;
11) HG nr. 15 / 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a 
copiilor provenind din familii defavorizate şi a procedurii de acordare a tichetelor sociale 
pentru grădiniţă;
12) HCL nr. 219 / 2013 privind aprobarea cuantumului maxim şi condiţiile de acordare a 
prestaţiilor financiare excepţionale prevăzute de Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor copilului.

28



13) Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările 
ulterioare; 14) Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu 
modificările şi completările ulterioare;
15) Hotărârea Guvernului nr. 1149/2002 cu privire la normele metodologice de aplicare ale 
legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu modificările şi 
completările ulterioare;
16) O.U.G. nr. 93/2016 pentru reglementarea unor măsuri de simplificare a acordării unor 
beneficii de asistenţă socială.
17) Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările 
ulterioare ;
18) HCL 120/2012 privind stabilirea unor reglementari in vederea acordării ajutoarelor de 
urgenta in Municipiul Slobozia;
19) HCL 3/2018 privind acordarea unui ajutor de urgenta constând in lemne pentru foc in 
sezonul rece;
20) Legea nr. 17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor vârstnice, cu modificările si 
completările ulterioare;
21) HG nr. 797/ 2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale 
serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal

Art.25. Compartiment „ Probleme cetateni de etnie roma”
25.1. Atribuţii generale:

1) Evaluează situaţia romilor şi identifică problemele, propune şi analizează soluţiile viabile;
2) Colectează informaţii cu privire la comunităţile de romi, problemele cu care se confruntă 
comunitatea, mediază comunicarea pe aceste teme cu autorităţile;
3) Monitorizează cazurile de discriminare a romilor şi mediază conflictele dintre membrii 
comunităţii şi a acestora cu alte persoane, etnii sau instituţii;
4) Organizează conferinţe, seminalii şi dezbateri publice privind comunităţile de romi;
5) Asigură consultanţă pe probleme de administraţie locală, locuinţe, asistenţă socială, 
protecţia copilului, educaţie, justiţie şi ordine publică pentru etnia romă;
6) Acordă asistenţă în vederea evaluării şi selecţionării proiectelor de implementare pentru 
etnia romă;
7) Asigură colaborarea cu instituţia abilitată în vederea obţinerii documentelor de identitate şi 
stare civilă;
8) Participa la efectuarea anchetelor sociale, care vizeaza acordarea de prestaţii sociale pentru 
etnia roma;
9) Participă la implementarea, în parteneriat, a proiectelor / programelor pentru comunităţile 
de romi;
25.2. Atribuţii specifice:
1) Evalueaza situaţia socio-economica a persoanelor de etnie roma, identifica nevoile si 
resursele acestora;
2) Identifica situaţiile de risc si Stabileşte masuri de prevenţie si de reinsertie a persoanelor in 
mediul familial, natural si in comunitatea roma;
3) Pentru persoanele vârstnice sau persoanele cu handicap ,de etnie roma, aflate in situaţii de 
criza si colaborează cu instituţii responsabile pentru a facilita accesul acestora la drepturile de 
care pot beneficia;
4) Organizeaza si răspunde de plasarea persoanei intr-o instituţie de asistenta sociala si 
facilitează accesul acesteia in instituţii specializate;



5) Dezvolta parteneriate si colaborează cu organizaţiile neguvemamentale si cu alţi 
reprezentanţi ai societăţii civile in vederea acordării si diversificării serviciilor sociale in 
funcţie de realităţile locale pentru persoanele de etnie roma;
6) Elaborează rapoarte referitoare la stadiul îndeplinirii obiectivelor din strategia de 
înbunătăţire a situaţiei romilor;
7) Evaluează situaţia romilor şi identifică problemele, propune şi analizează soluţiile viabile şi 
recomandă reprezentanţilor insituţilor publice, ONG-urilor;
8) Mediază informaţile cu privire la comunităţile de romi, problemele cu care se confruntă 
comunitatea, mediază comunicarea pe aceste teme cu autorităţile
9) Raspunde de indeplinirea obligaţiilor, sarcinilor, precum si de realizarea, in termenele 
stabilite de lege, a lucrărilor in cadrul compartimentului;
10) Colaborează cu toate compartimentele din cadrul DAS, cu serviciile de specialitate din 
cadrul Primăriei Municipiului Slobozia, precum şi cu instituţiile, agenţiile, ONG-urile şi cu 
voluntari din ţară şi din străinătate, care pot oferi sprijin logistic, tehnic, material sau 
financiar.
11) Mediaza situaţiile conflictuale dintre persoanele de etnie roma si instituţiile locale. De 
asemenea va depune toate eforturile pentru rezolvarea problemelor romilor in relaţiile cu 
instituţiile statului, de a le explica toate demersurile care se pot face pentru a beneficia de 
toate drepturile prevăzute de lege.
Legislaţie specifica
1) Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu modificările 
si completările ulterioare;
2) Hotărârea Guvernului nr.l 149/2002 cu privire la normele metodologice de aplicare ale legii 
nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu modificările si 
completările ulterioare;
3) Hotararea Guvernului nr 430/2001 privind aprobare Strategiei Guvernului României de 
imbunatatire a situaţiei romilor, cu modificările si completările ulterioare;
4) OG nr 137/2000 privind prevenirea si sancţionarea tututror formelor de discriminare, cu 
modificările si completările ulterioare;
5) Legea nr 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei in familie, cu modificările si 
completările ulterioare;
6) Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare
7) Legea nr 292/2011 -  legea asistentei sociale, cu modificările si completările ulterioare.
8) Legea nr 33/1995 pentru ratificarea Convenţiei cadru pentru protecţia minorităţilor 
naţionale, incheiata la Strasbourg;
9) Conventia Internaţionala privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasiala 
1950;
10) Declaratia Universala a Drepturilor Omului, 10.12.1948

CAPITOLUL V
COMPARTIMENTUL INFORMATICA

Art.26 Atribuţiile compartimentului
1. Asigura informatizarea activitatii Direcţiei de Asistenta Sociala Slobozia
2. Asigura suportul tehnic software, nivel 1 (diagnosticare on-site, instalare sisteme de operare 
si software prevăzut in fisele de instalare , asigurarea operationalitatii echipamentelor, 
conectivitatea in reţea , internet);
3. Asigura aplicarea regulamentului privind exploatarea sistemului informatic si a procedurilor
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de lucru specifice;
4. Colaborează cu compartimentul de resort din cadrul Primăriei Slobozia si cu firma/firmele 
care asigura suport tehnic hardware de nivele superioare ;
5. Asigura asistenta tehnica compartimentelor Direcţiei si gestionează conectarea utilizatorilor 
la reţea
6. Analizează permanent si studiază sistemul informaţional existent pentru a propune soluţii 
de informatizare adecvata fiecărui utilizator
7.Se documentează continuu asupra noutăţilor aparate in sistemul informaţional
8. Pastreaza confidenţialitatea datelor din cadrai instituţiei
9. îndeplineşte alte sarcini, corespunzător pregătirii si competentei, stabilite de şefii ierarhici;
10. Actualizarea/modificarea , completarea Procedurii Operaţionale specifice 
compartimentului, conform Ordinului Nr. 400/2015 cu modificările si completările ulterioare , 
republicat, pentru aprobarea Codului intem/managerial, cuprinzând standardele de control 
intem/managerial la entitati publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control 
intem/managerial.
11. îndeplineşte alte sarcini trasate de Directorul Executiv

CAPITOLUL VI
COMPARTIMENTUL ASISTENTA JURIDICA SI

CONTENCIOS

Art.27 Este subordonat directorului executiv. In indeplinirea sarcinilor, va colabora cu 
serviciile ce oferă asistenţă socială din cadrai DAS, cu serviciile de specialitate din cadrai 
Primăriei Municipiului Slobozia, precum şi cu instituţiile, agenţiile din ţară. 
Art.28 Atribuţii specifice:
1.Reprezintă DAS Slobozia, pe baza de mandat al directorului executiv, in fata instanţelor 
judecătoreşti de orice grad si a altor autoritati;
2.Instrumentează cauzele in care Direcţia figurează ca parte ( formularea cererilor de chemare 
in judecata, redactarea intampinarilor, declararea cailor de atac si alte acte solicitate de 
instanţa);
3. Formulează proiecte de contracte, convenţii, statute, acte administrative;
4. Urmăreşte derularea contractelor de orice natura in care Direcţia este parte;
5. Formulează avize juridice scrise;
6. Raspunde la petiţiile primite in cadrai compartimentului si oferă consultării juridice 
persoanelor fizice si juridice in legătură cu litigiile la care direcţia este parte;
7. Avizează pentru legalitate toate actele in care Direcţia este parte;
8. întocmeşte si fundamentează proiectele de Hotarari ale Consiliului Local Slobozia si 
proiectele de decizii ale directorului executiv; tine evidenta deciziilor;
9. Tine evidenta cauzelor si a termenelor la dosarele aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti;
10. Avizează legalitatea contractelor incheiate de Direcţie;
11 .Asigura consilierea persoanelor din cadrai instituţiei in scopul de a rezolva problemele 
care apar in relaţiile cu beneficiarii de servicii sociale;
12. Consiliază beneficiarii de prestaţii si servicii sociale cu privire la drepturile si obligaţiile 
ce le revin in conformitate cu prevederile legale;
13. Redactează documentaţia pentru cauzele ce implica instituţia;
14.Studiază zilnic Monitorul Oficial si informează in acest sens compartimentele DAS

31



15. Colaborează cu toate compartimentele Primăriei sau altor instituţii pe probleme specifice 
activităţii serviciului;
16. Colaborează cu alte organe şi autorităţi;
17. Studiază şi prelucrează legislaţia nou apărută cu şefii compartimentelor care au 
responsabilităţi specifice fiecărei noi prevederi legale;
18. Formulează în termen legal răspunsuri scrise către petenţi;
19. Face toate demersurile necesare pentru clarificarea situaţiei juridice a beneficiarilor, în 
vederea identificării unei soluţii optime;
20. Acordă asistenţă juridică specializată compartimentelor în îndeplinirea atribuţiilor lor;
21. Avizează pentru legalitate contractele individuale de muncă ale angajaţilor, deciziile 
emise de directorul executiv.
22.1ndeplineste si alte sarcini stabilite de legislaţia in vigoare, hotarari ale consiliului local, 
dispoziţii ale primarului, decizii ale directorului executiv;
23.îndeplineşte si alte sarcini stabilite de conducere

CAPITOLUL VII
Serviciul Buget -  Contabilitate, achiziţii publice, locuinţe sociale, 

comunicare, registratura, relaţii cu publicul si administrativ

Art.29. Compartiment Buget-contabilitate
1) Este subordonat directorului executiv şi este coordonat de un sef de serviciu.
2) în indeplinirea sarcinilor, va colabora cu serviciile ce oferă asistenţă socială din cadrul 
DAS, cu serviciile de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Slobozia, precum şi cu 
instituţiile, agenţiile, ONG-urile şi cu voluntari din ţară şi din străinătate, care pot oferi sprijin 
logistic, tehnic, material sau financiar.
29.1. Atribuţii specifice personalului - buget contabilitate
1- primeşte şi verifică indicatorii de fundamentare a proiectelor de buget prezentate de către 
şefii de centre
2- anual şi de câte ori au loc corecţii şi rectificări de buget, întocmeşte proiectul bugetului 
Direcţiei pentru activitatea proprie în baza indicatorilor fizici şi valorici existenţi
3- întocmeşte detalierile la buget pentru capitolele bugetare;

4- trimestrial, până la data de 20 ale lunii următoare încheierii trimestrului, intocmeste dările 
de seamă trimestriale.
5- întocmeşte contul de închidere a exerciţiului financiar-bugetar pentru a fi supus aprobării;
6- întocmeşte zilnic situaţia veniturilor încasate şi a plăţilor efectuate.
7- redactează, ori de câte ori este nevoie, proiecte de hotărâri, expuneri de motive precum şi 
rapoarte .
8- întocmeşte ordine de plată pentru plăţile ce se efectuează către furnizori.
9- participă la acţiuni de inventariere a mijloacelor fixe, materialelor, obiectelor de inventar, 
mijloacelor băneşti, ori de câte ori este nevoie.
10- realizează zilnic punctajul la venituri şi cheltuieli între situaţia la zi realizată de biroul 
buget şi execuţia trezoreriei municipiului Slobozia şi se confruntă cu extrasele de cont.
11- întocmeşte adresa privind necesarul si execuţia cheltuielilor din TVA de la bugetul de stat 
pentru protecţie socială.
12- elaborează şi redactează corespondenţa specifică repartizată compartimentului
13- efectuează plăţi în numerar pentru persoane fizice şi juridice pe baza de documente legal 
întocmite.
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14- efectuează zilnic controlul operaţiunilor de casă;
15- urmăreşte şi răspunde de execuţia bugetară din faza de angajare a cheltuielilor şi până la 
execuţie, conform prevederilor referitoare la angajare, lichidare, ordonanţare şi plată.
16- întocmirea statelor de plată pentru salariaţii SPAS, a notelor contabile, efectuarea de 
reţineri din salariu, viramente către terti, calcularea drepturilor de concediu odihna, concedii 
medicale, operarea declaraţiilor contribuabilor, a diverselor solicitări de natura salariala din 
partea personalului, raportările de orice natura cu privire la cheltuielile de personal;
17- intocmirea situaţiei privind monitorizarea lunara a cheltuielilor de personal;
18- verificarea, avizarea, semnarea si răspunderea tuturor documentelor care cad in 
competenta de rezolvare a serviciului (CASS, CAS, Şomaj, ANAF, etc);
19- intocmirea formularul D205 privind calcularea si reţinerea impozitului pentru veniturile 
din salarii pentru anul precedent, formular, care se depune ordine pe platforma www.e- 
guvemare.ro.
20- lunar, pana pe data de 25 ale lunii se intocmeste declaraţia unica privind obligaţiile de 
plata a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate 
-  formularul 112 - , declaraţie care este semnata electronic in baza certificatului digital emis 
de societatea S.C.DIGISIGN.S.R.L.. După ce este semnata electronic, declaraţia se transmite 
ordine către ANAF prin intermediul platformei www.e-guvemare.ro. După ce se transmite, se 
verifica Online situaţia declaraţiei si se fac toate demersurile spre validarea declaraţiei.
21- lunar, se transmite către Institutul National de Statistica, formular SI -  Lunar (Ancheta 
asupra câştigurilor salariale din luna precedenta). Acest formular se transmite atat pe suport 
hârtie, cat si ordine prin intermediul site-ului www.insse.ro
22- pana pe data de 15 ale lunii se transmite, spre finanţare, către DSP Ialomiţa anexa 1 - 
Cerere pentru asigurarea sumelor necesare drepturilor de personal si a cheltuielilor pentru 
medicamente si materiale sanitare pentru baremul de dotare pentru asistenţii medicali din 
unităţile de invatamant si asistenţii comunitari si anexa 2 -  Centralizator cerere de finanţare, 
conform Ordinului Ministrului Sanatatii Nr. 820/30.06.2009, decontul privind utilizarea 
sumelor alocate de DSP Ialomiţa lunar pentru cheltuieli salariale executate; centralizatorul 
cererilor de finanţare pentru asistenţii comunitari si mediatorii sanitari, contul de execuţie 
pentru asistenţii comunitari, mediatori sanitari si documentele justificative aferente: situaţiile 
recapitulative şi statele de plată
23- la sfârşitului fiecărei luni, in cazul in care exista concedii medicale, se inainteaza Casei de 
Sanatate Ialomiţa centralizatorul concediilor medicale spre decontarea banilor platiti de 
unitate in contul FNUASS.
24- completarea adeverinţelor privind contribuţiile la bugetul asigurărilor pentru şomaj, 
pentru angajaţii Serviciului Public de Asistenta Sociala care si-au incetat activitatea.
25- operarea lunara a reţinerilor din salariu pentru constituirea garanţiilor materiale ale 
personalului ce ocupa funcţia de gestionar, inregistrarea in contabilitate a sumelor aferente 
conform raportului de gestionare emis de către banca.
26- evidenta dosarelor chiriaşilor sociali din str. Viilor, nr.61; executarea contractelor de 
inchiriere; intocmirea de acte adiţionale de prelungire a contractelor si redactarea de contracte 
noi de inchiriere.
27- predarea către compartimentul Asistenta Juridica a dosarelor debitorilor de la centrul 
Social din strada Viilor, nr. 61, in vederea demarării acţiunii de recuperare prin instanţa a 
debitelor.
28- operarea zilnica în portalul extranet al Ministerului Finanţelor Publice, prin intermediul 
punctului unic de acces si a sistemului de raportare pentru a putea vizualiza rapoarte, 
transmitere de documente electronice si aplicaţie CAB (Control Angajamente Bugetare): 
depunere buget individual si rectificări ori de cate ori este cazul, efectuare de angajamente 
legale, recepţii si verificarea plaţilor efectuate.
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29- depunerea lunar, pana la data de 20 a fiecărei luni, a situaţiilor financiare in portalul 
extranet al Ministerului Finanţelor Publice FOREXEBUG;
30- evidenta declaraţiilor contribuabililor pentru angajaţii SPAS si actualizarea informaţiilor 
ori de cate ori acestea se modifica;
31- efectuarea de referate de infiintare de poprire in urma adreselor primite de la birourile 
executoresti judecătoreşti si ANAF, insotite de titluri executorii si transmiterea către aceştia a 
dovezilor privind aplicarea deciziei de infiintare a popririi;
32- respectarea prevederilor Ordinului 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern 
managerial al entităţilor publice;
33- intocmirea cererilor pentru deschideri de credite bugetare in Trezorerie, pentru activitatea 
finanţata integral din venituri proprii;
34- verificarea respectării cantitativ -  valorice a bunurilor/serviciilor/lucrarilor menţionate in 
referatele de necesitate aprobate de ordonatorul de credite;
35- inregistrarea cronologica si sistematica in contabilitate a facturilor fiscale emise de 
furnizori, inregistrarea in fisele sintetice si analitice;
36- aplicarea prevederilor OMFP Nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice 
privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi 
organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale cu respectarea Ordinului 
Nr. 923 din 11 iulie 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la 
exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru 
persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu;
37- inregistrarea operaţiunilor de recepţie, consum si transfer a bunurilor/serviciilor/lucrarilor 
in evidenta contabila: consumul lunar de combustibil, tichetele sociale, medicamentele si 
materialele sanitare, etc
38- efectuarea punctajelor lunare privind stocurile gestiunilor centrelor si unităţilor medicale 
din subordinea Serviciului Public de Asistenta Sociala, constatând diferente, daca este cazul.
39- intocmirea anexelor aferente dărilor de seama trimestriale si lunare, specifice.
40- efectuarea controlului inopinat al casieriei cel puţin o data pe luna, prin numararea si 
verificarea tuturor valorilor existente in casa si semnarea in registrul de casa pe fila cu 
inregistrarile din ziua controlului;
41- insusirea şi respectarea legislaţiei în vigoare: Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 
2861/2009, pentru aprobarea Normelor privind organizarea si inventarierea, Normele aprobate 
prin Hotararea Guvernului nr. 704/1993 la Legea Contabilităţii nr. 82/1991 Cap. II/B/pct.3, 
Cap. IV, LG 273/2006 privind finanţele publice locale, O.M.F. 1917/2005, Legea nr. 
188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, Legea anuala a bugetului de stat.
42- anual (sau de cate ori este nevoie) se demareaza operaţiunile privind invetarierea 
gestiunilor SPAS evidenţiind rezultatele acestor operaţiuni in contabilitate, implicit 
inregistrarea propunerilor pentru casare prezentate in urma inventarierii anuale;
43- inregistrarea in programul electronic de contabilitate a amortizării lunare a mijloacelor 
fixe.
44- inventarierea inopinata a stocurilor tuturor centrelor si unităţilor medicale aflate in 
subordinea Serviciului Public de Asistenta Sociala.
45- verificarea, listarea si arhivarea Registrului Inventar si a Registrului Jurnal;
46- intocmirea actelor necesare, a ordinelor de plata si a cecului pentru plata indemnizaţiilor 
de handicap
47- intocmirea actelor necesare, a ordinelor de plata si a cecului pentru plata ajutoarelor de 
urgenta;
48- intocmirea actelor necesare a cecului pentru plata subvenţiilor;
49- intocmirea actelor necesare si a ordinelor de plata pentru achiziţionarea de tichete 
grădiniţă si tichete sociale, inregistrarea in contabilitate a acestora;



50- verificarea existenţei vizei de control financiar-preventiv pe toate documentele care stau 
la baza angajării plăţilor de către instituţie, precum şi a altor documente care necesită această 
viză.
51 -evidenţa analitică şi sintetică a tuturor conturilor, conform Legii contabilităţii republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare.
52- înregistrarea în contabilitate a documentelor care au stat la baza operaţiunilor contabile, în 
mod sistematic şi cronologic
53- înregistrează mijloacele fixe şi obiectele de inventar în registrul de inventar;
54- întocmirea şi înregistrarea în evidenţa contabilă a tuturor notelor contabile în vederea 
întocmirii balanţei de verificare lunare;
55- verificarea şi controlarea conturilor analitice pentru conformitate cu balanţa sintetică;
56- înregistrează toate operaţiunile contabile în fişele de cont;
57- întocmirea ordinelor de plată pentru efectuarea de plăţi către furnizori.
58- întocmirea filei cec pentru ridicări de sume din bancă, respectînd plafoanele de plăti, 
conform legislaţiei în vigoare
59- primirea şi înregistrarea în contabilitate a documentelor care au stat la baza intrărilor şi 
ieşirilor din magazie.
60- întocmirea şi verificarea balanţei de verificări lunare, avîndu-se în vedere concordanţa 
dintre conturile analitice şi sintetice
61- participa la şedinţele comisiilor de specialitate ale consiliului local, prezentând situaţiile 
cerute de membrii acestora;
62- prezintă rapoarte despre activitatea serviciului solicitate de Primar, Consiliul Local, 
Administraţia Financiara, Prefectura, Consiliul Judeţean;
63- tine evidenta imprimatelor cu regim special (B.C.F.- chitanţiere, cecuri, foi de 
varsamant)
64- listarea zilnica din Punct Unic de Acces a extraselor de cont;
65- inregistrarea in contabilitate a referatelor intocmite de compartimentele de specialitate 
privind debitorii constataţi;
66- inregistrarea in evidenta contabila a contractelor de donaţii si sponsorizări;
67- intocmirea lunara a situaţie privind necesarul de numerar pentru efectuarea plaţilor prin 
casierie proprie;
Art. 30. Compartiment Comunicare, registratura si relaţii cu publicul
1) Compartimentul este practic poarta de intrare în instituţie.
2) Aici se înregistrează toate actele, documentele (sesizări, cereri, dispoziţii, corespondenţă 
etc.) care intră şi ies din instituţie, în registrul de intrări-ieşiri a documentelor;
3) Compartimentul asigură la cerere informaţii privind acordarea serviciilor, măsurilor şi 
prestaţiilor de asistenţă socială copiilor, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, 
persoanelor cu dizabilităţi şi oricăror persoane aflate în nevoie precum şi familiilor acestora, 
în vederea exercitării tuturor drepturilor prevăzute de actele normative în vigoare; colaborează 
cu alte instituţii responsabile pentru a facilita accesul persoanelor la aceste drepturi;
4) Preia apelurile telefonice de la centrală oferind informaţii solicitate prin telefon;
5) Triază adresele şi sesizările primite la nivelul direcţiei;
6) Asigură activitatea de secretariat a directorului general;
7) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în acte normative sau stabilite prin decizii ale 
directorului executive.
Art.31. Compartiment Achiziţii publice si locuinţe sociale
31.1.Atributii specifice - locuinţe sociale:
începând cu luna octombrie 2007 etajelor internatului Centrului Social, li s-a dat destinaţia de 
locuinţe sociale. Pentru rezolvarea problemelor specifice acestei activitati, se desfasoara 
următoarele:
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1) intocmirea listelor cu debitele la apa, gunoi, energie electrica, gaz si chirii;
2) inregistrarea in program a plaţilor efectuate de către chiriaşi;
3) intocmirea notelor de plata pentru plata la casierie a datoriilor către serviciul nostru;
4) incheierea de contracte si acte adiţionale la contractele de inchiriere;
5) intocmire fisa de calcul chirie;
6) tine evidenta contractelor de inchiriere a locuinţelor sociale din cadrul centrului 
Social solicita actele necesare in vederea incheierii contractelor/actelor adiţionale.

31.2..Atribuţii si competente specifice responsabilului cu achiziţiile publice
1) asigura documentaţia necesara efectuării achiziţiilor publice;
2) intocmeste si actualizeaza programul anual al achiziţiilor publice, conform legislaţiei în 
vigoare;
3) organizează procedura de achiziţie publica, conform reglementarilor legale in vigoare;
4) asigura organizarea procedurii de transmitere pe cale electronica a documentelor, necesare, 
in cazul achiziţiilor electronice;
5) asigura cadrul organizatoric pentru derularea achiziţiilor publice;
6) asigura restituirea garanţiilor de participare la procedura de achiziţie publica;
7) asigura inregistrarea si pastrarea ofertelor depuse de agenţii economici participanţi la 
procedura de achiziţie publica;
8) asigura incheierea contractelor de achiziţie publica cu câştigătorii procedurilor de 
achiziţie;
9) intocmeste dosarul achiziţiei publice, conform legislaţiei in vigoare;
10) răspunde de respectarea legislaţiei in domeniul achiziţiilor publice;
11) respecta si răspunde de legalitatea operaţiunilor efectuate;
12) respecta regulile de protecţia muncii si PSI, conform actelor normative in vigoare.

Art.32. Compartiment Administrativ
1) Este subordonat directorului executiv , este coordonat de şeful Compartimentului “Buget - 
contabilitate, locuinţe sociale si relaţii cu publicul”.
2) In vederea îndeplinirii sarcinilor, va colabora cu birourile, centrele si compartimentele din 
cadrul S.P.A.S, precum si cu instituţiile si organizaţiile neguvemamentale din tara si 
străinătate, care pot oferi sprijin logistic, tehnic, material sau financiar.
Cadrul legislativ
- Legea administraţiei publice locale 215/2001, actualizata si republicata;
- Legea contabilităţii 82/1991 actualizata si republicata;
- OMFP nr. 1917/2005 - pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi 
conducerea contabilităţii instituţiilor publice, planul de conturi pentru instituţii publice şi a 
instrucţiunilor de aplicare a acestuia
- OMFP 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, 
ordonantarea si plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum si organizarea, evidenta si 
raportarea angajamentelor bugetare si legale
- Legea 273/2006 — privind finanţele publice locale cu modificările si completările ulterioare
- HG 1860/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor 
publice pe perioada delegării şi detaşării în alta localitate, precum şi în cazul deplasării, în 
cadrai localităţii, în interesul serviciului
- Legea 79/2003 privind aprobarea OG 61/2002 privind colectarea creanţelor bugetare
- ORDIN nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la 
exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru 
persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu
- Legea 108/2004 de aprobare a OUG 45/2003 privind finanţele publice locale;
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- OG 119/1999 privind auditul public intern si controlul financiar preventiv
- OUG nr 102/2007 pentru modificarea si completarea Legii contabilităţii nr 82/1991;
- Normele metodologice privind intocmirea si depunerea situaţiilor financiare trimestriale si 
anuale ale instituţiilor publice, precum si a unor raportări financiare lunare .
- Aspecte referitoare la intocmirea raportărilor anuale si a situaţiilor financiare anuale.
- OUG nr 63/2010 , privind modificarea Legea nr 273/2006 privind finanţele publice locale, 
precum si pentru stabilirea unor masuri financiare;
- Legea nr 118/2010 privind unele masuri necesare in vederea stabilirii echibilbrului bugetar.
- Legea anuala a bugetului de venituri si cheltueili.
- Legea nr. 84/18.03.2003 pentru modificare şi completare O.G. nr. 119/1999 privind auditul 
public intern şi controlul financiar preventiv
- Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în 
legătură cu gestionarea bunurilor, modificată prin Legea nr. 54/1999
- Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi 
necorporale (**republicată**) (*actualizată*).
- OG nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul 
instituţiilor publice.
- OG nr. 3/2005 pentru modificarea OG nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea 
activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice.
- Ordin nr. 3471/2008 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul 
instituţiilor publice.
- Hotărâre nr. 276 din 21 mai 2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe
- H.G nr..272/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind controlul de stat al calităţii în 
construcţii.
- H.G. nr. 1.031/1999 - pentru aprobarea Normelor metodologice privind înregistrarea în 
contabilitate a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor 
administrativ-teritoriale
- Ordin nr. 2.861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi 
efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii
- Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice
- Hotărâre Nr. 395/2016 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului- 
cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice
- Legea nr. 455 din 18 iulie 2001 (*republicată*)privind semnătura electronică
- Ordin nr. 517 din 13 aprilie 2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care 
fac parte din procedura de funcţionare a sistemului naţional de raportare -  Forexebug
- Ordonanţă de Urgenţă nr. 158 din 17 noiembrie 2005 privind concediile şi indemnizaţiile de 
asigurări sociale de sănătate
- Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (*republicată*) Codul muncii*)
- Legea nr. 227 din 8 septembrie 2015 (*actualizată*) privind Codul fiscal
- Legea nr. 207 din 20 iulie 2015(*actualizată*) privind Codul de procedură fiscală
- Ordin nr. 531 din 28 ianuarie 2016 privind impozitele, contribuţiile şi alte sume 
reprezentând creanţe fiscale, care se plătesc de contribuabili într-un cont unic
- Ordin nr. 1580/2013 -  privind modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul 
finanţelor publice, al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al ministrului sănătăţii 
nr. 1.045/2.084/793/2012 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi 
de gestionare a „Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe 
venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”
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- Ordin nr. 2.084 din 6 august 2012 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de 
depunere şi de gestionare a "Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, 
impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate"
- Ordin nr. 878 din 9 iulie 2013 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui 
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.950/2012 privind aprobarea modelului şi 
conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de 
stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă
- Lege nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
- Legea nr. 114 din 11 octombrie 1996 *** Republicată privind locuinţele
- Lege nr. 241 din 16 mai 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de 
locuinţe
- Hotărâre nr. 310 din 28 martie 2007 pentru actualizarea tarifului lunar al chiriei (lei/mp) 
practicat pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe aparţinând domeniului public sau privat al 
statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale ale acestuia, precum şi pentru locuinţele de 
serviciu, locuinţele de intervenţie şi căminele pentru salariaţi ale societăţilor comerciale, 
companiilor naţionale, societăţilor naţionale şi regiilor autonome;
- Ordin nr. 2.634 din 5 noiembrie 2015 privind documentele fmanciar-contabile,
- O.U.G. 79/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
- Ordinul 1209/2018 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de 
gestionare a "Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe 
venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate";
- O.U.G. 95/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul 
asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă şi pentru modificarea Legii 
nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor 
salariale;
- O.U.G 99/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate;
- Ordinul 15/2018 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări 
sociale de sănătate

CAPITOLUL VIII
SERVICIUL “MANAGEMENTUL RESURSELOR +
UMANE SI CONTROL INTERN MANAGERIAL”

Art.32. Atribuţii specifice personalului cu atribuţii de Resurse Umane
1. Propune proiectul de statut al personalului, participa la elaborarea structurii 
organizatorice, si a statului de funcţii, respectând criteriile de gradare si nomenclatoarele de 
funcţii. Transmite documentele de raportare către ANFP in programul ANFP -  portal de 
management al funcţiilor si funcţionarilor publici si operează datele si actele administrative 
in acest program;
2. Aplica prevederile privind stabilirea drepturilor salariale cuvenite angajaţilor, conform 
legislaţiei specifice fiecărei categorii de salariaţi (Asistenţi personali, personal medical, 
cadre didactice, alte categorii de personal contractual, funcţionari publici);
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3. Stabileşte dreptul la concediul de odihna in funcţie de vechimea in munca si tine evidenta 
cererilor privind concediile de odihna, concediilor medicale, concediilor fara plata, absente 
nemotivate, etc. in registre speciale;
4. Tine evidenta intr-un registru special a Asistenţilor personali angajaţi, de unde se aloca 
număr fiecărui dosar de angajare. Se urmăreşte si se consemnează in scris cazurile de 
suspendare/ incetare a contractelor individuale de munca. Tine evidenta salariaţilor care 
cumulează pensia cu venitul; salariaţii care îndeplinesc condiţiile de pensionare in vederea

indeplinirii formalităţilor; salariaţii care sunt incadrati intr-un grad de handicap -  accentuat/ 
grav; contractele individuale de munca pe perioada determinata, incheiate in funcţie de 
valabilitatea certificatelor de incadrare in grad de handicap a persoanelor cu handicap;
5. Asigura respectarea prevederilor legale privind instruirea asistenţilor personali ai 
persoanelor cu handicap, pe baza tematicii elaborate de ANPH;
6. Urmăreşte legislaţia in vigoare si participa la efectuarea demersurilor in vederea 
completării dosarelor de pensionare ale salariaţilor din cadrul instituţiei;
7. Elibereaza la cererea salariatului diverse tipuri de adeverinţe;
8. Verifica pontajele lunare intocmite de şefii de structura, iar unde nu exista intocmeste 
foaie colectiva de prezenta pe baza documentelor justificative din evidenta;
9. întocmeşte si supune aprobării Directorul executiv referatele privind stabilirea/ majorarea 
drepturilor salariale, avansare in trepte de salarizare, promovare in clasa profesionala, 
promovare in grad profesional, etc. in vederea emiterii actelor administrative;
10. Asigura relaţia de colaborare cu Agenţia Naţionala a Funcţionarilor Publici, Autoritatea 
Naţionala de Integritate, A.J.P.S., Inspectoratul Teritorial De Munca, Direcţia Generala a 
Finanţelor Publice, Direcţia Judeţeană de Statistica, D.S.P., D.G.A.S.P.C., A.J.O.F.M., 
etc.. întocmeşte situaţii lunare/ trimestriale/ semestriale solicitate de către aceste instituţii., 
potrivit legislaţiei in vigoare;
11.Introduce si actualizeaza datele de personal/' drepturile băneşti/ actele administrative in 
programul REVISAL privind angajarea/ suspendarea/ încetarea raporturilor de munca 
precum si modificările, actualizările intervenite. Generarea informaţiilor introduse in 
registrul de evidenta al salariaţilor către Inspecţia muncii;
12.Transmite, lunar, datele cu privire la toate categoriile de personal, prin intermediul 
completării formularului M500;
13.In scopul asigurării gestionarii unitare si eficiente a resurselor umane precum si pentru 
urmărirea carierei funcţionarilor publici, intocmeste, actualizeaza, rectifica si tine evidenta 
dosarelor profesionale ale funcţionarilor publici, pe suport de hârtie si in format electronic;
14. Efectuează lucrări de evidenta si mişcare a personalului din instituţie cu respectarea 
prevederilor legale. Aplica prevederile legale in vigoare (Primeşte cererea de solicitare in 
vederea angajaţii in funcţia de asistent personal, insotita de documentele necesare potrivit 
legislaţiei in vigoare/ Oferta de loc de munca/ înştiinţare privind încadrarea in munca, 
C.I.M. in trei exemplare, pe baza recomandărilor din ancheta sociala, Fisa postului, 
Declaraţia pe propria răspundere pentru asistentul personal, Fisa de calcul a vechimii in 
munca cu stabilirea gradaţiei, pe baza careia se stabileşte cuantumul brut al salariului de 
baza); Tine evidenta vechimii in munca in vederea emiterii referatelor ca urmare a trecerii 
la transa următoare de vechime in munca si stabileşte totodată si celelalte drepturi ( salariu, 
concedii de odihna, etc.);
15. Asigura secretariatul comisiilor de examen/ concurs, respectiv al comisiilor de 
soluţionare a contestaţiilor pentru recrutare/ promovarea in clasa profesionala, promovare 
in grad profesional, treapta profesionala s.a.m.d.;
16. Completează registrul privind evidenta declaraţiilor de avere si de interese ale 
funcţionarilor publici si realizează implementarea prevederilor referitoare la aceste 
declaraţii conform legislaţiei in vigoare;
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17. Urmăreşte realizarea fiselor de evaluare a performantelor profesionale ale salariaţilor ( 
personal contractual), fisele posturilor, raporturi de evaluare ( funcţionari publici) care se 
intocmesc de conducătorul instituţiei/ şefii de structura. Semnalează pe cale ierarhica

situaţiile de nerespectare a obligaţiilor legale referitoare la perioadele de evaluare;
18. Asigura cadrul necesar pentru organizarea in condiţiile legii a examenelor si 
concursurilor pentru recrutare/ promovare pentru funcţionarii publici si personal contractai;
19. Asigura eliberarea, evidenta si vizarea legitimaţiilor de serviciu pentru personalul care 
desfasoara activitati ce este obligatorie legitimarea acestuia;
20. Informează/ organizează in luna decembrie a fiecărui an, pentru anul următor, 
programarea concediilor de odihna atat pentru funcţionarii publici cat si pentru personalul 
contractual. Programarea concediilor de odihna pentru personalul contractual -  asistenţii 
personali se realizează in funcţie de valabilitatea certificatelor de incadrare in grad de 
handicap, cu posibilitatea reprogramarii concediilor de odihna in cazul unor situaţii ivite ( 
lipsa fonduri băneşti sau alte cazuri);
21. întocmeşte centralizator cu cererile de conconcediu de odihna ale asistenţilor personali 
in vederea intocmirii statului de plata privind indemnizaţia persoanei cu handicap care se 
acorda pe perioada cat asistentul personal se afla in concediu de odihna, sau in alte situaţii, 
pe care il inainteaza Serviciului Buget -  contabilitate in vederea efectuării plaţii;
22. întocmeşte planificarea cadrelor medicale in vederea asigurării asistentei medicale la 
competiţiile sportive / examen de bacalaureat/ definitivare in invatamant/ ocupare posturi 
didactice/ certificare calificare absolvenţi, filiera tehnologica/ examen competente 
lingvistice si digitale/ evaluare naţionala/ tabere pentru preşcolari/ coduri de ugenta 
(Canicula, Ger), precum si a altor situaţii ivite, in conformitate cu prevederile legale;
23. Tine evidenta valabilitatii certificatelor de libera practica/ asigurare Malpraxis si 
notifica personalul medical in acest sens;
24. Aplica prevederile legale privind evidenta funcţiilor publice si a funcţionarilor publici ; 
numire in funcţie publica, modificarea raporturilor de serviciu, aplicare sancţiuni 
disciplinare, promovare in funcţie publica, suspendare raporturi de serviciu, incetarea 
raporturilor de serviciu, etc.;
25. Asigura îndeplinirea masurilor privind formarea profesionala a funcţionarilor publici, 
întocmeşte si transmite către A.N.F.P., in termenele legale prevăzute in Ordinul emis de 
Preşedintele A.N.F.P,. format standard de transmitere a datelor si informaţiilor privind 
planul anual de perfecţionare profesionala si fondurile alocate in scopul instruirii 
funcţionarilor publici; Colaborează cu consilierul etic in vederea indeplinirii atribuţiilor/ 
completării si transmiterii trimestrial si semestrial a anexelor privind normele de conduit si 
implementarea procedurilor disciplinare;
26. îndeplineşte atribuţii de CONSILIER ETIC : intocmeste si transmite trimestrial către 
A.N.F.P. raporturi privind respectarea normelor de conduita de către funcţionarii publici si 
semestrial raporturi privind implementarea procedurilor disciplinare; Consiliază salariaţii si 
indeplineste toate atribuţiile potrivit Ordinului ANFP;
27.Informează salariaţii in vederea completării/ actualizării dosarelor personale ale 
salariaţilor cu actele necesare ( acte de identitate/ studii/ specializări/ autorizaţii/ adeverinţe 
cu vechimea in munca si in specialitate) in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
28. Elaborează Statul de personal, lunar, pentru toate categoriile profesionale cu toate 
drepturile salariale brute;
29. Urmăreşte aplicarea si respectarea prevederilor legale privind asistenta medicala 
preluata in condiţiile O.U.G. nr. 162/ 2008 in ceea ce priveşte normarea personalului;
30. îndeplineşte atribuţiile de Preşedinte Comisie de monitorizare -  Cod control intern 
managerial, potrivit Ordinului nr. 400/ 2015, cu modificările si completările ulterioare;
31. îndeplineşte atribuţiile specifice Responsabilului de risc pe Serviciul “ Managementul 
resurselor umane” si asigura secretariatul echipei de gestionare a riscurilor.
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32. Asigura asistenta, sprijin in efectuarea lucrărilor si monitorizează activitatile in 
domeniul resurselor umane salariaţilor S.P.A.S.;
33. Respecta si aplica prevederile ROF, ROI, Codul de conduita profesionala;
34. Actualizează/ modifica/ completează Procedurile Operaţionale specifice activitatii, 
conform Ordinului secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea 
Codului controlului intern managerial al entităţilor publice, cu modificările si completările 
ulterioare;
35. Respecta prevederile Legii nr. 319/ 2006 privind securitatea si sanatatea muncii, HG nr.
1425/ 2006 privind Normele de aplicare ale Legii nr. 319/2006, Legea nr. 307/2006 
apararea impotriva incendiilor, Legea nr. 481/2004 protecţia civila, OMAI-712, 786/2005 
instruirea in domeniul situaţiilor de urgenta, O MAI-163/2007 normele generale de
aparare impotriva incendiilor, alte HGR cu aplicabilitate in domeniul SSM, specifice 
meseriei, instrucţiuni proprii de securitate in munca.
36. Alte activităţi atribuite de către şeful ierarhic superior/conducătorul instituţiei, in 
limitele competentei/ specializării profesionale/ specificului structurii si in conformitate cu 
prevederile legale in vigoare iar în cazul absenţei unui membru al structurii ceilalţi membrii 
vor prelua lucrările acestuia.

Art.33 Compartiment ”Asistenti personali”
Atribuţiile specifice asistenţilor personali :
1. asigură alimentaţia corespunzătoare deficienţei persoanei cu handicap;
2. asigură servirea mesei, respectând orele de masă si asigurând vesela si condiţiile 
igienico-sanitare necesare;
3. alimentează direct sau sprijină bolnavul care are nevoie de astfel de ajutor, urmărind 
educarea şi formarea deprinderilor de autonomie;
4. asigură igiena corporala a bolnavului, a lenjeriei de corp, a articolelor de îmbrăcăminte, 
lenjeriei de pat şi a cazarmentului, după caz, însoţeşte bolnavul la grupurile sanitare, baie, 
etc.
5. organizează şi răspunde de întreţinerea curăţeniei şi a măsurilor igienico-sanitare în 
spaţiile de cazare;
6. participă activ la urmărirea condiţiilor de viaţă a persoanei pe care o are în îngrijire, 
implicându-se permanent în activităţile din viaţa cotidiană;
7. asigura aplicarea tratamentelor prescrise de medici, sesizând la timp semnele de boală 
sau acutizare şi ia măsurile ce se impun (transportul la spital, solicitare de control medical 
de specialitate la domiciliu, etc.);
8. respectă şi asigură realizarea integrală a prevederilor programului de recuperare şi 
integrare socială a persoanei cu handicap elaborat de Comisia de Expertiză Medicală a 
Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi /Comisia Judeţeană pentru Protecţia Copilului;
9. participă la instruirea organizată de către angajator;
10. execută şi alte sarcini specifice postului pe care îl ocupă, dispuse de medici sau de 
D.G.A.S.P.C., în funcţie de natură handicapului /de starea persoanei cu handicap etc.
11. însoţeşte persoana cu handicap, la termenul necesar /la solicitare, pentru evaluare şi 
reevaluare, la comisiile cu competenţa în domeniu;
12. comunică Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului /Serviciului 

Public de Asistenţă Socială Slobozia, în termen de 48 de ore de la luarea la cunoştinţă, orice 
modificare cu privire la gradul de handicap, domiciliu / reşedinţă, starea materială, precum şi 
alte situaţii de natură să modifice acordarea drepturilor prevăzute de lege atât pentru 
persoana cu handicap pe care o are în îngrijire, cât şi pentru acesta , în calitate de asistent 
personal;
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13. să trateze cu respect, bună-credinţă şi înţelegere, persoana cu handicap grav şi să nu 
abuzeze fizic , psihic sau moral de starea acesteia.

Art.34. Compartiment “Asistenta medicala comunitara, asistenta 
medicala si de medicina dentara”
34.1. ATRIBUŢIILE MEDICULUI implicat in acordare asistentei medicale preşcolarilor 

si elevilor si pentru promovarea unui stil de viata sănătos si educatieie pentru sanatate
I.Servicii de asigurare a unui mediu sănătos pentru comunitatea de preşcolari si/sau 
elevi:
• Identificarea si managementul riscurilor pentru sanatatea colectiva:
1. semnalează directorului scolii si instituţiilor publice cu atribuţii de control incalcarile 
legislative vizând determinanţii comportamentali ai stării de sanatate(vanzarea de produse 
din tutun, alcool, droguri, substanţe etnobotanice, alimente si băuturi restricţionate la 
comercializare in scoli;
2. semnalează nevoile de amenajare si dotare a cabinetelor directorului unitarii de 
invatamant si comunităţii locale;
3. controlează respectarea condiţiilor de igiena din spatiile de invatamant, de cazare si 
alimentaţie din unităţile de invatamant arondate;
4. supraveghează recoltarea de produse biologice pentru investigaţiile de laborator, in 
vederea depistării afecţiunilor infecto-contagioase la subiecţi si contacti;
5. urmăreşte modul de respectare a normelor de igiena a procesului instructiv- 
educativ(teoretic, practic si la orele de educaţie fizica)
6. controlează, prin sondaj, igiena individuala a preşcolarilor si şcolarilor;
7. verifica efectuarea periodica a examinărilor medicale ale personalului didactic si 
administrativ-gospodaresc din unităţile arondate, conform reglementarilor de sanatate si 
securitate in munca.
• Gestionarea circuitelor funcţionale:
1. evalueaza circuitele funcţionale si propune toate masurile pentru conformarea la 
standardele si normele de igiena;
2. prezintă masurile necesare directorului unitarii de invatamant;
3. sprijină conducerea uni tatii de invatamant in menţinerea condiţiilor igienico-sanitare in 
conformitate cu normele in vigoare;
4. verifica implementarea masurilor propuse.
• Verificarea respectării reglementarilor de sanatate publica:
1. constata abaterile de la normele de igiena si antiepidemice;
2. informează, in scris, directorul scolii si/sau reperezentantii direcţiei de sanatate publica 
judeţene in legătură cu aceste abateri;
3. supervizează corectarea abaterilor;
4. raportează la Direcţia de sanatate publica judeţeană, in conformitate cu legislaţia in 
vigoare, toate cazurile si/sau focarele de boli transmisibile, efectuează ancheta 
epidemiologica in colectivitate sub indrumarea direcţiilor de sanatate publica judeţene si 
implementează masurile necesare, stabilite conform metodologiilor elaborate de Institutul 
National de sanatate Publica.
• Verificarea condiţiilor si a modului de preparare si servire a hranei:
1. Vizeaza intocmirea meniurilor din grădiniţe si cantine şcolare;
2. supraveghează efectuarea anchetelor alimentare periodice pentru verificarea respectării 
unei alimentaţii sanatoase;
3. verifica starea de sanatate a personalului blocului alimentar din grădiniţe si cantine 
şcolare, in vederea prevenirii producerii de toxiinfectii alimentare;
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4. dispune masurile necesare pentru rezolvarea imediata a eventualelor nereguli constatate;
5. informează operativ directorul unitatii de invatamant despre masurile ce trebuie adoptate.

Il.Servicii de menţinere a stării de sanatate individuale si colective
• Servicii curente: asigura aprovizionarea cabinetului medical cu medicamente pentru 
aparatul de urgenta, materiale sanitare si cu instrumentar medical(in colaborare cu medicul 
coordonator, după caz).
• Imunizări:
1. efectuează triajul epidemiologie, la intrarea si revenirea in colectivitate după vacantele 
şcolare, precum si realizarea de imunizări in situaţii epidemiologice speciale, stabilite prin 
norme aprobate prin ordin al ministrului sanatatii;
2. verifica antecedentele vaccinale ale copiilor la inscrierea in colectivitate si pe intreg 

parcursul procesului de invatamant, informează si indruma parintii/apartinatorii legali către 
medicul de familie pentru efectuarea vaccinărilor in cazul in care acestea nu au fost 
efectuate corespunzător vârstei, conform recomandărilor prevăzute in calendarul de 
vaccinări, din cadrul Programului naţional de vaccinare derulat de Ministerul Sanatatii.
3. eliberează, la cererea părinţilor sau a tutorelui legal instituit al copiilor, fisa cu 
vaccinările efectuate pana la data de 1 mai 2015 in unitatea de invatamant, in vederea 
transmiterii către medicul de familie a informaţiilor complete privind vaccinarea copiilor. 
4.organizeaza activitatea de vaccinare in situaţii epidemiologice speciale, respectând 
condiţiile de igiena si de siguranţa;
5. colaborează cu direcţiile de sanatate publica judeţeană judeţeană in vederea 
aprovizionării cu vaccinurile necesare in situaţii epidemiologice speciale.
6. se ingrijeste de intocmirea corecta a evidentelor necesare si de raportarea activitatilor de 
imunizare realizate in situaţii epidemiologice speciale, conform normelor stabilite prin 
ordin al ministrului sanatatii;
7. eliberează părinţilor sau tutorilor legali instituiţi ai copiilor adeverinţe de vaccinare in 
cazul efectuării vaccinărilor in situaţii epidemiologice speciale, in vederea transmiterii către 
medicul de familie.

• Triaj epidemiologie:
1. initiaza supravegherea epidemiologica a preşcolarilor din grădiniţe si a elevilor;
2. depistează, izolează si declara orice boala infectocontagioasa, in funcţie de grupa;
3. participa la efectuarea de acţiuni de investigare epidemiologica a elevilor suspecţi sau 
contacti din focarele de boli transmisibile, sub indrumarea metodologica a medicilor 
epidemiologi;
4. aplica tratamentele chimioprofilactice in focare, la indicaţia medicilor epidemiologi;
5. initiaza acţiuni de dezinfectie-dezinsectie si deparazitare in cazul focarelor parazitare( 
pediculoza, scabie), virale sau microbiene(tuberculoza, infecţii streptococice, boli diareice 
acute etc.) din grădiniţe si scoli, conform normelor Ministerului Sanatatii;
6. initiaza acţiuni de supraveghere epidemiologica a virozelor respiatorii in sezonul 
epidemic;
7. efectuează triajul epidemiologie după vacantele şcolare sau ori de cate ori este nevoie;
8. depistează activ, prin examinări periodice, anginele streptococice si urmăreşte 
tratamentul cazurilor depistate.



IlI.Servicii de examinare a stării de sanatate a elevilor
• Evaluarea stării de sanatate:
1 .participa la anchetele stării de sanatate iniţiate in unităţile de copii si tineri arondate;

2. asigura asistenta medicala pe perioada desfăşurării examenelor naţionale;
3. prezintă in consiliile profesorale ale unitarilor de invatamant arondate o analiza anuala a 
stării de sanatate a copiilor;
4. examinează elevii care vor fi supusi imunizărilor profilactice, pentru stabilirea 
eentualelor contraindicaţii, si supraveghează efectuarea vaccinărilor si apariţia reacţiilor 
adverse postimunizare (RĂPI);
5. examinează toti preşcolarii din grădiniţe si elevii-examenul medical de bilanţ al stării de 
sanatate din clasele I, a-IV-a, a-VIII-a, a-XII-a/a-XIII-a si ultimul an al şcolilor 
profesionale, pentru aprecierea nivelului de dezvoltare fizica si neuropsihica si pentru 
depistarea precoce a unor eventuale afecţiuni;
6. selecţionează, din punct de vedere medical, elevii cu probleme de sanatate, in vederea 
orientării lor şcolare si profesionale la terminarea invatamantului gimnazial si liceal;
7. examinează preşcolarii si elevii care vor participa la cursuri, olimpiade scolare(cu 
excepţia celor sportive) si in vacante, in diferite tipuri de tabere, eliberând avizul 
epidemiologie, in care se va menţiona si patologia cronica a copilului.
7.1. examinează preşcolarii si elevii care vor participa la activitati/lectii de educaţie fizica si 
la concursuri/competitii sportive cu caracter de masa, eliberând avizul medical cu 
specificatia«clic sănătos», mentionandu-se, după caz, si patologia cronica a copilului. 
Pentru participările la evenimentele sportive destinate elevilor care practica sportul de 
performanta este necesar avizul medicilor specialişti de medicina sportiva;
8. vizeaza documnetele medicale pentru obţinerea de burse medicale şcolare.
• Monitorizarea copiilor cu afecţiuni cronice:dispensarizeaza elevii din toate clasele, 
cu probleme de sanatate, aflaţi in evidenta speciala, in scop recuperator.
• Elaborarea raporturilor curente pentru sistemul informationalxompleteaza 
impreuna cu cadrele medicale medii din subordine raportările curente privind morbiditatea 
inregistrata si activitatea cabinetelor medicale din grădiniţe si scoli.
• Eliberarea documentelor medicale necesare:elibereaza adeverinţe medicale la 
terminarea grădiniţei, scolii generale, scolii profesionale si a liceului.
• Servicii de asigurare a stării de sanatate individuale
• Acordarea de bilete de trimitere:elibereaza bilete de trimitere simple;
• Acordarea de scutiri medicale:
1. eliberează pentru elevii cu probleme de sanatate documente medicale in vederea scutirii 
parţiale de efort fizic si de anumite condiţii de munca, in cadrul instruirii practice in 
atelierele şcolare;
2. eliberează scutiri medicale de prezenta la cursurile şcolare pentru elevii bolnavi;
3. eliberează scutiri medicale, parţiale sau totale, de la orele de educaţie fizica şcolara, in 
conformitate cu prevederile legale in vigoare;
4. vizeaza documentele medicale eliberate de alte unitati sanitare pentru motivarea 
absentelor de la cursurile şcolare.
• Acordarea de ingrijiri pentru afecţiuni curente:
1. acorda, la nevoie, primul ajutor preşcolarilor si elevilor din unităţile de invatamant 
arondate medicilor, in limitele competentelor;
2. examinează, trateaza si supraveghează medical preşcolarii si elevii, inclusiv pe cei 
izolaţi, pana la preluarea lor de către familie/reprezentantul legal sau pana la trimiterea la 
medicul specialist/de familie.
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V.Servicii de promovare a unui stil de viata sănătos:
• Educaţia pentru sanatate:
1. medicul, impreuna cu directorul unitatii de invatamant, initiaza, desfasoara si colaborează 
la organizarea diverselor activitati de educaţie pentru sanatate in cel puţin următoarele 
domenii:

(i) nutritie sanatoasa si prevenirea obezităţii;
(ii) activitate fizica;

(iii)prevenirea fumatului, a consumului de alcool, de droguri(inclusiv substanţe 
etnobotanice);

(iv) viata de familie, inclusiv boli cu transmitere sexuala(BTS);
(v) prevenirea accidentelor rutiere;
(vi) pregatirea pentru acţiune in caz de dezastre;
(vii) instruirea grupelor’Sanitari pricepuţi”;
(viii) orice alte teme privind stilul de viata sănătos.

2. initiaza si participa, după caz, la lecţiile de educaţie pentru sanatate;
3. participa la lectoratele cu părinţii ale căror teme vizeaza sanatatea copiilor;
4. tine prelegeri, in consiliile profesorale, pe tema privind sanatatea copiilor;
5.organizează instruiri ale personalului didactiv si administrativ in probleme de sanatate a 
copiilor;
6. consiliaza cadrele didactice in legătură cu principiile promovării sanatatii si ale educaţiei 
pentru sanatate, in rândul preşcolarilor si elevilor;
7. participa la programul de educaţie medicala continua, conform reglementarilor in 

vigoare.

34.2. ATRIBUŢIILE ASISTENTULUI MEDICAL 
I.Servicii de asigurarea a unui mediu sănătos pentru comunitatea de preşcolari si/sau 
elevi:
• identificarea si managementul riscurilor pentru sanatatea colectivităţii:
1. semnalează medicului unitatii/directorului scolii, după caz, incalcarile legislative vizând 
determinanţii comportamentali ai stării de sanatate(vanzarea de produse din tutun, alcool, 
droguri, substanţe etnobotanice, alimente si băuturi restricţionate la comercializare in scoli);
2. semnalează medicului unitatii/directorului unitatii de invatamant nevoile de amenajare si 
dotare a cabinetului medical;
3. supraveghează modul in care se respecta orele de odihna pasiva(somn) si activa(jocuri) a 
copiilor si condiţiile in care se realizează aceasta;
4. indruma cadrele didactice in aplicarea metodelor de calire(aer, apa, soare, mişcare) a 
organismului copiilor;
5. supraveghează modul in care se respecta igiena individuala a copiilor din grădiniţe in 
timpul spălării pe mâini a acestora si la servirea mesei;
6. controlează igiena individuala a elevilor, colaborând cu personalul didactic pentru 
remedierea situaţiilor deficitare constatate;
7. izolează copiii suspecţi de boli transmisibile si anunţa urgent medicul colectivităţii, 
familia sau reprezentantul legal;
8. supraveghează focarele de boli transmisibile, aplicând masurile antiepidemice fata de 
contacti si efectuând recoltări de probe biologice, dezinfectantii etc.;
9. prezintă produsele biologice recoltate(exudate nazofaringiene, materii fecale, 
urina)laboratoarelor de bacteriologie si ridica buletinele de analiza in situaţii de apariţie a 
unor focare de boli transmisibile in colectivitate;
10. intocmeste zilnic in comunitatea de preşcolari si elevi evidenta copiilor absenţi din 
motive medicale, urmărind ca revenirea acestora in colectivitate sa fie condiţionată de
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prezentarea avizului epidemilologic favorabil, eliberat de medicul de familie, pentru 
absente Ce depasesc 3 zile;
11. controlează zilnic respectarea normelor de igiena din gradinite(sali de grupa, bloc 
alimentar, dormitoare, spalatorie-calcatorie, grupuri sanitare, curte etc.) si scoli, spatiile de 
invatamant(sali de clasa, laboratoare, ateliere şcolare, grupuri sanitare, săli de sport) de 
cazare(dormitoare, săli de meditaţii, grupuri sanitare, spălătorii) si de alimentatie(bucatarii 
si anexele acestora, săli de mese-consemnand in caietul special destinattoate constatările 
făcute si aducand operativ la cunoştinţa medicului si, după caz, conducerii unitarii 
deficientele constatate;
12. executa acţiuni de combatere a bolilor transmisibile din focarele existente in scoli, 
intocmind si fise de focar(prelevarea de tampoane pentru exudate nazofaringiene, 
consilierea elevilor cu pediculoza si scabie).
• Gestionarea circuitelor functionale:evalueaza circuitele funcţionale sub 
supervizarea medicului si propune acestuia masurile necesare pentm conformarea la 
standardele si normele de igiena.
• Verificarea respectării reglementarilor de sanatate publica:
1. constata abaterilor de la normele de igiena si antiepidemice;
2. informează medicul sau, in lipsa acestuia, directorul scolii si/sau reprezentanţii direcţiei 
de sanatate publica judeţene asupra acestor abateri;
3. supervizează corectarea abaterilor, in funcţie de responsabilităţile stabilite de medic.
• Verificarea condiţiilor si a modulului de preparare si servire a hranei:
1. participa la intocmirea meniurilor saptamanale si la efectuarea periodica a anchetelor 
privind alimentaţia preşcolarilor si elevilor;
2. consemnează zilnic, in cadrul fiecărei ture, intr-un caiet anume destinat pentru controlul 
blocului alimentar constatările privind starea de igiena a acestuia, starea de agregatelor 
frigorifice, calitatea alimentelor scoase din magazie si a mancarii, igiena individuala a 
personalului blocului alimentar si starea de sanatate a acestuia, cu interdicţia de a presta 
activitati in bucătărie pentru persoanele care prezintă febra, diaree, infecţii ale pielii, tuse cu 
expectoratie, amigdalite pultacee, aducand la cunoştinţa conducerii grădiniţei aceste 
constatări;
3. asista la scoaterea alimentelor din magazie si controlează calitatea organoleptica a 
acestora, semnând foaia de alimentaţie privind calitatea alimentelor;
4. controlează zilnic proprietăţile organoleptice ale alimentelor scoase din magazie si modul 
de funcţionare a agregatelor frigorifice din blocul alimentar;
5. verifica starea de sanatate a personalului blocului alimentar din grădiniţe si din cantinele 
şcolare in vederea prevenirii producerii de toxiinfectii alimentare;

II.Servicii de menţinere a stării de sanatate individuale si colective:
• Servicii curente:
1) gestioneaza, in condiţiile legii si pe baza normelor Ministerului Sanatatii, instrumentarul, 
materialele sanitare si medicamentele de la aparatul de urgenta si răspunde de utilizarea lor 
corecta;
2) insoteste, după caz, copiii din grădiniţă in situaţia deplasării acestora intr-o tabara de 
vacanta, pe toata durata acesteia;
3) asigura asistenta medicala in taberele de odihna pentru preşcolari, scop in care poate fi 
detaşat in aceste unitari;
4) urmareste aprovizionarea cabinetului medical cu medicamente pentr aparatul de urgenta, 
materialele sanitare si cu instrumentarul medical, sub supravegherea medicului;
5) urmareste si consiliază educatoarele in aprecierea dezvoltării neuropsihomotorie si a 
limbajului preşcolarilor, consemnând in fisele medicale ale copiilor rezultatul aprecierii;
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6) aplica, in conformitate cu instrucţiunile Ministerului Sanatatii, tratamentul profilactic al 
preşcolarilor, sub supravegherea medicului colectivităţii;
7) supravegheaza starea de sanatate si de igiena individuala a copiilor, iar in situaţii de 
urgenta anunţa, după caz, medicul colectivităţii, serviciul de ambulanta, conducerea unitatii 
de invatamant, precum si familiile/reprezentantul legal al preşcolarilor si elevilor.
• Imunizări:
1) efectueaza catagrafia copiilor eligibili pentru imunizări in situaţii epidemioologice 
speciale;
2) efectueaza, sub supravegherea medicului, imunizările in situaţii epidemiologice speciale;
3) inregistreaza imunizările efectuate in situaţii epidemiologice speciale in fisa de 
consultaţie si in registrul de vaccinări;
4) indeplineste masurile stabilite de medic pentru organizarea activitatii de imunizare in 
situaţii epidemiologice speciale.
• Triaj epidemiologie:
1) efectueaza zilnic controlul medical(triajul epidemiologie) al copiilor din grădiniţe;
2) efectueaza triajul epidemiologie al tuturor elevilor după fiecare vacanta, precum si alte 

triaje, atunci când este cazul;
3) depisteaza si izolează orice boala infectocontagioasa, informând medicul despre aceasta;
4) participa la efectuarea de acţiuni de investigare epidemiologica a elevilor suspecţi sau 
contacti din focarele de boli transmisibile, sub indrumarea medicului;
4) aplica tratamentele chimioprofilactice in focare, la indicaţia medicului
5) executa acţiuni antiparazitare si antiinfectioase in focarele din grădiniţe si scoli, conform 
normelor Ministerului Sanatatii;
6) executa acţiunile de supraveghere epidemiologica a virozelor respiratorii in sezonul 
epidemic, conform sarcinilor repartizate de medic.

IlI.Servicii de examinare a stării de sanatate a elevilor:
• Evaluarea stării de sanatate:
1 jparticipa, sub indrumarea medicului, la anchetele stării de sanatate iniţiate in unităţile de 
copii si tineri arondate, conform dispoziţiilor medicului;
2) participa alaturi de medicul colectivităţii la examinarea medicala de bilanţ a stării de 
sanatate a elevilor;
3) efectueaza somatometria in cadrul examenului medical, inscriind datele rezultate in fisele 
medicale;
4) participa la examenul dezvoltării fizice a elevilor: somatometriefinaltime, greutate, 
perimetru toracic), somatoscopie, fiziometrie(tensiune arteriala, frecventa cardiaca, forţa 
musculara manuala, capacitate vitala pulmonara) si altele, cu consemnarea rezultatelor in 
fisele medicale;
5) consemneaza in fisele medicale ale elevilor rezultatele examinărilor medicale de bilanţ 
ale stării de sanatate si rezultatele controalelor elevilor dispensarizati, sub supravegherea 
medicului scolii, precum si motivările absentelor elevilor din cauze medicale de la orele de 
educaţie fizica şcolara ori scutirile medicale de efort fizic la instruirea practica şcolara;
6) participa alaturi de medic la vizita medicala a elevilor care se inscriu in licee de 
specialitate si scoli profesionale;
7) participa sau prezintă, după caz, in consiliile profesorale ale şcolilor o analiza anuala a 
stării de sanatate a elevilor;
8) participa la examinarea elevilor care vor fi supusi imunizărilor profilactice pentru 
stabilirea eventualelor contraindicaţii medicale;
9) colaboreaza la efectuarea vaccinărilor si supraveghează apariţia reacţiilor adverse 
postimunizare(RAPT)



• Monitorizarea copiilor cu afecţiuni cronice:Inregistreaza si supraveghează copiii 
cu afecţiuni cronice, consemnând in fise rezultatele examenelor medicale, iar in registrul de

/

evidenta speciala, datele controalelor medicale.
• Elaborează raportărilor curente pentru sistemul informaţional din sanatate

1 )Completeaza documentele medicale ale copiilor care urmeaza sa fie inscrisi in clasa I.
2) Executa activitati de statistica sanitara prin completarea raportărilor curente, calcularea 

indicilor de dezvoltare fizica si de morbiditate (incidenţa, prevalenta, etc.).
3) Completeaza, sub supravegherea medicului, formularele statistice lunare si anuale privind 

activitatea cabinetului medical şcolar, calculând indicatorii de prevalenta, incidenţa si 
structura a morbidităţii.

4) Completeaza adeverinţele medicale ale elevilor care termina clasa a IX-a, a Xll-a si 
ultimul an al şcolilor profesionale
5)Eliberarea documentelor medicale necesare
IV. Servicii de asigurare a stării de sanatate individuale:
• Acordarea de scutiri medicale:-----
• Acordarea de ingrijiri pentru afecţiuni curente

1) Acorda, in limita competentelor, la nevoie, primul ajutor preşcolarilor si elevilor din 
unităţile de invatamant arondate, apeleaza Serviciul unic de urgenta -  112 si 
supraveghează transportul preşcolarilor la unităţile sanitare.

2) Efectueaza tratamente curente preşcolarilor, la indicaţia medicului.
3) Supraveghează preşcolarii si elevii izolaţi in infirmierie si efectuează tratamentul indicat 
acestora de către medic.

4) Completeaza, sub supravegherea medicului colectivităţii, condica de medicamente si de 
materialele sanitare pentru aparatul de urgenta.

V. Servicii de promovare a unui stil de viata sănătos:
• Educaţie pentru sanatate:

1 (Colaborează cu educatoarele la formarea deprinderilor de igiena individuala la preşcolari.
2) Efectueaza, sub indrumarea medicului colectivităţii, activitati de educaţie pentru 
sanatate cu părinţii, cu copiii si cu personalul didactic auxiliar din grădiniţe si, respectiv, in 
rândul elevilor, al familiilor elevilor si al cadrelor didactice;
3) Instruieste grupele sanitare si insoteste la concursuri, in toate fazele superioare, echipa 
selecţionata;
4) Colaboreaza cu cadrele didactice in susţinerea lecţiilor sau a prelegerilor privind educaţia 
pentru sanatate a elevilor pe clase si, eventual, separate pe sexe, inclusiv pe probleme de 
prim ajutor, cu demonstraţii practice.
5) Participa la lectoratele cu părinţii elevilor pe teme de educaţie pentru sanatate.
6) Desfasoara acţiuni de educaţie pentru sanatate in rândul cadrelor didactice, inclusiv prin 
lecţii si demonstraţii de prim ajutor.
7) Participa la consiliile profesorale in care se discuta si se iau masuri vizând aspectele 
sanitare din unitatea de invatamant;
8) Instruieste personalul administrativ si de ingrijire din spatiile de invatamant, cazare si de 
alimentaţie cu privire la sarcinile ce ii revin in asigurarea stării de igiena in spatiile 
respective;
9) Participa la instruiri profesionale.
1 OjParticipa la programe de educaţie medicala continua conform reglementarilor in 
vigoare.

VI. Atribuţii privind taberele de vacanţă şi taberele de odihnă:
1 (însoţeşte copiii din grădiniţă, în cazul deplasării acestora într-o tabără de vacanţă, pe toată 
durata acesteia;
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2)Asigură asistenţa medicală de urgenţă în taberele de odihnă pentru preşcolari şi elevi, scop 
în care pot fi detaşate în aceste unităţi.

34.3.ATRIBUŢIILE MEDICULUI DENTIST ŞCOLAR
I. Servicii de asigurare a unui mediu de viata sănătos pentru comunitatea de 

preşcolari si/ sau elevi:
• Identificarea si managementul riscurilor pentru sanatatea colectivităţii

1) Semnaleaza managerului scolii si instituţiilor publice cu atribuţii de control incalcarile 
legislative vizând determinanţii comportamentali ai stării de sanatate (vanzarea de produse din 
tutun, alcool, droguri, substanţe etnobotanice, alimente si băuturi restricţionate la 
comercializarea in scoli).
2) Semnaleaza nevoile de amenajare, dotare, aprovizionare cu instrumentar, materiale 
sanitare si tot ceea ce este necesar pentru o buna funcţionare a cabinetului managerului scolii 
si comunităţii locale.

• Gestionarea circuitelor funcţionale
1) Evalueaza circuitele funcţionale in cabinetul propriu si propune toate masurile pentru 
conformarea la standardele si normele de igiena.
2) Aduce la cunoştinţa directorului unitarii de invatamant masurile necesare.
3) Urmăreşte implementarea masurilor propuse.
• Verificarea respectării reglementarilor de sanatate publica
1) Aplica si controlează respectarea masurilor de igiena si antiepidemice.
2) Controleaza sterilizarea corecta a aparaturii si instrumentarului medical.

Verificarea condiţiilor si a modului de preparare si servire a hranei.

II. Servicii de menţinere a stării de sanatate individuale si colective.
Servicii curente : Asigura aprovizionarea cabinetului cu medicamente pentru aparatul 
de urgenta, materiale sanitare si cu instrumentar medical.
• Imunizari-
• Triaj epidemiologic-

III. Servicii de examinare a stării de sanatate a elevilor
• Evaluarea stării de sanatate

1 )Participa la anchetele stării de sanatate iniţiate in unităţile de invatamant arondate;
2) Aplica masuri de igiena orodentara, de profilaxie a cariei dentare si a afecţiunilor 
orodentare.
3) Efectueaza examinări periodice ale aparatului orodentar al preşcolarilor si elevilor si trimite 
la specialist cazurile care depasesc competenta cabinetului stomatologic şcolar.
4) Asigura profilaxia funcţionala de condiţionare a obiceiuriulor vicioase.
5) Examineza parodontiul in vederea decelării semnelor clinice de debut al unei inbolnaviri 
cronice.
6) Urmareste dezvoltarea armonioasa a aparatului dontomaxilar prin conservarea si refacerea 
morfologiei dentare.
7) Depisteaza activ afecţiunile orodentare.
8) Intocmeste la sfârşitul fiecărui ciclu de invatamant bilanţul de sanatate orodentara care va 
insoti fisa medicala a copiilor si elevilor in ciclul următor.

• Monitorizarea copiilor cu afecţiuni cronice 
1 )Dispensarizeaza afecţiunile orodentare depistate.
2)Impreuna cu specialiştii parodontologi dispensarizeaza elevii care prezintă anomalii 
dentomaxilare si parodontopatii si efectuează tratamentele indicate de aceştia.
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• Elaborarea rapoartelor curente pentru sistemul informaţional din sanatate.
Raportează anual direcţiei de sanatate publica judeţene/ a municipiului Bucureşti starea de 
sanatate orodentara a copiilor si tinerilor din colectivităţile arondate.

• Eliberarea documentelor medicale necesare -

IV. Servicii de tratare a stării de sanatate individuale
• Acordarea de scutiri medicale:Elibereaza scutiri medicale pentru absente de 

la cursuri din motive stomatologice, in condiţiile stabilite prin norme ale Ministerului 
Sanatatii.
• Acordarea de ingrijiri pentru afecţiuni curente:
1 )Examineaza, stabileşte diagnosticul si efectuează tratamentul cariilor dentare.
2) Urmareste refacerea morfologiei funcţionale a dinţilor temporari si permanenţi.
3) Efectueaza intervenţii de mica chirurgie stomatologica (extracţii de dinţi, incizii de abcese 
dentare).
4) Depisteaza precoce leziunile precanceroase si formele de debut al bolii canceroase la 
nivelul cavitatii bucale si indruma pacientul către serviciul de specialitate.
5) Acorda primul ajutor in caz de urgenta,in limita competentelor.
V. Servicii de promovare a unui stil de viata sănătos.

• Educaţia pentru sanatate:Efectueaza educaţia preşcolarilor si elevilor in 
vederea realizării profilaxiei cariei dentare si a anomaliilor dentomaxilare.

34.4. ATRIBUŢIILE CADRULUI MEDIU DENTIST:
I. Servicii de asigurare a unui mediu sănătos pentru comunitatea de preşcolari si/sau 
elevi;
1 (Identificarea si managementul riscurilor pentru sanatatea colectivitatii:aplica masurile de 
igiena si antiepidemice in cadrul cabinetului stomatologic, stabilite de medicul stomatolog.
2) Gestionarea circuitelor funcţionale:--
3) Verificarea respectării reglementarilor de sanatate publica:---
4) Verficarea condiţiilor si a modului de preparare si servire a hranei 
ILServicii de menţinere a stării de sanatate individuale si colective:
• Servicii curente:
1 (Asigura aprovizionarea cabinetului madical cu medicamente pentru aparatul de urgenta, 
cu materiale sanitare si cu instrumentar medical;
2) gestioneaza, in condiţiile legii si in conformitate cu reglementările Ministerului Sanatatii, 
instrumentarul, materialele sanitare si medicamentele din cabinetul de medicina dentara;
3) efectueaza si răspunde de sterilizarea instrumentarului.
• Imunizări
• Triaj epidemiologie:
1 (participa la efectuarea de acţiuni de investigare epidemiologica a elevilor suspecţi sau 
contacti din focarele de boli transmisibile, sub indrumarea metodologica a medicilor si la 
solicitarea acestora;
2)participa la acţiunile de triaj epidemiologie, la solicitarea medicului unitarii de 

invatamant.

IlI.Servicii de examinare a stării de sanatate a elevilor
• Evaluarea stării de sanatate:desfasoara activitate de medicina preventiva impreuna 
cu medicul dentist si sub indrumarea acestuia(examane medicale, activitate de educaţie 
pentru sanatate, controlul aplicaţii si respectării normelor de igiena ortodentara, cu accent 
pe prevenirea cariei dentare.
• Monitorizarea copiilor cu afecţiuni cronice;
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• Elaborarea raportărilor curente pentru sistemul informaţional din
sanatatercompleteaza, sub supravegherea medicului dentist, rapoartele statistice curente.
• Eliberarea documentelor medicale necesare;

IV. Servicii de tratare a stării de sanatate individuale:
• Acordare de scutiri medicale;
• Acordarea de îngrijiri pentru afecţiuni curente:
1) desfasoara activitate de medicina curativa impreuna cu medicul dentist si sub indrumarea 
acestuia;
2) asigura, in limita competentelor, primul ajutor in caz de urgenta preşcolarilor si elevilor;
3) asigura acordarea primului ajutor in caz de urgente medico-chirurgicale in perioada 
examenului de bacalaureat.

V. Servicii de promovare a unui stil de viata sănătos
• Educaţia pentru sanatate:
1 jdesfasoara in colaborare cu cadrele didactice diverse activitati de educaţie pentru sanatate 
in domeniul sanatatii orodentare;
2) initiaza si participa, după caz, la lecţiile de educaţie pentru sanatatea elevilor;
3) participa la lectoratele cu părinţii pe teme privind sanatatea orodentara a copiilor.

34.5. ATRIBUŢIILE SI RESPONSABILITĂŢILE ASISTENTULUI MEDICAL 
COMUNITAR

I. Atribuţii principale:
1 jidentificarea familiilor cu risc medico-sociale din cadrul comuntatii ;
2) determinarea nevoilor medico-sociale ale populaţiei cu risc;
3) culegerea datelor despre starea de sanatatea famiilor din teritoriul unde isi desfasoara 
activitatea;
4) stimularea de acţiuni destinate protejării sanatatii;
5) identificarea, urmărirea si supravegherea medicala a gravidelor cu risc medico-social in 
colaborare cu medicul de familie si cu asistenta din cadrul cabinetului medical individual, 
pentru asigurarea in familie a condiţiilor favorabile dezvoltării nou-nascutului;
6) efectueaza vizite la domiciliului lăuzelor, recomandând masurile necesare de protecţie a 
sanatatii mamei si nou-nascutului;
7) colaboreaza cu serviciul social din Primărie si din alte structuri precum si cu mediatorul 
sanitari din comunităţile de rromi pentru prevenirea abandonului in cazul unei probleme 
sociale;
8) supravegherea in mod activ a stării de sanatate a sugarului si a copilului mic;
9) promovarea necesităţii de alaptare si a practicilor corecte nutriţie;
I Ojparticiparea, in echipa, la desfăşurarea diferitelor acţiuni colective, pe teritoriul 
comunitarii: vaccinuri, programe de screening populational, implementarea programelor 
naţionale de sanatate;
II jparticiparea la aplicarea masurilor de prevenire si combaterea eventualelor focare de 
infecţii;
12) indrumarea persoanelor care au fost contaminate pentru controlul periodic;
13) informarea medicului de familie cu privire la cazurile suspecte de boli transmisibile 
constatate cu ocazia activitatilor in teren;
14) efectuarea vizitelor la domiciliul sugarilor cu risc medico-social tratări la domiciliu si 
urmărirea aplicaţii masurilor terapeutice recomandate de medic;
15) urmarirea si supravegherea in mod active a copiilor din evidenta 
speciala(TBC,HIV/SIDA, premature, anemici etc.);
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16) identificarea persoanelor neinscrise pe listele medicilor de familie si implicarea in 
activitatea de inscriere a acestora; urmărirea si supravegherea activa a nou-nascutilor ale 
căror mame nu sunt pe listele medicilor de familie sau din zonele in care nu exista medici 
de familie;
17) organizarea de activitati de consiliere si demonstraţii practice pentru diferite categorii 
populationale;
18) colaborare cu ONG-uri si cu alte instituţii pentru realizarea programelor ce se adreseaza 
unor grupuri-tinta (vârstnici, alcoolici, consumatori de droguri, persoane cu tulburări 
mintale si de comportament),in conformitate cu strategia naţionala;
19) urmarirea identificării persoanelor de varsta fertila; desfasurarea activitatilor de 
informare specifice domeniilor de planificare familiala si contraceptie;
20) identificarea cazurilor de violenta domestica, a cazurilor de abuz , a persoanelor cu 
handicap, abolnavilor cronici din familiile vulnerabile;
21) efectuarea activitatilor de educaţie pentru sanatate in vederea adoptării unui stil de viata 
sănătos.

II.Principalele responsabilităţi:
1) respectarea normelor eticii profesionale, inclusive asigurarea păstrării confidenţialităţii in 
exercitarea profesiei;
2) respectarea actelor si hotărârilor luate in conformitate cu pregătirea profesionala si 
limitele de competenta;
3) imbunatatirea continua a nivelului cunoştinţelor profesionale prin studio individual sau 
alte forme de educaţie continua;
4) intocmirea evidentei si completarea documentelor utilizate in execitarea atribuţiilor de 
serviciu, respectiv registre, fise de planificare a vizitelor la domiciliu si alte asemenea 
documente prevăzute de legislaţia in domeniu.

III. Obiectivele asistenţei medicale comunitare sunt următoarele:
a) identificarea activă, în colaborare cu serviciul public de asistenţă socială, a 

problemelor medico-sociale ale comunităţii şi, în special, ale persoanelor aparţinând 
grupurilor vulnerabile;

b) facilitarea accesului populaţiei, în special al persoanelor aparţinând grupurilor 
vulnerabile, la servicii de sănătate şi sociale;

c) promovarea unor atitudini şi comportamente favorabile unui stil de viaţă sănătos, 
inclusiv prin acţiuni de educaţie pentru sănătate în comunitate;

d) participarea la implementarea de programe, proiecte, acţiuni şi intervenţii de 
sănătate publică adaptate nevoilor comunităţii, în special persoanelor aparţinând grupurilor 
vulnerabile;

e) furnizarea de servicii de sănătate în limita competenţelor profesionale legale ale 
personalului cu atribuţii în domeniu.

Activităţile desfăşurate în domeniul asistenţei medicale comunitare de către 
personalele care au atribuţii legale în acest domeniu, în vederea realizării obiectivelor 
prevăzute, sunt următoarele:

a) identificarea în cadrul comunităţii a persoanelor şi a grupurilor vulnerabile din 
punct de vedere medical, social sau al sărăciei, respectiv a factorilor de risc pentru sănătatea 
acestora şi evaluarea, respectiv determinarea nevoilor de servicii de sănătate ale acestora;

b) desfăşurarea de programe şi acţiuni destinate protejării sănătăţii, promovării 
sănătăţii şi în directă legătură cu determinanţi ai stării de sănătate, respectiv stil de viaţă, 
condiţii de mediu fizic şi social, acces la servicii de sănătate şi efectuarea de activităţi de 
educaţie pentru sănătate în vederea adoptării unui stil de viaţă sănătos;

c) furnizarea de servicii de profilaxie primară şi secundară către membrii comunităţii,
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sub îndrumarea medicului de familie, în special către persoanele aparţinând grupurilor 
vulnerabile din punct de vedere medical sau social;

d) participarea la desfăşurarea diferitelor acţiuni colective de pe teritoriul comunităţii: 
vaccinări, programe de screening populaţional şi implementarea programelor naţionale de 
sănătate, inclusiv mobilizarea populaţiei pentru participarea la programele de vaccinări şi 
controalele medicale profilactice;

e) semnalarea medicului de familie a cazurilor suspecte de boli transmisibile constatate 
cu ocazia activităţilor în teren şi participarea la aplicarea măsurilor de prevenire şi 
combatere a eventualelor focare de infecţii;

f) identificarea persoanelor neînscrise pe listele medicilor de familie şi transmiterea 
informaţiilor despre acestea către medicul de familie, cu precădere a copiilor şi a 
gravidelor, în scopul obţinerii calităţii de asigurat de sănătate şi a asigurării accesului 
acestora la servicii medicale;

g) supravegherea în mod activ a stării de sănătate a sugarului şi a copilului mic şi 
promovarea alăptării şi practicilor corecte de nutriţie; efectuarea de vizite la domiciliul 
sugarilor cu risc medical sau social şi urmărirea aplicării măsurilor terapeutice recomandate 
de medic;

h) identificarea, urmărirea şi supravegherea medicală a gravidelor cu risc medical sau 
social în colaborare cu medicul de familie şi cu asistenta medicală a acestuia, prin 
efectuarea de vizite periodice la domiciliul gravidelor şi al lăuzelor;

i) identificarea femeilor de vârstă fertilă vulnerabile din punct de vedere medical, 
social sau al sărăciei şi informarea acestora despre serviciile de planificare familială şi 
contracepţie, precum şi asigurarea suportului de a accesa aceste servicii;

j) monitorizarea şi supravegherea în mod activ a bolnavilor din evidenţa specială, 
respectiv evidenţa privind tuberculoza, HTV/SIDA, boli rare, prematuri, anemici, persoane 
cu tulburări mintale şi de comportament, consumatori de substanţe psihotrope, alte categorii 
de persoane supuse riscului sau cu afecţiuni medicale înscrise în registre şi evidenţe 
speciale;

k) efectuarea de vizite la domiciliu pentru asistenţa medicală a pacientului cronic sau 
în stare de dependenţă şi a vârstnicului, în special a vârstnicului singur, complementar 
asistenţei medicale primare, secundare şi terţiare;

l) consilierea medicală şi socială, în limita competenţelor profesionale legale;
m) furnizarea de servicii de asistenţă medicală de urgenţă în limita competenţelor 

profesionale legale;
n) direcţionarea persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile către serviciile medicale 

şi sociale şi monitorizarea accesului acestora;
o) organizarea şi desfăşurarea de acţiuni în comun cu serviciile sociale din primărie şi 

personal din alte structuri de la nivel local sau judeţean, în cazul problemelor sociale care 
pot afecta starea de sănătate sau accesul la servicii medicale ale persoanei vulnerabile;

p) identificarea şi notificarea autorităţilor competente a cazurilor de violenţă 
domestică, a cazurilor de abuz, a persoanelor cu handicap, a altor situaţii care necesită 
intervenţia altor servicii decât cele care sunt de competenţa asistenţei medicale comunitare;

q) colaborarea cu alte instituţii şi organizaţii, inclusiv cu organizaţii neguvemamentale 
pentru realizarea de programe, proiecte şi acţiuni care se adresează persoanelor sau 
grupurilor vulnerabile din punct de vedere medical, economic sau social;

r) alte activităţi, servicii şi acţiuni de sănătate publică adaptate nevoilor specifice ale 
comunităţii şi persoanelor din comunitate aparţinând grupurilor vulnerabile;

s) întocmirea evidenţelor şi documentelor utilizate în exercitarea activităţii, cu 
respectarea normelor eticii profesionale şi păstrării confidenţialităţii în exercitarea profesiei.
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Obiectivele asistenţei medicale comunitare au fost stabilite potrivit ORDONANŢEI DE 
URGENTA nr. 18 din 27 februarie 2017 privind asistenţa medicală comunitară.
34.6. ATRIBUŢIILE MEDIATORULUI SANITAR:
1) cultivarea increderii reciproce intre autoritatile publice locale si comunitatea de rromi din 
care face parte;
2) facilitatea comunicării intre membrii comunităţii de rromi si personalul medico- sanitar;
3) catagrafierea gravidelor si lehuzelor, in vederea efectuării controalelor medicale periodice 
prenatale si post-partum explicând necesitatea si importanta acestora; insotirea la aceste 
controale, facilitând comunicarea cu medicul de familie si cu celelalte cadre sanitare;
4) explicarea noţiunilor de baza si avantajele planificării familiale, in contextul sistemului 
cultural tradiţional al comunităţii de rromi;
5) catagrafierea populaţiei infantile a comunităţii de rromi;
6) explicarea noţiunilor de baza a asistentei medicale a copilului;
7) promovarea alimentaţiei sanatoase, in special la copii, precum si a alimentaţiei la san;
8) urmarirea înscrierii nou-nascutului pe listele medicului de familie, titulare sau 
suplimentare;
9) sprijinirea personalului medical in urmărirea si inregistrarea efectuării imunizărilor la 
populaţia infantile din comunităţile de rromi si a examenelor clinice de bilanţ la copiii cu 
varsta cuprinsa intre 0-7 ani;
lOjexplicarea avantajelor includerii persoanelor in sistemul asigurărilor de sanatate, precum 
si procedeul prin care poate fi obtinuta calitatea de asigurat;
12) explicarea avantajelor igienei personale, a igienei locuinţei si spatiilor commune; 
popularizarea in comunitatea de rromi a masurilor de igiena dispuse de autoritatile 
competente;
13) facilitarea acordării primului ajutor, prin anunţarea cadrelor medicale/serviciul de 
ambulanta si însoţirea echipelor care acorda asistenta medicala de urgenta;
14) mobilizarea si insotirea membrilor comunităţii la acţiunile de sanatate publica ; 
campanile de vaccinare, campaniile de informare, educare si conştientizare din domeniul 
promovării sanatatii, acţiuni de depistare a bolilor comice etc.; explicând rolul si scopul 
acestora;
15) participarea la depistarea activa a cazurilor de tuberculoza si a altor boli transmisibile, 
sub indrumarea medicului de familie cu cadrele medicale din cadrul direcţiilor de sanatate 
publica judeţene;
16) la solicitarea cadrelor medicale, sub indrumarea stricta a acestora, explicarea rolului 
tratamentului medicamentos prescris, reacţiile adverse posibile ale acestuia si 
supravegherea administrării medicamentelor, de exemplu: tratamentul strict supravegheat 
al pacientului cu tuberculoza;
17) insotirea cadrelor medico-sanitare in activitatile legate de prevenirea sau controlul 
situaţiilor epidemice, facilitând implementarea masurilor adecvate, explicând membrilor 
comunităţii rolul si scopul masurilor de urmărit;
18) informarea cadrelor medicale cu privire la problemele deosebite aparute in cadrul 
comunităţii: focare de boli transmisibile, parazitoze, intoxicaţii, probleme de igiena a apei 
etc.
19) informarea cadrelor medicale a direcţiei de sanatate publica judeţeană asupra 

problemelor identificate cu privire la accesul membrilor comunităţii rrome pe care o 
deserveşte la următoarele servicii de asistenta medicala primara:
19.1 Imunizări, conform programului naţional de imunizări;
19.2Examinari de bilanţ al copilului cu varsta cuprinsa intre 0 si 7 ani;
19.3Supravegherea gravidei, conform normelor metodologice ale Ministerului Sanatatii; 
19.4Depistarea active a cazurilor de TBC;
19.5Asistenta medical de urgenta;
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19.6Informarea asistentului social cu privire la cazurile potenţiale de abandon ale copiilor.
20) monitorizează şi supraveghează în mod activ bolnavii ( in atribuţii se referea doar la 
copii) din evidenţa specială, respectiv evidenţa privind tuberculoza, HIV/SIDA, boli rare, 
prematuri, anemici, persoane cu tulburări mintale şi de comportament, consumatori de 
substanţe psihotrope, alte categorii de persoane supuse riscului sau cu afecţiuni medicale 
înscrise în registre şi evidenţe speciale;

21) efectueaza vizite la domiciliu pentru asistenţa medicală a pacientului cronic sau în stare 
de dependenţă şi a vârstnicului, în special a vârstnicului singur, complementar asistenţei 
medicale primare, secundare şi terţiare;
22) organizeaza şi desfăşoară acţiuni în comun cu serviciile sociale din primărie şi personal 
din alte structuri de la nivel local sau judeţean, în cazul problemelor sociale care pot afecta 
starea de sănătate sau accesul la servicii medicale ale persoanei vulnerabile;
23) identifica şi notifica autorităţilor competente a cazurilor de violenţă domestică, a 
cazurilor de abuz, a persoanelor cu handicap, a altor situaţii care necesită intervenţia altor 
servicii decât cele care sunt de competenţa asistenţei medicale comunitare;
24) întocmeste evidenţe şi documente utilizate în exercitarea activităţii, cu respectarea 
normelor eticii profesionale şi păstrării confidenţialităţii în exercitarea profesiei.

• Cadrul legislativ:
1) Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, actualizată;
2) Legea nr. 84/2012 privind unele măsuri referitoare la veniturile de natură salarială ale 
personalului plătit din fonduri publice ;
3) Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare;
4) Ordinul nr. 1.932/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi 
desfăşurarea examenului de promovare în clasă a funcţionarilor publici;
5) Legea nr. 466/2004 privind Statutul asistentului social;
6) Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, republicată cu modificările şi completările 
ulterioare;
7) Hotararea nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea 
carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare;
8) Lege nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea 
demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea 
corupţiei cu modificările şi completările ulterioare;
9) Ordonanta de Urgenta nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă;
10)
1 l)Hotărârea nr. 1/06.01. 2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară 
garantat în plată;
12) Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 
cu modificările şi completările ulterioare;
13) Hotărârea nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap, actualizată;
14) Hotârârea nr. 427/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de 
încadrare, drepturile şi obligaţiile asistentului personal al persoanei cu handicap, 
actualizată;
15) Ordonanţa de Urgenţă nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi 
competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale;
16) Hotărârea nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii 
şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice 
locale;



17) Ordonanţa de Urgenţă nr. 115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului 
contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar cu modificările şi completările 
ulterioare;
18) Ordinul nr. 153/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind infiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale;
19) Ordinul nr. 1668/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea stării de 
sănătate a preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ de stat şi particulare 
autorizate/acreditate, privind acordarea asistenţei medicale gratuite şi pentru promovarea 
unui stil de viaţă sănătos
privind asistenţa medicală a preşcolarilor, elevilor şi studenţilor, actualizat;

20) Ordinul nr. 870/01.07.2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de muncă, 
organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţile publice din sectorul sanitar, actualizată;
21) Ordonanţa de Urgenţă nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical 
generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi 
funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali 
din România;
22) Hotârârea nr. 250/1992 privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din 
administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare cu 
modificările şi completările ulterioare;
23) Hotărârea nr. 497/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a 
concursului şi a examenului pentru ocuparea posturilor vacante şi temporar vacante, 
precum şi stabilirea criteriilor de evaluare a performanţelor profesionale individuale la 
promovare prin examen a personalului contractual din sistemul sanitar;
24) Ordinul nr. 1.030/2010 privind aprobarea modelului Contractului pentru asigurarea unor 
cheltuieli de natura cheltuielilor de personal aferente medicilor, medicilor dentişti, 
asistenţilor medicali şi a cheltuielilor pentru medicamente şi materiale sanitare pentru 
baremul de dotare din cabinetele de medicină generală şi dentară din unităţile sanitare de 
învăţământ
25) Legea nr. 49/2010 privind unele măsuri în domeniul muncii şi asigurărilor sociale;
26) Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, actualizată;
27) Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului 
bugetar;
28) Ordin nr. 865/2010 privind modificarea art. 8 alin. (1) din Ordinul preşedintelui 
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 4.500/2008 pentru stabilirea unui cadru 
unitar privind metodele de completare şi transmitere a datelor şi informaţilor referitoare la 
respectarea normelor de conduită de către funcţionarii publici şi la implementarea 
procedurilor disciplinare;
29) Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, 
raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea 
acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar International;
30) Legea nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale 
de Integritate, cu modificările şi completările ulterioare;
31 )Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, actualizata;
32) Ordinul nr. 3753/2015 privind monitorizarea respectării normelor de conduită de către 
funcţionarii publici şi a implementării procedurilor disciplinare
33) Ordinul nr. 762/2015 pentru stabilirea domeniilor prioritare de formare profesională 
pentru administraţia publică
34) Ordinul nr. 1.952/2010 privind modificarea si completarea Ordinului preşedintelui 
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 13.601/2008 pentru aprobarea termenelor si 
a formatului standard de transmitere a datelor si informaţiilor privind planul anual de 
perfecţionare profesionala si fondurile alocate in scopul instruirii funcţionarilor publici;
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35) Hotararea Guvernului nr. 459/2010 pentru aprobarea standardului de cost/an pentru 
servicii acordate în unităţile medico-sociale şi a unor normative privind personalul din 
unităţile de asistenţă medico-socială şi personalul care desfăşoară activităţi de asistenţă 
medicală comunitară
36) Ordin nr. 653/ 2001 privind asistenţa medicală a preşcolarilor, elevilor şi studenţilor;
37) Ordin nr. 5.298/1668/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea stării de 
sănătate a preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ de stat şi particulare 
autorizate/acreditate, privind acordarea asistenţei medicale gratuite şi pentru promovarea 
unui stil de viaţă sănătos;
38) Ordin nr. 1.470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în 
funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului contractual din unităţile sanitare publice 
din sectorul sanitar;
39) Ordonanţa de Urgenta a Guvernului nr. 18/2017 privind asistenţa medicală comunitară;
40) Ordin nr. 1.229/2011 privind aprobarea criteriilor de evaluare a performanţelor 
profesionale individuale şi a modelului fişei de evaluare a performanţelor profesionale 
individuale;
41) Ordonanţa de Urgenta nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare;
42) Hotararea Guvernului nr. 38/2017 pentru aplicarea prevederilor art. 3A4 alin. (3) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal- 
bugetare;
43) Legea 250/2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2016 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, 
precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative
44) Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 2/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, 
precum şi modificarea şi completarea unor acte normative;
45) Ordonanata de Urgenta nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului 
plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare;
46) Hotararea nr. 935/2016 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 
582/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 3A1 alin.
(2), (3) şi (8), art. 3A3 şi 3A4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, 
precum şi unele măsuri fiscal-bugetare
47) Ordin nr. 2.263/2016 privind procedura de transmitere a datelor în registrul public;
48) Ordonanta de Urgenta nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul 
administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;
49) Legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
50) Ordin nr. 3.753/2015 privind monitorizarea respectării normelor de conduită de către 
funcţionarii publici şi a implementării procedurilor disciplinare
51) Obiectivele asistenţei medicale comunitare au fost stabilite potrivit ORDONANŢEI 
DE URGENTA nr. 18 din 27 februarie 2017 privind asistenţa medicală comunitară.

Completează si detaliaza atribuţiile asistenţilor medicali comunitari stabilite prin 
HOTARAREA nr. 56 din 29 ianuarie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Ordonanţei de Urgenta a Guvernului nr. 162/ 2008 privind transferul ansamblului 
de atribuţii si competente exercitate de Ministerul Sanatatii Publice către autoritatile 
administraţiei publice locale.



CAPITOLUL IX
"Centrul de îngrijire de Zi Slobozia"

Art.35 Definiţie
(1) Regulamentul de oiganizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social 

"Centrul de îngrijire de Zi Slobozia", aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr.6/2005, care 
prevede înfiinţarea şi funcţionarea unui centru de zi care să ofere servicii de asistenţă pentru 
copiii de vârstă şcolară proveniţi din familii aflate temporar în dificultate, în vederea 
prevenirii abandonului şi protecţiei copilului în cadml familiei, din localitatea Slobozia, 
judeţul Ialomiţa. Conform Hotărârii Consiliului Judeţean nr.21/28.03.2005, Centrul de Zi a 
fost transmis in administrare Consiliului Local Slobozia. Centrul a fost înfiinţat, în vederea 
asigurării funcţionării acestuia, cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a 
asigurării accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere, 
serviciile oferite,etc.

(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât 
şi pentru angajaţii centrului şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii 
legali/convenţionali,vizitatori.

Art.36 Identificarea serviciului social
(1) Serviciul social "Centrul de îngrijire de Zi Slobozia" , cod serviciu social 8891 CZ-C- 

11 este administrat de furnizorul Direcţia de Asistenta Sociala, acreditat conform 
Certificatului nr. 0004055/ 12.12.2016.
Art.37 Scopul serviciului social
(l)Scopul serviciului social "Centrul de îngrijire de Zi" este prevenirea abandonului si 

institutionalizarii copiilor care se afla in situaţie de risc de separare de familia lor, prin 
asigurare pe timpul zilei, pe o perioada determinata de timp a unor activitati de ingrijire, 
educaţie, recreere-socializare, consiliere, dezvoltarea deprinderilor de viata independenta, cat 
si a unor activitati de sprijin, consiliere si educare pentru părinţi sau reprezentanţi legali, 
precum si pentru alte persoane care au in ingrijire copii.

Obiectivele Centrului de îngrijire de Zi Slobozia sunt:
a) asigurarea de ingrijire si securitate pe timpul zilei, prevenind institutionalizarea copiilor
b) prevenirea abandonului social, familial si şcolar
c) diminuarea ratei vagabondajului si a delincventei juvenile
d) consilierea si orientarea şcolara si profesionala pentru copiii cuprinşi in programele 
centrului, conform particularităţilor psiho-afective si opţiunilor individuale ale lor
e) creşterea responsabilităţii părinţilor pentru educarea propriilor copii;
f) creşterea şanselor de acces a copiilor proveniţi din familii in dificultate la condiţiile 
educative si de ingrijire optime in perioada şcolara;
g) implicarea copiilor intr-un program regulat de activitati socio-educative in urma asigurării 
unor condiţii minime legate de nevoile lor de baza (hrana, sanatate, securitate)
h) asigurarea funcţionarii unui serviciu de ingrijire de zi, consiliere si monitorizare a familiilor 
aflate in dificultate din zonele defavorizate ale municipiului Slobozia, cu accent pe cartierul 
“500 apartamente”.

Art.38 Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare
(1) Serviciul social "Centrul de îngrijire de Zi" funcţionează cu respectarea prevederilor 
cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale reglementat de Legea nr. 
292/2011, cu modificările ulterioare, Legea nr. 477/2004 privind Codul de Conduita a 
personalului contractual din autoritatile si instituţiile publice, Ordinul nr.24/2004 pentru
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aprobarea Standardelor Minime Obligatorii pentru centrele de zi, Hotararea de Guvern nr. 
1438/2004 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare si funcţionare a serviciilor de 
prevenire a separării copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor sai, precum 
şi ale altor acte normative secundare aplicabile domeniului.
(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul nr.24 din 4 martie 2004

(3) Serviciul social „Centrul de îngrijire de Zi Slobozia" este înfiinţat prin Hotărârea 
Consiliului Local nr.6/2005 şi funcţionează în subordinea Direcţiei de Asistenta Sociala 
Slobozia.

Art.39 Principiile care stau la baza acordării serviciului social
(1) Serviciul social "Centrul de îngrijire de Zi" se organizează şi funcţionează cu respectarea 

principiilor generale care guvernează sistemul naţional de asistenţă socială, precum şi cu 
principiile specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislaţia 
specifică, în convenţiile internaţionale ratificate prin lege şi în celelalte acte internaţionale în 
materie la care România este parte, precum şi în standardele minime de calitate aplicabile.

(2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul "Centrului de 
îngrijire de Zi" sunt următoarele:
a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;
b) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte egalitatea 
de şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală 
şi întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele beneficiare;
c) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare;
d) deschiderea către comunitate;
e) asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor lor;
f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate a 
unui personal mixt;
g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se cont, 
după caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitatea de exerciţiu
h) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;
i) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare;
j) preocuparea permanentă pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza 
potenţialului şi abilităţilor persoanei beneficiare de a trăi independent;
kjîncurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a 
acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate;
1) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare; 
mjasigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale;
n) responsabilizarea membrilor familiei, reprezentaţilor legale cu privire la exercitarea 
drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor de întreţinere;
o) primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor 
capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu 
care se pot confrunta la un moment dat;
p) colaborarea centrului/unităţii cu serviciul public de asistenţă socială.
Art.40 Beneficiarii serviciilor sociale
(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în "Centrul de îngrijire de Zi" sunt:
a) copii aflaţi in situaţii de dificultate, risc de excluziune sociala, risc de abandon familial si 
şcolar; copii cu vârste cuprinse intre 6-14 ani care frecventează o instituţie de invatamant.
b) părinţii beneficiarilor- consiliere si sprijin.
(2) Condiţiile de acces/admitere în centru sunt următoarele:

a) acte necesare -  cerere înscriere, copie xeroxxertificat naştere, adeverinţa medicala de la 
toti membrii familiei, adeverinţa de frecventare a unei unitati de invatamant, copie buletin 
beneficiar unde este cazul, copie buletin părinţi, ancheta sociala la domiciliu; semnarea
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contractului de prestări servicii.
b) varsta beneficiarului sa fie cuprinsa intre 6-15 ani;
c) situaţia financiara a familiei: venitul mediu/membru de familie sa fie sub salariul mediu pe 
economie;
d) situaţia şcolara a copilului: frecventarea cursurilor şcolare a unei instituţii de invatamant 
din apropierea Centrului de îngrijire de Zi Slobozia -  au prioritate copiii cu risc de abandon 
şcolar;
e) domiciliul familiei: sa fie situat in cartierul “500 apartamente” sau in apropierea acestuia;
f) masuri de protecţie: au prioritate copiii care au beneficiat si nu mai beneficiază de una din 
masurile de protecţie: institutionalizare, plasament la asistent matemal profesionist, 
plasament/incredintare la rude.

In funcţie de eligibilitatea criteriilor necesare admiterii in centru, se realizează o cerere 
prin care un reprezentant legal al beneficiarului solicita serviciile centrului de zi. Cererea de 
inscriere a beneficiarului este supusa spre aprobare conducătorului Direcţiei de Asistenta 
Sociala Slobozia.
înainte de a beneficia de serviciile oferite de Centrul de Zi, dosarul solicitantului trebuie sa 
conţină: actele necesare, ancheta sociala, cererea de inscriere a reprezentantului legal, planul 
de serviciu, contractul pentru acordarea de servicii sociale intre furnizor si reprezentant legal 
si pe parcurs alte documente secundare necesare. Beneficiarul dispune de servicii sociale 
gratuite in cadrul centrului.
(3) Condiţii de incetare a serviciilor sociale:

• expirarea duratei pentru care a fost incheiat contractul
• acordul pârtilor privind incetarea contractului
• scopul contractului a fost atins
• forţa majora, daca este invocata.

(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în "Centrul de îngrijire de Zi" au 
următoarele drepturi:
a) să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, 
sex, religie, opinie sau orice altă circumstanţă personală ori socială;
b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la 
luarea deciziilor privind intervenţia socială care li se aplică;
c) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite;
d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate, atât timp cât se menţin condiţiile 
care au generat situaţia de dificultate;
e) să fie protejaţi de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exerciţiu;
f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime;
g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite;
h) să li se respecte toate drepturile speciale in calitate de minori.
i) sa beneficieze de gratuitatea serviciilor oferite pe toata perioada inscrierii in centru.
(5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în "Centrul de îngrijire de Zi" au 

următoarele obligaţii:
a) să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială, medicală şi 
economică;
b) să participe, în raport cu vârsta, situaţia de dependenţă etc. la procesul de furnizare a 
serviciilor sociale;
c) copilul are dreptul la îngrijire adaptata nevoilor sale. Aceasta ingrijire consta in ajutor 
adecvat situaţiei copilului si părinţilor si se acorda gratuit, pentru facilitatea accesului efectiv 
si fara discriminare al copiilor cu dizabilitati la educaţie, formare profesionala, servicii 
medicale, activitati recreative precum si la alte activitati apte sa le permită integrare sociala si 
dezvoltare a personalităţii lor.
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d) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală;
e) să respecte prevederile prezentului regulament.
Art.41 Activităţi şi funcţii

Principalele funcţii ale serviciului social "Centrul de îngrijire de Zi" sunt următoarele:
a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea 
următoarelor activităţi:
1. reprezintă furnizorul de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară;
2. acordare de servicii sociale de zi;
3. menţinerea si dezvoltarea serviciilor sociale cu caracter primar, in funcţie de nevoile sociale 
identificate;

b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului 
larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi:
1. activitati de informare la nivelul comunităţii in ceea ce priveşte serviciile oferite si 
beneficiile acestora pentru copii si familiile lor ;
2. plan de management al centrului de zi;
3. elaborarea de rapoarte de activitate;
4. şedinţe permanente in cadrul centrului de zi cu cadrele didactice -  părinţi.
c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de 
promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în 
care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, 
potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activităţi:
1. garantarea drepturilor tuturor beneficiarilor centrului prin introducerea de lecţii de cultura
civica;
2.lipsa discriminării, indiferent de rasa, etnie, religie, culoare, sex, limba, apartenenţa etnica 
sau de origine sociala;
3.persoanele beneficiare au dreptul in cadrul centrului la ajutor financiar, moral, educaţional 
pentru dezvoltarea si educarea acestora;
4.ingrijire personalizata si individualizata adaptata nevoilor copilului;
d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi:
1 .elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;
2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;
e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea 
următoarelor activităţi:
1. intocmeste referate de necesitate, referate de specialitate, note justificative pentru toate 
achiziţiile centrului;
2. asigura funcţionarea in bune condiţii a aparaturii din dotare, luând masurile necesare pentru 
intretinerea acestora si a instalaţiilor aferente;

3. depistează si mediaza orice defecţiune sau disfunctiune care ar putea influenta buna 
desfăşurare a activitatilor din centru;
4. prin asigurarea unei baze materiale adecvate pentru desfasurarea activitatilor propuse
5. face propuneri privind fundamentarea bugetului de venituri si cheltuieli necesar desfăşurării 
activitatii.
Art.42 Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal

(1) Serviciul social "Centrul de îngrijire de Zi" funcţionează cu un număr de 13 angajati- 
total personal, infiintat prin proiectul PHARE RO 9905.02/11.10.2001 din care:
a) personal de conducere:şef serviciu - 1 post.;
b) personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă; personal de specialitate şi auxiliar -  7 ;
c) personal cu funcţii administrative, gospodărire, întreţinere-reparaţii, deservire:- 5 ;
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Art.43 Personalul de conducere
(1) Personalul de conducere este reprezentat de un angajat contractual, Sef Centru de 

îngrijire de Zi Slobozia
(2) Atribuţiile şefului de centru sunt:

a) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul 
serviciului şi propune organului competent sancţiuni disciplinare pentru salariaţii care nu îşi 
îndeplinesc în mod corespunzător atribuţiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul 
furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.;
b) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării 
obiectivelor şi întocmeşte informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale;
c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi perfecţionare;
d) colaborează cu alte centre/alţi furnizori de servicii sociale şi/sau alte structuri ale societăţii 
civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătăţirii permanente a instrumentelor 
proprii de asigurare a calităţii serviciilor, precum şi pentru identificarea celor mai bune 
servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare;
e) întocmeşte raportul anual de activitate;
f) asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii serviciului/centrului;
g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice şi a numărului 
de personal;
h) desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii centrului în comunitate;
i) ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale 
drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce;
j) răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul serviciului şi dispune, 
în limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea acestor activităţi 
sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;
k) organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a 
regulamentului de organizare şi funcţionare;
l) reprezintă serviciul în relaţiile cu furnizorul de servicii sociale şi, după caz, cu autorităţile şi 
instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, precum şi în 
justiţie;
m) asigură comunicarea şi colaborarea permanentă cu serviciul public de asistenţă socială de 
la nivelul primăriei şi de la nivel judeţean, cu alte instituţii publice locale şi organizaţii ale 
societăţii civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor;
n) întocmeşte proiectul bugetului propriu al serviciului;
o) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi 
beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare;
q) asigură încheierea contractelor de furnizare a serviciilor sociale;
r) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.
(3) Funcţiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condiţiile legii

(4)Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducere trebuie să fie absolvenţi cu diplomă de 
învăţământ superior în domeniul psihologie, asistenţă socială şi sociologie, cu vechime de 
minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenţi cu diplomă de licenţă ai 
învăţământului superior în domeniul juridic, medical, economic şi al ştiinţelor administrative, 
cu experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.
(5) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a conducătorilor instituţiei se face în 
condiţiile legii.

Art.43 Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă. Personal de specialitate şi 
auxiliar
(l)Personalul de specialitate este:
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a) educator (531203)
b) asistent social (263501)
c) asistent medical (222101)
d) psiholog (263411)

(2) Atribuţii generale si specifice ale personalului de specialitate:
1. asigura derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea 
prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile si a prezentului regulament;
2. colaborează cu specialişti din alte instituţii in vederea soluţionării cazurilor, identificării de 
resurse;
3. monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;
4. sesizează conducerii centrului situaţii care pun in pericol siguranţa beneficiarului, situaţii 
de nerespectare a prevederilor prezentului regulament;
5. intocmeste rapoarte periodice cu privire la activitatea derulata;
6. face propuneri de imbunatatire a activitatii in vederea creşterii calitatii serviciului si 
respectării legislaţiei;
7. alte atribuţii prevăzute in standardul minim de calitate aplicabil. ( Ordinul 24/2004)

43.1. Atribuţii pentru postul de educator (531203)

• Actualizarea / modificarea procedurilor operaţionale (de sistem) privind controlul 
intern / managerial conform Ordinului nr. 946 / 2005 actualizat;

• Trebuie sa cunoască date referitoare la mediul de provenienţa al fiecărui copil din 
grupa sa si motivele pentru care acesta se afla in centrul de zi.

• Colaborează cu echipa pluridiciplinara in stabilirea celor mai adecvate masuri 
educative pentru dezvoltarea psihocomportamentala normala a copilului, pentru 
corectarea devierilor de conduita si restabilirea echilibrului psihic al acestuia.

• Desfasoara activitati de consolidare si imbogatire a cunoştinţelor, necesare pregătirii 
pentru munca si viata.

• Adapteaza informaţia la posibilitatea de invatare si nivelul de pregătire al copiilor.
• Stabileşte deprinderi de baza ce urmeaza a fi formate si creeaza situaţii variate pentru 

a permite exersarea acestora.
• Organizează si amenajeaza spaţiul de joc si de invatare.
• Implica activ copiii in procesul instructiv-educativ.
• Organizează activitati comunune centru-familie.
• Organizează activitati de socializare in unitate si in afara ei, insotind copiii in diverse 

ocazii.
• Desfasoara activitati de consiliere si orientare socio-profesionala.
• Răspunde de formarea si consolidarea deprinderilor de igiena personala, de autoservire 

si autogospodarire a copiilor, de asigurare a igienei spatiilor si dotărilor folosite de 
grupa sa si totodată si de ceilalţi copii.

• Este răspunzător de sanatatea fizica si psihica a copilului care ii este incredintat si 
informează conducerea, personalul care asigura asistenta medicala si psihopedagogica 
cu privire la orice modificare intervenita in sanatatea si dezvoltarea copilului.

• Răspunde de asigurarea echipamentului si rechizitelor şcolare pentru copii, 
contrasemnând bonul de eliberare din magazie a materialelor respective.

• Răspunde de echipamentul aflat asupra copiilor, verificând in permanenta starea 
acestuia acordat fiecărui copil din grupa.

• Este răspunzător de faptele savarsite de copii in timpul când aceştia sunt sub 
supravegherea sa directa.

• Organizează activitati recreative precum: audiţii, vizionari Tv., excursii, vizite, 
concursuri, jocuri practice si/sau de socializare.
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• Colaborează cu echipa pluridisciplinara la intocmirea planurilor personalizate de 
dezvoltare ale copiilor.

• Pastreaza legătură cu părinţii sau ocrotitorii copiilor incredintati.
• Tine legătură in permanenta cu şcoala pe care copilul de altfel o frecventează, 

cunoscând situaţia şcolara a acestuia.
• Insoteste copiii asistaţi in drumul lor de la şcoala la centru si invers, ori de cate ori se 

necesita acest lucru.
• Respecta normele P.S.I si protecţia muncii precizate in cadrul instructajelor periodice

43.2. Atribuţii pentru postul de asistent social (263501)

• Actualizarea / modificarea procedurilor operaţionale (de sistem) privind controlul 
intern / managerial conform Ordinului nr. 946 / 2005 actualizat.

• Realizează diagnoza sociala, evalueaza nevoile sociale ale comunităţii, sondaje si 
anchete sociale, valorifica potenţialul comunităţii in vederea prevenirii si depistării 
precoce a situaţiilor de neglijare, abuz,abandon, violenta, a cazurilor de excluziune 
sociale etc.

• Ia de masuri de prevenire si combatere a situaţiilor de marginalizare si excludere 
sociala in care se pot afla beneficiarii.

• Promovează o imagine pozitiva a persoanelor, familiilor si grupurilor vulnerabile.
• Identifica familiile si persoanele aflate in dificultate, precum si cauzele care au generat 

situaţiile de risc de excluziune sociala.
• Asigura informarea si consilierea beneficiarilor privind drepturile si serviciile sociale 

disponibile.
• Vizitează periodic la domiciliu copiii care beneficiază de serviciile centrului si 

urmăreşte dezvoltarea fizica si psihica a acestora.
• Conştientizează rolul sau in echipa pluridisciplinara si dezvolta relaţii profesionale, de 

colaborare, pe orizontala si pe verticala.
Realizează evaluări ale beneficiarilor pentru identificarea si definirea 
problemelor/nevoilor/dificultatilor cu care aceştia se confrunta.
Desfasoara o activitate de consiliere si orientare si socioprofesionala.
Consiliază beneficiarul in toate activitatile prevăzute in programul personalizat de 
intervenţie (PPI) ( ex. menţinerea legăturii cu familia, obţinerea unor drepturi/acte, 
facilitarea accesului la unele servicii/institutii etc.)
Completează dosarele beneficiarilor in conformitate cu standardele minime de calitate 
pentru centrele de zi aprobate prin Ordinul 24/2004.
Realizează si reactualizează baza de date a beneficiarilor din centru si face demersuri 
pentru clarificarea situaţiei acestora.
Pastreaza legătură cu părinţii si ocrotitorii copiilor incredintati.
Efectuează actele de primire a copiilor in centrul de zi si de scoaterea lor din evidenta.
In cazul in care din conţinutul dosarului nu rezulta informaţii suficiente cu privire la 
situaţia sociala a copilului, trebuie sa solicite organelor competente date suplimentare. 
Analizează si tine evidenta situaţiei copiilor găzduiţi in centrul de zi.
Participa alaturi de ceilalţi specialişti din unitate la organizarea si desfasurarea procesului 
instructiv-educati, la integrarea copilului in colectivitate.
Furnizează toate informaţiile deţinute despre fiecare copil in parte din centrul de zi, 
echipei pluridisciplinare, colaborând si luând decizii comune in interesul superior al 
copilului.
Tine legătură cu familiile copiilor asistaţi si le informează despre situaţia lor şcolara, 
medicala.
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• Pentru indeplinirea atribuţiilor ce-i revin in activitatea sa si pentru obţinerea rezultatului 
scontat, colaborează in mod optim cu diferite autoritari si instituţii, precum Autoritatea 
Tutelara, Primărie, Organele de Politie, unităţile sanitare, de invatamant, organizaţiile 
nonguvemamentale.

• Apara drepturile copilului ocrotit prin urmărirea modului in care acesta beneficiază de 
drepturile prevăzute de lege si regulamentul de ordine interioara al instituţiei.

• Urmăreşte evoluţia copiilor pe o perioada determinata dupe ce aceştia părăsesc serviciile 
oferite de Centrul de îngrijire de Zi Slobozia.

• Primeşte si soluţionează si alte sarcini trasate de conducerea instituţiei, pe linie ierarhica, 
in limita competentelor profesionale pe care le are.

• înlocuieşte asistentul medical la Cabinetul socio-medical Bora, in lipsa acestuia, in ceea 
ce priveşte activitatea in domeniu.

• Respecta normele PS.I si protecţia muncii precizate in cadrul instructajelor periodice.

43.3. Atribuţii pentru postul de asistent medical (226908)

• Actualizarea / modificarea procedurilor operaţionale (de sistem) privind controlul 
intern / managerial conform Ordinului nr. 946 / 2005 actualizat.

• Organizează si răspunde de intreaga activitate de igiena a unitarii.
• Controlează modul de respectare a normelor de igiena si dezinfectie de către 

personalul din bucătărie, magazia de alimente si face propuneri pentru corectarea 
deficientelor constatate.

Efectuează triajul epidemiologie si pregăteşte copiii pentru consultaţii.
Efectuează in baza unui plan intocmit, măsurători antropometrice si le consemnează in 
fisa medicala a copilului, semnalând medicului de familie aspectele deosebite.
Oferă informaţii despre dezvoltarea copiilor si particularităţile acestora psihologului si 
asistentului social.
Tine evidenta examinărilor periodice efectuate de personalul din centru.
Controlează calitativ alimentaţia, participa la intocmirea meniurilor astfel incat acestea sa 
corespunda normelor sanitare si de aport caloric necesar copiilor zilnic in cadrul centrului 
de zi.
Verifica igiena individuala a copiilor si realizează educaţie sanitara individuala.
Raportează lunar stocul cantitativ si necesarul de medicamente.
Verifica activitatea personalului din sectorul alimentar, ingrijire, cura tenie din punct de 
vedere igienic.
Consemnează permanent in caietul de raport date privitoare la sanatatea copiilor, 
tratamentul urmat de aceştia, calitatea alimentaţiei, modul in care au primit-o copiii, 
calitatea dezinfectiei si igienizării centrului si orice alte evenimente legate de activitatea 
din centru, precum si starea de sanatate a personalului.
Asigura aplicarea masurilor specifice menite sa apere starea de sanatate a copiilor si 
propune conducerii centrului de zi masurile igienico-sanitare ce trebuie luate, 
îndruma, sub conducerea coordonatorului centrului de zi, educaţia sanitara a copiilor si 
trateaza periodic problemele privind acordarea primului ajutor si prevenirea bolilor 
contagioase.
Respecta normele RS.I si protecţia muncii precizate in cadrul instructajelor periodice
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43.4. Atribuţii pentru postul de psiholog (263411)
Actualizarea / modificarea procedurilor operaţionale (de sistem) privind controlul 
intern / managerial conform Ordinului nr. 946 / 2005 actualizat, 
întocmeşte rapoarte si informează conducerea instituţiei cu privire la progresul 
beneficiarilor si familiilor acestora.
Participa la elaborarea fisei (dosarului) copilului.
Aplica teste psihologice pentru stabilirea nivelului de dezvoltare psihologic, 
interpretează datele obţinute si elaborează recomandările pe care le considera 
necesare.
Stabileşte etapele recuperării psihopedagogice, in funcţie de obiectivele propuse 
pentru recuperarea beneficiarilor.
Stabileşte psihodiagnosticul beneficiarilor si realizează examinările si evaluările 
psihologice ale acestora.
Acorda copiilor din centrul de zi si părinţilor consiliere individuala pentru soluţionarea 
unor probleme precum si referitor la dezvoltarea psiho-sociala a copiilor.
Stabileşte, in colaborare cu educatorul si asistentul social obiective individualizate 
pentru copiii inscrisi in centru si recomanda metode si mijloace didactice adecvate 
pentru realizarea lor.
Recomanda metode individuale de lucru cu copiii care au nevoie de atentie deosebita 
si contribuie la elaborarea instrumentelor de monitorizare si evaluare a performatelor 
copiilor.
Stabileşte programul saptamanal de intervenţie terapeutica ( de socializare si integrare 
sociala si de activitati educaţionale).
Investighează si recomanda caile de soluţionare ale problemelor psihologice ale 
beneficiarilor.
Asigura consilierea de specialitate a personalului din instituţie.
îndeplineşte orice alte dispoziţii date de superiorul ierarhic direct in realizarea 
strategiilor pe termen scurt ale instituţiei in limitele respectării temeiului legal.
Asigura relaţiile profesionale cu toti colegii din Centrul de îngrijire de Zi, precum si 
cu colaboratorii/partenerii externi.
Răspunde de corectitudinea informaţiilor furnizate către beneficiari si colegi.
Răspunde de calitatea si precizia examinărilor psihologice.
Pastreaza confidenţialitatea datelor referitoare la beneficiari in fata persoanelor fizice, 
juridice sau mass-media.
Răspunde de dezvoltarea si amenajarea cabinetului psihologic.
Respecta normele P.S.I si protecţia muncii precizate in cadrul instructajelor periodice. 

Art. 44 Personalul administrativ, gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire 
(1) Personalul administrativ asigura activitatile auxiliare serviciului social respectiv 

aprovizionare, mentenanta, achiziţii etc. si cuprinde :
a) administrator (432102);
b) ingrijitor (532104);
c) infirmiera (513204);
d) muncitor calificat (bucatar) (512001);
e) muncitor calificat (lenjereasa-spalatoreasa) (912103).

44.1. Atribuţii pentru postul de administrator (432102)
• Actualizarea / modificarea procedurilor operaţionale (de sistem) privind controlul intern 

/ managerial conform Ordinului nr. 946 / 2005 actualizat.
• Rezolva, cu aprobarea şefului de centru, toate problemele ce revin sectorului 

administrativ-gospodaresc.
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• Distribuie materialele de curăţenie si intretinere personalului din subordine pe baza 
bonurilor de consum, aprobate de şeful de centru

• Răspunde de buna planificare si întrebuinţare a materialelor pe care le are in subordine.
• Administrează si pastreaza bunurile mobile si imobile, răspunde de inventarul 

centrului, tine gestiunea lor si le repartizează pe subgestiuni.
• Face propuneri de inlocuire a bunurilor ce nu mai pot fi utilizate ( propuneri de 

casare).
• Asigura inzestrarea si aprovizionarea magaziei, a celorlalte locuri cu mobilier, 

alimente, aparatura, materiale de curăţenie si reparaţii.
• Efectuează transferuri de materiale din centru către alte unitati numai cu aprobarea 

şefilor ierarhici.
• Asigura reparaţiile curente si capitale ale localurilor, instalaţiilor, mobilierului.
• Repartizează sarcini personalului muncitor si de serviciu, controlează executarea 

acestora in funcţie de spaţiu, de nevoile instituţiei si de obligaţiile legale de munca.
• Se ingrijeste de buna păstrare a bunurilor aflate in gestiunea magaziei si este 

responsabil principal de bunuri.
• Controlează periodic modul in care se tin gestiunile de bunuri si materiale si 

informează conducerea centrului de zi.
• Răspunde de procurarea alimentelor, face propuneri pentru alcătuirea meniului pe care 

le supune aprobării conducerii centrului de zi, întocmeşte liste de alimente impreuna 
cu asistentul medical si eliberează alimentele după ce au fost aprobate de directorul 
executiv.

• Respecta normele RS.I si protecţia muncii precizate in cadrul instructajelor periodice.
44.2. Atribuţii pentru postul de îngrijitor (532104)

• Actualizarea / modificarea procedurilor operaţionale (de sistem) privind controlul 
intern / managerial conform Ordinului nr. 946 / 2005 actualizat.

• Planifica activitatea proprie identificând eficient ordinea stabilita prin norme interne si 
conform indicaţiilor primite in vederea optimizării timpului de indeplinire a acesteia.

• Executa curăţenia in spatiile repartizate ( săli de clasa, holuri, bai, scări etc.) prin 
aplicarea procedurilor de lucru si respectarea protocoalelor de curăţenie.

• Curata si dezinfectează zilnic ori de cate ori este nevoie băile, wc-urile cu materiale si 
ustensile folosite numai in aceste locuri.

• Răspunde de utilizarea si pastrarea in bune condiţii a ustensilelor de curăţenie ce le are 
personal in grija, precum si a celor care se folosesc in comun si le depozitează in 
condiţii de siguranţa.

• Răspunde de utilizarea clorului, detergentului sau a altor substanţe toxice intocmai 
scopului pentru care au fost eliberate din magazie si ia masuri pentru a nu se depozita 
la indemana copiilor.

• Asigura ordinea si curăţenia in tot spaţiul centrului.
• Răspunde de bunurile aflate in gestiune.
• Depozitează selectiv in spatiile special amenajate deseurile generate.
• Serveşte mancarea conform meniului zilnic copiilor in sala de mese.
• Participa la curăţenia generala in cadrul centrului de zi efectuata pe parcursul 

vacantelor şcolare.
• Contribuie la formarea unor deprinderi de igiena, de comportare civilizata, in scopul 

dezvoltării autonomiei fiecărui copil si a socializării acestuia.
• Ajuta personalul la asigurarea igienei copiilor ( dizinfectia, dezinsectia, igiena 

imbracamintei, încălţămintei, unghiilor, parului, corpului)
• Poarta echipament adecvat prevăzut de regulamentul de ordine interioara care va fi

67



schimbat ori de cate ori este nevoie pentru pastrarea igienei si aspectului estetic 
personal.
Respecta comportamentul etic fata de copii si fata de personalul contractual.
Respecta normele RS.I si protecţia muncii precizate in cadrul instructajelor periodice.

44.3. Atribuţii pentru postul de infirmiera (513204)
Actualizarea / modificarea procedurilor operaţionale (de sistem) privind controlul 
intern / managerial conform Ordinului nr. 946 / 2005 actualizat.
Pregăteşte alimentele conform meniului zilnic, avand obligaţia de a folosi toate 
alimentele puse la dispoziţie si in conformitate cu retetarul.
Asigura igiena in bucătărie si in sala de mese conform instrucţiunilor sanitare.
Aduce la cunoştinţa unitarii toate neregulile constatate in mânuirea alimentelor. 
Opreşte probe alimentare in recipiente inscripţionate cu data, felul mancarii, greutatea 
unei porţii si asigura pastrarea lor timp de 48 de ore.
Asigura ordinea si curăţenia in tot spaţiul bucătăriei centrului.
Efectuează activitati de dezinfectie a spatiilor si a ustensilelor din bucătărie.
Asigura curăţenia holurilor si a grupurilor sanitare (maturat, spalat, dezinfectat). 
Răspunde de bunurile aflate in gestiune.
Participa la curăţenia generala in cadrul centrului de zi efectuata pe parcursul 
vacantelor şcolare.
Participa la activitati de preparare si administrare de alimente si/sau curăţenie generala 
in alte unitari. ( ex. Cantina Sociala Slobozia).
Poarta echipament adecvat prevăzut de regulamentul de ordine interioara care va fi 
schimbat ori de cate ori este nevoie pentru pastrarea igienei si aspectului estetic 
personal.
Respecta comportamentul etic fata de copii si fata de personalul contractual. 

Contribuie la formarea unor deprinderi de igiena, de comportare civilizata, in scopul 
dezvoltării autonomiei fiecărui copil si a socializării acestuia.
Respecta normele P.S.I si protecţia muncii precizate in cadrul instructajelor periodice

44.4. Atribuţii privind postul muncitor calificat (bucatar) (512001)
Actualizarea / modificarea procedurilor operaţionale (de sistem) privind controlul 
intern / managerial conform Ordinului nr. 946 / 2005 actualizat.
Preia de la magazie alimentele conform listei pe care o semnează, verificând ca 
acestea sa corespunda calitativ si cantitativ.
Pregăteşte alimentele conform meniului zilnic, avand obligaţia de a le folosi in 
conformitate cu retetarul.
Răspunde de pregătirea hranei copiilor in condiţii igienice.
Portioneaza mancarea si o serveşte pentru masa de prânz.
Aduce la cunoştinţa conducerii unitarii toate neregulile constatate in mânuirea 
alimentelor.
Respecta circuitele alimentare ( pregarea alimentelor gătite, pregătirea veselei si 
depozitarea resturilor alimentare).
Patreaza si răspunde de obiectele de inventar pe care le are in folosinţa.
Este interzis a servi masa altor persoane decât celor in drept. Interzice accesul in 
bucătărie altor persoane decât: coordonatorul centrului, administratorul si asistentul 
medical.
Contribuie la formarea unor deprinderi de igiena, de comportare civilizata si de 
munca, in scopul dezvoltării autonomiei fiecărui copil si a socializării acestuia. 
Respecta normele P.S.I si protecţia muncii precizate in cadrul instructajelor periodice.
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Art. 45 Finanţarea centrului
(1) în estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea resurselor 
necesare acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime de calitate 
aplicabile.

(2) Finanţarea cheltuielilor centrului se asigură, în condiţiile legii, din următoarele surse:
a) bugetul local al municipiului Slobozia, prin Direcţia de Asistenta Sociala Slobozia, ca 

principal finanţator;
b) donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori juridice din ţară şi 

din străinătate;
cjfonduri externe rambursabile şi nerambursabile
d) alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

69



Art.46 MODEL CONTRACT PENTRU ACORDAREA DE SERVICII SOCIALE

CONTRACT
pentru acordarea de servicii sociale

Părţile contractante:

1 DIRECŢIA DE ASISTENTA SOCIALA SLOBOZIA, denumit in continuare furnizor 
de servicii sociale, cu sediul in Slobozia, str. Odobescu, nr.l judeţul Ialomiţa, codul de 
inregistrare fiscala 17197579, contul nr. RO93TREZ39124680220XXXXX deschis la 
Trezoreria Slobozia, Jud. Ialomiţa, Decizia de acreditare a Centrului de îngrijire de Zi 
Slobozia nr. 11 din 12.03.2013, reprezentat de doamna MUNTEANU LUMINIŢA in calitate 
de Director Executiv;

Centrul de îngrijire de Zi, cu sediul in municipiul Slobozia, Sos. Nordului, Nr. 4, email: 
andreea.scripca@yahoo.com, tel: 0243.230.156, reprezentat de d.na Niţu Andreea- Sef 
Serviciu

s i

beneficiarului)
2 ...............................................................
(numele reprezentantului legal al

domiciliat/locuieste in localitatea...........................,
str. nr. ........................ , judeţul ..................................... , C N P ..................... , posesor al CN.
seria .............  nr. ........................ , eliberat la data de ................................ de
către....................................................................... , reprezentat legal al
minorului/minorei............. , in calitate de ..........................................................
domiciliat/domiciliata in localitatea ................ , str. .......................... nr. 1...,
judeţul....... Ialomiţa....................... , posesor/posesoare a .....  seria .............  nr.
............................. , eliberat la data de ................................de
către......................................................;
1.Definiţii:
1.1. contractul pentru furnizarea de servicii sociale - actul juridic incheiat intre o persoana 
fizica sau juridica, publica ori privata, acreditata conform legii sa acorde servicii sociale, 
denumita furnizor de servicii sociale, si o persoana fizica aflata in situaţie de risc sau de 
dificultate sociala, denumita beneficiar de servicii sociale, care exprima acordul de voinţa al 
acestora in vederea acordării de servicii sociale;
1.2. furnizor de servicii sociale - persoana fizica sau juridica, publica ori privata, acreditata 
conform legii in vederea acordării de servicii sociale, prevăzută la art. 11 din Ordonanţa 
Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, aprobata cu modificări si completări prin 
Legea nr. 515/2003, cu modificările si completările ulterioare;
1.3. beneficiar de servicii sociale - persoana aflata in situaţie de risc si de dificultate sociala, 
impreuna cu familia acesteia, care necesita servicii sociale, conform planului de intervenţie 
revizuit in urma evaluării complexe;
1.4. servicii sociale - ansamblu de masuri si acţiuni realizate pentru a răspunde nevoilor 
sociale individuale, familiale sau de grup, in vederea prevenirii si depăşirii unor situaţii de 
dificultate, vulnerabilitate sau de dependenta pentru prezervarea autonomiei si protecţiei 
persoanei, pentru prevenirea marginalizarii si excluziunii sociale, pentru promovarea
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incluziunii sociale si in scopul creşterii calitatii vieţii, definite in condiţiile prevăzute de 
Ordonanţa Guvernului nr. 68/2003, aprobata cu modificări si completări prin Legea nr. 
515/2003, cu modificările si completările ulterioare;
1.5. reevaluarea situaţiei beneficiarului de servicii sociale - activitatea obligatorie a 
furnizorului de servicii sociale de a evalua situaţia beneficiarului de servicii sociale după 
acordarea de servicii sociale pe o anumita perioada;
1.6. revizuirea sau completarea planului individualizat de asistenta si ingrijire - modificarea 
sau completarea adusa planului individualizat pe baza rezultatelor reevaluării situaţiei 
beneficiarului de servicii sociale;
1.7. contribuţia beneficiarului de servicii sociale - cota-parte din costul total al 
serviciului/serviciilor acordat/acordate de furnizorul de servicii sociale, in funcţie de tipul 
serviciului si de situaţia materiala a beneficiarului de servicii sociale, si care poate fi in bani, 
in servicii sau in natura;
1.8. obligaţiile beneficiarului de servicii sociale - totalitatea îndatoririlor pe care beneficiarul 
de servicii sociale si le asuma prin contract si pe care le va indeplini 
valorificandu-si maximal potenţialul psiho-fizic;
1.9. standarde minimale de calitate - ansamblul de cerinţe privind cadrul organizatoric si 
material, resursele umane si financiare in vederea atingerii nivelului de performanta 
obligatoriu pentru toti furnizorii de servicii sociale specializate, aprobate in condiţiile legii;
1.10. modificări de drept ale contractului de acordare de servicii sociale - modificările aduse 
contractelor de acordare de servicii sociale in mod independent de voinţa pârtilor, in temeiul 
prevederilor unui act normativ;
1.11. forţa majora - eveniment mai presus de controlul pârtilor, care nu se datoreaza greşelii 
sau vinii acestora, care nu putea fi prevăzut in momentul incheierii contractului si care face 
imposibila executarea si, respectiv, îndeplinirea acestuia;
1.12. evaluarea iniţiala - activitatea de identificare/determinare a naturii cauzelor, a stării 
actuale de dezvoltare si de integrare sociala a beneficiarului de servicii sociale, precum si a 
prognosticului acestora, efectuata prin utilizarea de metode si tehnici specifice profesiilor 
sociale, de către furnizorul de servicii sociale. Scopurile evaluării sunt cunoaşterea si 
înţelegerea problemelor cu care se confrunta beneficiarul de servicii sociale si identificarea 
masurilor iniţiale pentru elaborarea planului iniţial de masuri;
1.13. planul individualizat de asistenta si îngrijire - ansamblul de masuri si servicii adecvate si 
individualizate potrivit nevoilor sociale identificate ca urmare a efectuării evaluării complexe, 
cuprinzând programarea serviciilor sociale, personalul responsabil si procedurile de acordare 
a serviciilor sociale;
1.14evaluarea complexa - activitatea de investigare si analiza a stării actuale de dezvoltare si 
integrare sociala a beneficiarului de servicii sociale, a cauzelor care au generat si care intretin 
situaţia de dificultate in care acesta se afla, precum si a prognosticului acestora, utilizandu-se 
instrumente si tehnici standardizate specifice domeniilor: asistenta sociala, psihologic, 
educaţional, medical, juridic.

2.0biectul contractului
2.1.*) Descrierea activitatilor desfăşurate: 

aj.imbunatatirea nivelului de educaţie si a comportamentului social;
b) .instruire educaţionala, activitati pentru formarea de deprinderi si comportamente sociale 

si civice;
c) .activitati de consiliere psihologica si orientare şcolara si profesionala;
d) .activitati recreative si de socializare;
e) .rezolvarea problemelor sociale,activitati de consiliere sociala.
3.Contributia beneficiarului de servicii sociale este de 0 lei.



4. Durata contractului
4.1. Durata contractului: an şcolar 2017-2018
4.2. Durata contractului poate fi prelungita cu acordul pârtilor prin incheierea unui contract 
nou.

5. Etapele procesului de acordare a serviciilor sociale:
5.1. implementarea masurilor prevăzute in planul de intervenţie si in planul individualizat;
5.2. reevaluarea periodica a situaţiei beneficiarului de servicii sociale;
5.3. revizuirea planului individualizat de asistenta si ingrijire in vederea adaptarii 
serviciilor sociale la nevoile beneficiarului.

6. Drepturile furnizorului de servicii sociale:
6.1. de a verifica veridicitatea informaţiilor primite de la beneficiarul de servicii sociale;
6.2. de a sista acordarea serviciilor sociale către beneficiar in cazul in care constata ca acesta i-
a furnizat informaţii eronate.
6.3 de a utiliza, in condiţiile legii, date denominalizate in scopul intocmirii de statistici pentru 
dezvoltarea serviciilor sociale.

7. Obligaţiile furnizorului de servicii sociale:
7.1. sa respecte drepturile si libertăţile fundamentale ale beneficiarului in acordarea serviciilor 
sociale, precum si drepturile beneficiarului de servicii sociale, rezultate din prezentul contract;
7.2. sa acorde servicii sociale prevăzute in planul individualizat de asistenta si ingrijire, cu 
respectarea acestuia si a standardelor minimale de calitate a serviciilor sociale;
7.3. sa depună toate diligentele pentru a asigura beneficiarul de continuitatea serviciilor 
sociale furnizate, in cazurile de incetare a prezentului contract prevăzute la pct. 12.1 si 13.1 
lit. a) si d); asigurarea continuităţii serviciilor sociale se va realiza si prin subcontractare si 
cesiune de servicii sociale;
7.4. sa fie receptiv si sa tina cont de toate eforturile beneficiarului de servicii sociale in 
indeplinirea obligaţiilor contractuale si sa considere ca beneficiarul si-a indeplinit obligaţiile 
contractuale in măsură in care a depus toate eforturile;
7.5. sa informeze beneficiarul de servicii sociale asupra:

- conţinutului serviciilor sociale si condiţiilor de acordare a acestora;
- oportunităţii acordării altor servicii sociale;
- listei la nivel local cuprinzând furnizorii acreditaţi sa acorde servicii sociale;
- regulamentului de ordine interna;
- oricărei modificări de drept a contractului;

7.6. sa reevalueze periodic situaţia beneficiarului de servicii sociale, si, după caz, sa 
completeze si/sau sa revizuiască planul individualizat de asistenta si ingrijire exclusiv in 
interesul acestuia;
7.7. sa respecte, conform legii, confidenţialitatea datelor si informaţiilor referitoare la 
beneficiarul de servicii sociale;
7.8. sa ia in considerare dorinţele si recomandările obiective ale beneficiarului cu privire la 
acordarea serviciilor sociale;
7.9. de a informa serviciul public de asistenta in a cărui raza teritoriala locuieşte beneficiarul 
asupra nevoilor identificate si serviciilor sociale propuse a fi acordate.

8. Drepturile beneficiarului
8.1. In procesul de acordare a serviciilor sociale prevăzute la pct. 2, furnizorul de servicii 
sociale va respecta drepturile si libertăţile fundamentale ale beneficiarului de servicii sociale.
8.2. Beneficiarul are următoarele drepturi contractuale:
a) de a primi servicii sociale prevăzute in planul individualizat de asistenta si ingrijire;
b) de a i se asigura continuitatea serviciilor sociale atat timp cat se menţin condiţiile 

care au generat situaţia de dificultate;
c) de a refuza, in condiţii obiective, primirea serviciilor sociale;
d) de a fi informat, in timp util si in termeni accesibili, asupra:
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• drepturilor sociale, masurilor legale de protecţie si asupra situaţiilor de risc;
• modificărilor intervenite in acordarea serviciilor sociale;
• oportunităţii acordării altor servicii sociale;
• listei la nivel local cuprinzând furnizorii acreditaţi sa acorde servicii sociale;
• regulamentului de ordine interna;

e) de a participa la evaluarea serviciilor sociale primite si la luarea deciziilor privind 
intervenţia sociala care i se aplica, putând alege variante de intervenţie, daca ele exista;

f) dreptul de a avea acces la propriul dosar;
g) de a-si exprima nemulţumirea cu privire la acordarea serviciilor sociale.
9. Obligaţiile beneficiarului:

9.1. sa participe activ in procesul de furnizare a serviciilor sociale si la reevaluarea si 
revizuirea planului individualizat de asistenta si ingrijire;
9.2. sa furnizeze informaţii corecte cu privire la identitatea si situaţia familiala, medicala, 
economica si sociala si sa permită furnizorului de servicii sociale verificarea veridicităţii 
acestora;
9.3. sa respecte termenele si clauzele stabilite in cadrul planului individualizat de asistenta si 
ingrijire;
9.4. sa contribuie la plata costurilor serviciilor sociale primite cu o cota-parte din costul total 
al serviciului/serviciilor acordat/acordate de furnizor, conform pct. 3.3 si 3.4;
9.5. sa anunţe orice modificare intervenita in legătură cu situaţia sa personala pe parcursul 
acordării serviciilor sociale;
9.6. sa permită postarea de către conducerea centrului pe site-urile de socializare a 
fotografiilor cu beneficiarii centrului si activitatile desfăşurate;
9.7. sa nu participe la alte proiecte, concomitent cu derularea prezentului contract;
9.8. sa respecte regulamentul de ordine interna al furnizorului de servicii sociale (reguli de 
comportament, program, persoanele de contact etc.).

10.Soluţionarea reclamatiilor
10.1. Beneficiarul are dreptul de a formula verbal si/sau in scris reclamaţii cu privire la 
acordarea serviciilor sociale.
10.2. Reclamatiile pot fi adresate furnizorului de servicii sociale direct sau prin intermediul 
oricărei persoane din cadrul echipei de implementare a planului individualizat.
10.3. Furnizorul de servicii sociale are obligaţia de a analiza conţinutul reclamatiilor, 
consultând atat beneficiarul de servicii sociale, cat si specialiştii implicaţi in implementarea 
planului individualizat de asistenta si ingrijire si de a formula răspuns in termen de maximum 
10 zile de la primirea reclamatiei.
10.4. Daca beneficiarul de servicii sociale nu este mulţumit de soluţionarea reclamatiei, acesta 
se poate adresa in scris Comisiei de mediere sociala de la nivelul judeţului/sectorului care va 
clarifica prin dialog divergentele dintre parti sau, după caz, instanţei de judecata competente.

11. Litigii
11.1. Litigiile născute in legătura cu incheierea, executarea, modificarea si incetarea ori alte 

pretenţii decurgând din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de 
soluţionare pe cale amiabila.

11.2. Daca după 15 zile de la inceperea acestor proceduri neoficiale furnizorul de servicii 
sociale si beneficiarul de servicii sociale nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta 
contractuala, fiecare poate solicita Comisiei de mediere sociala mijlocirea soluţionării 
divergentelor sau se poate adresa instanţelor judecătoreşti competente.

12. Rezilierea contractului
12.1. Constituie motiv de reziliere a prezentului contract următoarele:

a) refuzul obiectiv al beneficiarului de servicii sociale de a mai primi serviciile sociale, 
exprimat in mod direct sau prin reprezentant;

b) nerespectarea in mod repetat de către beneficiarul de servicii sociale a regulamentului de
73



ordine interioara al furnizorului de servicii sociale;
c) incalcarea de către furnizorul de servicii sociale a prevederilor legale cu privire la 

serviciile sociale, daca este invocata de beneficiarul de servicii sociale;
d) retragerea autorizaţiei de funcţionare sau a acreditării furnizorului de servicii sociale;
e) limitarea domeniului de activitate pentru care furnizorul de servicii sociale a fost 

acreditat, in măsură in care este afectata acordarea serviciilor către beneficiarul de servicii 
sociale;

f) schimbarea obiectului de activitate al furnizorului de servicii sociale, in măsură in care 
este afectata acordarea serviciilor către beneficiarul de servicii sociale.

13. încetarea contractului
13.1. Constituie motiv de incetare a prezentului contract următoarele:

a) expirarea duratei pentru care a fost incheiat contractul;
b) acordul pârtilor privind incetarea contractului;
c) scopul contractului a fost atins;
d) forţa majora, daca este invocata.

14. Dispoziţii finale
14.1. Părţile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii prezentului contract, de a conveni 
modificarea clauzelor acestuia prin act adiţional numai in cazul apariţiei unor circumstanţe 
care lezeaza interesele legitime ale acestora si care nu au putut fi prevăzute la data incheierii 
prezentului contract.
14.2. Prevederile prezentului contract se vor completa cu prevederile legislaţiei in vigoare in 
domeniu.
14.3. Limba care guvernează prezentul contract este limba romana.
14.4. Prezentul contract va fi interpretat conform legilor din Romania.
14.5. Furnizorul de servicii sociale realizează monitorizarea si evaluarea serviciilor 
sociale acordate.

• Prezentul contract de furnizare a serviciilor sociale a fost incheiat la sediul furnizorului 
de servicii sociale/domiciliul beneficiarului de servicii sociale in doua 
exemplare,cate unul pentru fiecare parte contractanta.

DIRECTOR EXECUTIV, Beneficiarul de servicii sociale,



CAPITOLUL X
"Centrul Multifuncţional cartier Bora, Slobozia"

Art.47 Definiţie
(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al Serviciului social 

"Centrul Multifuncţional Cartier Bora, Slobozia", aprobat prin HCL nr. 258 din 19.12.2017 
şi dat în administrare Direcţiei de Asistenţă Socială Slobozia prin HCL nr. 154 din 
30.09.2013. Centrul a fost înfiinţat, în vederea prevenirii abandonării copilului de către 
familia aflată în situaţie de risc, cât şi în vederea prevenirii abandonului şcolar, cu 
respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor 
beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile oferite, etc.

(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât
şi pentru angajaţii centrului şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, 
reprezentanţii legali/convenţionali,vizitatori.

Art.48 Identificarea serviciului social
(1) Serviciul social "Centrul Multifuncţional cartier Bora, Slobozia", cod serviciu social 

8891 CZ — C - II, al furnizorului Primăria Municipiului Slobozia, administrat de 
Direcţia de Asistenţă Socială Slobozia, este acreditat în conformitate cu prevederile 
Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu 
modificările şi completările ulterioare şi este licenţiat conform Licenţei de Funcţionare 
seria LF, Nr. 0004065 emisă de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi 
Persoanelor Vârstnice.

(2) în baza Licenţei de Funcţionare seria LF, Nr. 0004065, Centrul Multifuncţional cartier 
Bora este autorizat să funcţioneze pe o perioadă de 5 ani.

Art.49 Scopul serviciului social
( 1 ) Scopul serviciului social "Centrul Multifuncţional cartier Bora, Slobozia" este de a oferi 
servicii adecvate familiei în situaţie de risc de abandonare a copilului, pentru ca ea sa fie 
capabilă să îşi îndeplinească responsabilităţile de îngrijire, securitate şi educaţie a copilului. 
Totodată misiunea centrului este de a preveni abandonul şcolar, asigurând copiilor ce provin 
din familii aflate în dificultate (lipsa educaţiei, situaţie materială precară, conflicte în familie, 
risc de abandon şcolar sau familial) servicii adecvate precum: îngrijire pe timpul zilei, 
remediere şcolară, educaţie de tip “şcoală după şcoală”, instruire educaţională, activităţi 
pentru formarea de deprinderi şi comportamente civice şi sociale, activităţi de consiliere 
psihopedagogică şi educaţională, activităţi de consiliere juridică şi asistenţă socială, programe 
educative şi distractive.
Obiectivele Centrului Multifuncţional cartier Bora, Slobozia sunt:

a) asigurarea de îngrijire şi securitate pe timpul zilei, prevenind instituţionalizarea 
copiilor;

b) prevenirea abandonului social, familial şi şcolar;
c) diminuarea ratei vagabondajului şi a delicvenţei juvenile;
d) consilierea şi orientarea şcolară şi profesională pentru copiii cuprinşi în



programele centrului, conform particularităţilor psiho-afective şi opţiunilor 
individuale ale lor;

e) creşterea responsabilităţii părinţilor pentru educarea propriilor copii;
f) creşterea şanselor de acces a copiilor proveniţi din familii în dificultate la 

condiţiile educative şi de îngrijire optime în perioada şcolară;
g) zilnic în cadrul centrului, fiecare copil beneficiază de hrană caldă şi un fruct, 

ajutând astfel familiile acestora cu suplimentarea unei mese;
h) supravegherea permanentă a beneficiarilor pe timpul zilei de către cadrele 

didactice;
i) asigurarea funcţionării unui serviciu de asistenţă socială, consiliere şi 

monitorizare a familiilor aflate în dificultate în mijlocul comunităţii rome din 
cartierul Bora, Slobozia.

Art.50 Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare
(1) Serviciul social "Centrul Multifuncţional cartier Bora, Slobozia" funcţionează cu 

respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor 
sociale, reglementat de următoarea legislaţie:

• Legea nr. 272 din 2004 privind protecţia si promovarea drepturilor copilului, 
cu modificările si completările ulterioare;

• Legea Asistenţei Sociale nr. 292 din 2011 cu modificările si completările 
ulterioare;

• Hotărârea nr. 797 din 8 noiembrie 2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru 
de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a 
structurii orientative de personal;

• Ordinul nr. 24 din 2004 pentru aprobarea Standardelor Minime Obligatorii 
pentru centrele de zi;

• Ordinul nr. 14 din 2007 pentru aprobarea Standardelor Minime Obligatorii 
privind serviciul pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă;

• OMS nr. 1.955 din 1.995 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unităţile 
pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor, cu modificările şi 
completările ulterioare;

• Legea nr. 197 din 2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor 
sociale cu modificările şi completările ulterioare;

• Hotărârea nr. 867 din 2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor 
sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a 
serviciilor sociale;

• Legea nr. 477 din 2004 privind Codul de Conduită a personalului contractual 
din autorităţile şi instituţiile publice;

• Legea nr. 7 din 2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici;
• Legea nr. 215 din 2001 a administraţiei publice locale, cu modificările si 

completările ulterioare;
• Legea nr. 53 din 2003 - Codul Muncii cu modificările şi completările 

ulterioare;
• Legea Educaţiei Naţionale nr. 1 din 2011 cu modificările şi completările 

ulterioare;
• Ordinului Secretarului General al Guvernului nr. 400 din 2015 pentru 

aprobarea Codului controlului inten/managerial al entităţilor publice;
• Ordinul nr. 200 din 26 februarie 2016 privind modificarea şi completarea 

Ordinului secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea 
Codului controlului intem/managerial al entităţilor publice;
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• Ordinul nr. 530 din 20 mai 2016 privind modificarea şi completarea Ordinului 
secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului 
controlului intern managerial al entităţilor publice;

(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordin nr. 24 din 04 martie 2004.
(3) Serviciul social "Centrul Multifuncţional cartier Bora" a fost înfiinţat, organizat şi 
funcţionează conform HCL-urilor, după cum urmează:
a) Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Slobozia nr. 133 din 31.08.2011;
b) Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Slobozia nr. 154 din 30.09.2013;
c) Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Slobozia nr. 797 din 08.11.2017;
d) Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Slobozia nr. 258 din 19.12.2017;
e) Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Slobozia nr. 34 din 20.02.2018;
f) Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Slobozia nr. 35 din 20.02.2018.
Art. 51 Principiile care stau la baza acordării serviciului social
(1) Serviciul social "Centrul Multifuncţional cartier Bora, Slobozia" se organizează şi 

funcţionează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul naţional de 
asistenţă socială, precum şi cu principiile specifice care stau la baza acordării serviciilor 
sociale prevăzute în legislaţia specifică, în convenţiile internaţionale ratificate prin lege şi în 
celelalte acte internaţionale în materie la care România este parte, precum şi în standardele 
minime de calitate aplicabile.
(2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul " Centrul 
Multifuncţional cartier Bora, Slobozia " sunt următoarele:
a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;
b) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte egalitatea 
de şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală 
şi întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele beneficiare;
c) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare;
d) deschiderea către comunitate;
e) asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor lor;
f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate a 
unui personal mixt;
g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se cont, 
după caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitatea de exerciţiu;
h) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;
i) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare;
j) preocuparea permanentă pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza 
potenţialului şi abilităţilor persoanei beneficiare de a trăi independent;
k) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a 
acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate;
l) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;
m) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale;
n) responsabilizarea membrilor familiei, reprezentaţilor legali cu privire la exercitarea 
drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor de întreţinere;
o) primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei, cu privire la dezvoltarea propriilor 
capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu 
care se pot confrunta la un moment dat;
p) colaborarea centrului cu Direcţia de Asistenţă Socială Slobozia.
Art.52 Beneficiarii serviciilor sociale
(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în "Centrul Multifuncţional cartier Bora, Slobozia" 
sunt:



a) copii aflaţi în situaţii de dificultate, risc de excluziune socială, risc de abandon familial, risc 
de abandon şcolar; copii din învăţământul gimnazial, cu vârsta cuprinsă între 6 ani şi 16 ani 
care frecventează o instituţie de învăţământ, de la Clasa Pregătitoare la Clasa a VUIa.
b) părinţii beneficiarilor- consiliere şi sprijin.
(2) Condiţiile de acces/admitere în centru sunt următoarele:
a) acte necesare — cerere înscriere, copie xerox certificat naştere beneficiar, copie xerox carte 
de identitate beneficiar unde este cazul, copie xerox carte de identitate părinţi/reprezentanţi 
legali, anchetă socială efectuată la domiciliu, Contractul de acordare a serviciilor sociale 
oferite în cadrul Centrului Multifuncţional cartier Bora, Slobozia.
b) vârsta beneficiarului să fie cuprinsă între 6 ani şi 16 ani;
c) situaţia financiară a familiei: venitul mediu/membru de familie să fie sub salariul mediu pe 
economie;
d) situaţia şcolară a copilului: frecventarea cursurilor şcolare a unei instituţii de învăţământ 
din Slobozia -  au prioritate copiii cu risc de abandon şcolar;
e) domiciliul familiei să fie situat în Slobozia, cartierul Bora şi în zonele limitrofe;
f) măsuri de protecţie: au prioritate copiii care au beneficiat şi nu mai beneficiază de una din 
măsurile de protecţie: instituţionalizare, plasament la asistent matemal profesionist, 
plasament/încredinţare la rude.
Pentru copiii care îndeplinesc condiţiile necesare admiterii în centru, se realizează o cerere 
prin care un reprezentant legal al beneficiarului, solicită serviciile Centrului Multifuncţional 
cartier Bora, Slobozia. Cererea de înscriere a beneficiarului, cu propunerea scrisă a Şefului de 
Serviciu, va fi înaintată spre decizie Directorului Executiv al Direcţiei de Asistenţă Socială 
Slobozia.
înainte de a beneficia de serviciile oferite de Centrul Multifuncţional cartier Bora, Slobozia, 
dosarul solicitantului trebuie să conţină actele necesare: documente de identitate, cererea de 
înscriere, ancheta socială, planul de servicii, contractul pentru acordarea de servicii sociale 
încheiat între furnizor şi reprezentant legal şi pe parcurs alte documente secundare necesare. 

Beneficiarul dispune de servicii sociale gratuite în cadrul centrului.
(3) Condiţii de încetare a serviciilor sociale:

Constituie motiv de încetare a serviciilor sociale următoarele:
- expirarea duratei pentru care a fost încheiat contractul;
- acordul părţilor privind încetarea contractului;
- scopul contractului a fost atins;
- absentarea beneficiarului din cadrul centrului pe o perioadă de 14 zile, după verificarea 
motivului absenteismului de către asistentul social şi aprobarea de către conducerea 
Direcţiei de Asistenţă Socială Slobozia, a referatului de încetarea a contractului;
- forţa majoră, dacă este invocată;

(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în "Centrul Multifuncţional cartier 
Bora, Slobozia" au următoarele drepturi:
a) să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, 
sex, religie, opinie sau orice altă circumstanţă personală ori socială;
b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la 
luarea deciziilor privind intervenţia socială care li se aplică;
c) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite;
d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate, atât timp cât se menţin condiţiile 
care au generat situaţia de dificultate;
e) să fie protejaţi de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exerciţiu;
f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime;
g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite;
h) să li se respecte toate drepturile speciale in calitate de minori.



i) sa beneficieze de gratuitatea serviciilor oferite pe toata perioada inscrierii in centru.
(5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în "Centrul Multifuncţional cartier 
Bora, Slobozia" au următoarele obligaţii:
a) să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială, medicală şi 
economică;
b) să participe, în raport cu vârsta, situaţia de dependenţă etc. la procesul de furnizare a 
serviciilor sociale;
c) copilul are dreptul la ingrijire adaptata nevoilor sale. Aceasta ingrijire consta in ajutor 
adecvat situaţiei copilului si părinţilor si se acorda gratuit, pentru facilitatea accesului efectiv 
si fara discriminare al copiilor cu dizabilitati la educaţie, formare profesionala, servicii 
medicale, activitati recreative precum si la alte activitati apte sa le permită integrarea sociala 
si dezvoltarea personalităţii lor.
d) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală;
e) să respecte prevederile prezentului regulament.
Art.53. Activităţi şi funcţii
Principalele funcţii ale serviciului social "Centrul Multifuncţional cartier Bora, Slobozia" sunt 
următoarele:
a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public local, prin asigurarea următoarelor 
activităţi:
1. reprezintă furnizorul de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară;
2. acordare de servicii sociale de zi;
3. menţinerea şi dezvoltarea serviciilor sociale cu caracter primar, în funcţie de nevoile sociale 
identificate;
b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului 

larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi:
1. activităţi de informare la nivelul comunităţii în ceea ce priveşte serviciile oferite şi 
beneficiile acestora pentru copii şi familiile lo r;

2. plan de activităţi al centrului de zi;
3. elaborarea de rapoarte de activitate;
4. şedinţe permanente în cadrul centrului de zi cu cadrele didactice -  părinţi.

c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de 
promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în 
care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, 
potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activităţi:
1. garantarea drepturilor tuturor beneficiarilor centrului prin introducerea de lecţii de cultură 
civică;
2. lipsa discriminării, indiferent de rasă, etnie, religie, culoare, sex, limbă, apartenenţă etnică 
sau de origine socială;
3. persoanele beneficiare au dreptul în cadrul centrului la ajutor financiar, moral, educaţional 
pentru dezvoltarea şi educarea acestora;
4. îngrijire personalizată şi individualizată adaptată nevoilor copilului;
d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi:

1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;
2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;

e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea 
următoarelor activităţi:

1. întocmeşte referate de necesitate, referate de specialitate, note justificative pentru 
toate achiziţiile centrului;

2. asigură funcţionarea în bune condiţii a aparaturii din dotare, luând măsurile necesare 
pentru întreţinerea acestora şi a instalaţiilor aferente;
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3. depistează şi mediază orice defecţiune sau disfuncţiune care ar putea influenţa buna 
desfăşurare a activităţilor din centru;

4. asigurarea unei baze materiale adecvate pentru desfăşurarea activităţilor propuse;
5. face propuneri privind fundamentarea bugetului de venituri şi cheltuieli necesar 

desfăşurării activităţii.
Art.54 Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal
(1) Serviciul social "Centrul Multifuncţional cartier Bora, Slobozia" funcţionează cu un 
număr de 9 persoane -  total personal, înfiinţat prin proiectul “Centrul Multifuncţional cartier 
Bora, Slobozia” - Programul de intervenţii prioritare pentru comunităţile de romi din care:
a) personal de conducere: şef Serviciu (funcţionar public) - 1 post;
b) personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă: personal de specialitate şi auxiliar -  5 
posturi ( din care un funcţionar public şi 4 posturi persoanal contractual);
c) personal cu funcţii administrative, gospodărire, întreţinere-reparaţii, deservire:- 3 posturi 
(personal contractual);
Art. 55 Personalul de conducere
(1) Personalul de conducere este reprezentat de un funcţionar public, şef Serviciu “Centrul 
Multifuncţional cartier Bora, Slobozia”.
(2) Atribuţiile personalului de conducere sunt:

• asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul 
serviciului şi propune organului competent sancţiuni disciplinare pentru salariaţii care 
nu îşi îndeplinesc în mod corespunzător atribuţiile, cu respectarea prevederilor legale 
din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.;

• elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul 
implementării obiectivelor şi întocmeşte informări pe care le prezintă furnizorului de 
servicii sociale;

• propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi 
perfecţionare;

• colaborează cu alte centre/alţi furnizori de servicii sociale şi/sau alte structuri ale 
societăţii civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătăţirii permanente a 
instrumentelor proprii de asigurare a calităţii serviciilor, precum şi pentru identificarea 
celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare;

• întocmeşte raportul anual de activitate;
• asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii serviciului/centrului;
• propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice şi a 

numărului de personal;
• desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii centrului în comunitate;
• ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la 

încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce;
• răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul serviciului şi 

dispune, în limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea 
acestor activităţi sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;

• organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a 
regulamentului de organizare şi funcţionare;

• reprezintă serviciul în relaţiile cu furnizorul de servicii sociale şi, după caz, cu 
autorităţile şi instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din 
străinătate, precum şi în justiţie;

• asigură comunicarea şi colaborarea permanentă cu serviciul public de asistenţă socială 
de la nivelul primăriei şi de la nivel judeţean, cu alte instituţii publice locale şi 
organizaţii ale societăţii civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor;

• întocmeşte proiectul bugetului propriu al serviciului;



• asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi 
beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare;

• asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale;
• alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil;
• coordonează, indruma si verifica activitatea Centrului pentru Persoane fara Adăpost 

cartier Bora si a persoanelor găzduite in centru.
• propune admiterea in cadrul Centrului Persoane fara Adăpost a noi persoane sau 

rezilierea contractelor existente, in cazul incalcarii clauzelor Regulamentului de 
Ordine Interioara, de către beneficiari.

• propune superiorului modificări ale documentelor centrului in vederea imbunatatirii 
activitatii din cadrul Centrului Persoane fara Adăpost.

• emite in urma aprobării de către superior, avertismente, sancţiuni si solicitări de 
evacuare din centru, pentru beneficiarii Centrului pentru Persoane fara Adăpost care 
au incalcat ROI.

• propune conducerii masuri, in vedere imbunatatirii activitatii Centrului Persoane fara 
Adăpost si a colaborării cu beneficiarii.

• initiaza si coordonează alte activitati necesare atingerii obiectivului Centrului Persoane 
fara Adăpost cartier Bora, in bune condiţii.

(3) Funcţiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condiţiile legii.
(4) Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducere trebuie să fie absolvenţi cu diplomă de 
învăţământ superior de lunga durata în domeniul psihologie, asistenţă socială şi sociologie, 
cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale sau absolvenţi cu diplomă de 
licenţă ai învăţământului superior de lunga durata, în domeniul juridic, medical, economic şi 
al ştiinţelor administrative, cu experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.
(5) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a conducătorilor instituţiei se face în 
condiţiile legii.
Art. 56 Atribuţii ale personalului de specialitate:
a) asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea 
prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile şi a prezentului regulament;
b) colaborează cu specialişti din alte centre în vederea soluţionării cazurilor, identificării de 
resurse;
c) monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;
d) sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii 
de nerespectare a prevederilor prezentului regulament;
e) întocmeşte rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată;
f) face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi 
respectării legislaţiei;
g) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

56.1. Atribuţii pentru postul de educator (234202)
• Menţine permanent legătura cu şcoala, educatorii, învăţătorii şi profesorii devenind un 

partener în instruirea şi educarea copiilor, efectuează vizite regulate la şcoală pentru a 
discuta situaţia fiecărui copil.

• In scopul formarii de deprinderi si comportamente sociale si civice, impreuna cu 
psihopedagogul centrului va crea activitati de instruire a beneficiarilor de servicii 
sociale privind: igiena sociala, drepturile copilului, raportul cetatean-stat, libertate si 
responsabilitate.

• Se va ocupa temeinic de crearea de Campanii de promovare a sanatatii si Campanii 
ecologice pentru un mediu curat incluzând si membrii comunităţii cartierului Bora.
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Evalueaza in fiecare an şcolar, cunoştinţele beneficiarilor serviciilor sociale oferite de 
centru, prin evaluare iniţiala, sumativa si finala, pentru a cunoaşte progresul, stagnarea 
sau regresul copiilor in ceea ce priveşte cunoştinţele şcolare. Aceste evaluări periodice 
vor fi in concordanta cu programa şcolara actualizata, pentru clasele: pregătitoare, a I 
a, a II a, a lila, a IVa, si vor fi prezentate coordonatorului centrului pentru arhivare. 
Urmăreşte pregătirea temelor şcolare şi asigură sprijinul necesar pentru realizarea 
acestui lucru. Efectuarea temelor la limba română, matematică si alte discipline va fi 
realizata zilnica.
Va face pregătire suplimentară la disciplinele română şi matematică, precum şi la alte 
discipline la care se constată că elevii au nevoie de sprijin educaţional.
Va crea activităţi educative diverse, în spiritul dezvoltării capacităţii de învăţare activă 
şi de gândire critică, precum şi de formare şi dezvoltare a abilităţilor de comunicare şi 
socializare.
Va organiza activităţi de grup, în funcţie de propunerile şi preferinţele personale ale 
copiilor, stimulând libera exprimare a opiniei, contribuind la educarea spiritului de 
echipa, la promovarea întrajutorării a comunicării între copii.
Organizează şi animă activităţile de timp liber: sportive, culturale, gospodăreşti, 
turistice, jocuri, etc.
Participă la amenajarea spaţiului de desfăşurare a activitatii, acţionând pentru 
personalizarea lui şi implică pe copii în această activitate, ţinând cont de preferinţele 
lor.
Supraveghează conţinu prezenţa în centru a beneficiarilor.
Ajută copilul să dezvolte relaţii pozitive cu ceilalţi : cu părinţii, cu copiii din din 
unitatea de învăţământ frecventată.
încurajează copiii să-şi exprime opiniile cu privire la toate aspectele care-i privesc, 
inclusiv ale vieţii cotidiene din instituţie.
Respectă, în interacţiunea cu copilul, valorile de bază ale unei relaţii parentale de 
calitate: căldură şi afecţiune, limite clare şi bine precizate, răspuns imediat la nevoile 
copilului, disponibilitatea de a răspunde întrebărilor copilului, sancţionare educativă, 
constructivă a comportamentului inacceptabil al copilului, respect, deschidere şi 
comunicare, recunoaşterea calităţilor şi a reuşitelor, confidenţialitate şi încredere 
reciprocă.
Respectă demnitatea copilului şi foloseşte formula de adresare preferată de copil. 
Cunoaşte particularităţile de vârstă, diferenţele individuale de conduită şi istoricul 
copiilor astfel încât să poată stabili o comunicare şi o relaţionare adecvată cu aceştia. 
Coordonează si indruma activitatea fiecărui beneficiar.
Creaza coregrafia trupei de dans a centrului si exersează cu aceştia dansurile 
tradiţionale rome cat si dansurile populare romaneşti.
Tine evidenta prezentei in centru a beneficiarilor când psihopedagogul se afla in 
concediu, intocmind zilnic fisele de prezenta iar la finalul lunii le prezintă superiorului 
pentru arhivare.
întocmeşte in lunile decembrie, martie si iulie, chestionarul de satisfacţie al 
beneficiarilor centrului prezentandu-le apoi superiorului pentru arhivare.
Instiinteaza in format scris şeful de centru orice activitate a beneficiarilor centrului 
desfăşurată atat in cadrul centrului cat si in afara acestuia.
Se ocupa la începutul fiecărui an şcolar de documentele necesare înscrierii noilor 
beneficiari ai centrului si ajuta asistentul social la întocmire actele necesare.
Se ocupa temeinic de colectarea adeverinţelor emise de medicul de familie al fiecărui 
beneficiar la începutul fiecărui an şcolar si ori de cate ori este nevoie. In cazul in care 
este nevoie, se va deplasa împreuna cu beneficiarul centrului si asistentul social al
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centrului, către medicul de familie al acestuia in scopul obţinerii adeverinţei medicale 
cu menţiunea „Clinic sănătos/ Apt pentru colectivitate”.

• Lunar prezintă şefului de centru si administratorului, in format scris, necesarul 
materialelor pentru luna in curs.

• întocmeşte la finalul anului calendaristic raportul propriu de activitate si i-1 prezintă 
conducerii centrului.

• Propune şefului de centru, grila de activitati a beneficiarilor centrului atat pentru anul 
şcolar cat si pentru perioada vacantelor.

• Abordează relaţiile cu copiii sau cu grupul de copii în mod nediscriminator, fără 
antipatii şi favoritisme; trebuie să ştie să-şi controleze emoţiile în faţa copilului; să 
observe, să recunoască şi să încurajeze toate aspectele pozitive ale comportamentului 
copilului; să nu judece sau să eticheteze copilul; să fie capabil să negocieze şi să ofere 
recompense copilului; să ştie cum să formeze la copil simţul responsabilităţii, de 
asumare a consecinţelor faptelor sale; să transmită copilului prin mesaje verbale şi 
nonverbale că este permanent alături de el; să fie capabil să stabilească limite în relaţia 
cu copilul şi cum să le facă acceptate de către acesta.

• Va prezenta in format scris coordonatorului centrului, toate situaţiile intocmite cu 
ocazia campaniilor, activitatilor, evaluărilor, etc., pentru arhivare.

• îşi însuşeşte şi respectă legislaţia în vigoare cu privire la drepturile si indatoririle 
copilulului.

• Acţionează pentru asigurarea unui mediu securizant pentru copil.
• Pune in aplicare Ordinul nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului 

intem/managerial al entităţilor publice -  actualizat.
• Duce la îndeplinire orice sarcina de serviciu emisa de superiori.

56.2. Atribuţii pentru postul de psihopedagog (263412)
• Identifică educabilii şi nevoile de consiliere la nivelul instituţiei.
• Elaborează planul anual al activităţii de consiliere psihopedagogică, proiectând 

activităţile în funcţie de particularităţile individuale, de vârstă ale elevilor precum şi în 
funcţie de particularităţile unităţii de învăţământ şi ale comunităţii.

• Proiectează, redactează şi evaluează conţinutul instructiv-educativ al disciplinei pe 
care o predă, respectând particularităţile psihopedagogice ale elevilor.

• Asigură informarea şi consilierea preşcolarilor/elevilor, părinţilor, educatoarelor, 
învăţătorilor, institutorilor şi profesorilor pe diferite subiecte: cunoaştere şi 
autocunoaştere, adaptarea elevilor la mediul şcolar, adaptarea şcolii la nevoile elevilor, 
optimizarea relaţiilor şcoală -  elevi - părinţi

• Asigură prin intermediul metodelor, procedeelor şi tehnicilor specifice prevenirea şi 
diminuarea factorilor care determină tulburări comportamentale, comportamente de 
risc sau disconfort psihic.

• Realizează/participă la programe/activităţi de prevenire şi intervenţie/ameliorare a 
violenţei şi a comportamentelor nesănătoase/de risc precum şi de promovare a unor 
norme pozitive de comportament.

• Asigură servicii de consiliere şi asistenţă psihopedagogică pentru copiii cu cerinţe 
educative, speciale şi pentru toţi educabilii, indiferent de mediul de provenienţă, 
capacitatea de învăţare şi rezultatele obţinute, având ca fundament respectful faţă de 
aceştia.

• Asigură servicii de consiliere şi cursuri pentru părinţi.
• Recomandă părinţilor consultarea altor instituţii pentru probleme care nu sunt de 

competenţa sa (centre logopedice, comisii de expertiză, cabinete medicale, cabinetele 
psihologice, etc.)
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• Propune şi realizează studii psiho-sociologice în instituţie, colaborând cu şeful 
acesteia.

• Se implică împreună cu educabilii în activităţi extraşcolare proiectate personal, 
proiectate la nivelul instituţiei în care îşi desfăşoară activitatea, sau în cadrul 
activităţilor de voluntariat.

• Propune şi organizează programe de orientare şcolară, profesională şi a carierei 
elevilor în şcolile, unde îşi desfăşoară activitatea, în colaborare cu consilierii 
educative.

• Colaborează cu mediatorii şcolari, cu cadrele didactice de sprijin şi cu profesorii 
logopezi.

• Respectă procedurile de sănătate şi de PSI prevăzute în legislaţia în vigoare.
• Respectă şi promovează drepturile copilului
• Respectă si colaborează cu toti colegii din cadrul centrului pentru o buna desfăşurare a 

activităţilor beneficiarilor.
• Asigură completarea documentelor de înregistrare şi de evidenţă a activităţii.
• întocmeşte periodic şi la timp, rapoarte de activitate.
• întocmeşte prezenta zilnica a beneficiarilor si o prezintă la finalul lunii şefului de 

centru pentru arhivare.
• In scopul formarii de deprinderi si comportamente sociale si civice, impreuna cu 

educatorul centrului va crea activitati de instruire a beneficiarilor de servicii sociale 
privind: igiena sociala, drepturile copilului, raportul cetatean-stat, libertate si 
responsabilitate.

• In scopul formarii de deprinderi si comportamente sociale va purta discuţii cu 
beneficiarii centrului despre: trasaturile morale ale persoanei, comunitatea, viata in 
societate, stereotipuri, prejudecata, discriminare.

• Tine evidenta prezentei in centru a beneficiarilor, intocmind zilnic fisele de prezenta, 
iar la finalul lunii, le prezintă superiorului pentru arhivare.

• Creaza coregrafia trupei de dans a centrului si exersează cu aceştia dansurile 
tradiţionale rome cat si dansurile populare romaneşti. Va desfasura activitati de 
promovare a educaţiei interculturale alaturi de instructorul artistic al centrului.

• In activitatea de consiliere psihopedagogica, va acorda o importanta deosebita, 
următoarelor aspecte:

- Sprijin pentru realizarea şcolarizării copiilor rromi;
- Facilitarea organizării unor întâlniri de lucru cu părinţii copiilor care frecventează centrul;
- Monitorizare copii de vârstă preşcolară şi şcolară;
- Analiză statistică cu privire la gradul de participare şcolară a copiilor rromi din cartierul
Bora;
- Actualizarea permanentă a bazei de date cu privire la şcolarizarea copiilor rromi;
- Promovarea valorilor culturale tradiţionale în cadul centrului;
- Sprijin oferit şcolii pentru realizarea unui plan de desegregare;
- Sprijin acordat familiilor de rromi prin informare faţă de situaţia şcolară a copiilor,
consiliere psihopedagogică în sensul conştientizării importanţei educaţiei şcolare în procesul
de dezvoltare personală a copiilor.

• întocmeşte alaturi de educator, in lunile decembrie, martie si iulie, chestionarul de 
satisfacţie al beneficiarilor centrului prezentandu-le apoi şefului de centru pentru 
arhivare.

• Instiinteaza in format scris şeful de centru orice activitate a beneficiarilor centrului 
desfasurata atat in cadrul centrului cat si in afara acestuia.

• Se ocupa la începutul fiecărui an şcolar de documentele necesare înscrierii noilor 
beneficiari ai centrului si ajuta asistentul social la întocmirea actele necesare.
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• Se ocupa temeinic de colectarea adeverinţelor emise de medicul de familie al fiecărui 
beneficiar la inceputul fiecărui an şcolar si ori de cate ori este nevoie. In cazul in care 
este nevoie se va deplasa impreuna cu aistentul social al centrului si beneficiarul 
centrului către medicul de familie al acestuia in scopul obţinerii adeverinţei medicale 
cu menţiunea „Clinic sănătos/ Apt pentru colectivitate”.

• Lunar prezintă Şefului de Serviciu si administratorului, in format scris, necesarul 
materialelor pentru luna in curs.

• întocmeşte la finalul anului calendaristic raportul propriu de activitate si il prezintă 
conducerii centrului.

• Propune grila de activitati a beneficiarilor centrului atat pentru anul şcolar cat si pentru 
perioada vacantelor.

• Va prezenta in format scris coordonatorului centrului, toate situaţiile intocmite cu 
ocazia campaniilor, activităţilor, evaluaţilor, etc., pentru arhivare.

• Pune in aplicare Ordinul nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului 
intem/managerial al entităţilor publice -  actualizat.

• Duce la îndeplinire orice sarcina de serviciu emisa de superiori.
56.3.Atributii pentru postul de asistent social (263501)

• Contribuie la stabilirea celor mai adecvate masuri educative pentru dezvoltarea psiho- 
comportamentala a copiilor, pentru corectarea devierilor de conduita si restabilirea 
echilibrului psihic al acestora.

• Desfasoara o activitate de consiliere si orientare socio-profesionala.
• Consemnează cu regularitate in caietul de observaţii aspecte caracteristice din evoluţia 

personalităţii copilului.
• Răspunde de formarea si consolidarea deprinderilor de autoservire si autogospodarie a 

copiilor, de asigurare a igienei spatiilor si dotărilor folosite de copii.
• Pastreaza legătură cu părinţii si ocrotitorii copiilor incredintati.
• Tine legătură in permanenta cu şcoala pe care copilul o frecventează, cunoscând 

situaţia şcolara a copiilor ce se afla in centru.
• In cazul in care din conţinutul dosarului nu rezulta informaţii suficiente cu privire la 

situaţia sociala a copilului, trebuie sa solicite organelor competente date suplimentare.
• Analizează si tine evidenta situaţiei copiilor găzduiţi in centru.
• Participa alaturi de ceilalţi specialişti din unitate la organizarea si desfasurarea 

procesului instructiv-educati, la integrarea copilului in colectivitate.
• Furnizează toate informaţiile deţinute despre fiecare copil in parte din centrul de zi, 

echipei pluridisciplinare, colaborând si luând decizii comune in interesul superior al 
copilului.

• Tine legătură cu familiile copiilor asistaţi si le informează despre situaţia lor şcolara, 
medicala.

• Pentru Îndeplinirea atribuţiilor ce-i revin in activitatea sa si pentru obţinerea 
rezultatului scontat, colaborează in mod optim cu diferite autoritari si instituţii, precum 
Autoritatea Tutelara, Primărie, Organele de Politie, unităţile sanitare, de invatamant, 
organizaţiile nonguvemamentale.

• Apara drepturile copilului ocrotit prin urmărirea modului in care beneficiază de 
drepturile prevăzute de lege si regulamentul de ordine interioara al instituţiei.

• Reevaluează periodic situaţia copiilor aflaţi in centru.
• Insoteste părinţii care isi vizitează sau aduc copiii in centru.
• întocmeşte dosarul personal al copilului care urmeaza a fi găzduit in centru.
• întocmeşte si redactează toate anchetele sociale necesare conform legislaţiei, mergând 

la domiciliul fiecărui beneficiar.
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• Asigura consilierea beneficiarilor Centrului Persoanelor Fara Adăpost din Bora, Str. 
Păpădiei, Nr. 6, respectarea ROI de către persoanele găzduite.

• Va prezenta in format scris coordonatorului centrului, toate situaţiile intocmite cu 
ocazia campaniilor, activitatilor, evaluărilor, etc., pentru arhivare.

• Pune in aplicare Ordinul nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului 
intem/managerial al entităţilor publice -  actualizat.

• Duce la îndeplinire orice sarcina de serviciu emisa de superiori.
56.4. Atribuţii pentru postul de muncitor necalificat - Instructor artistic

• încurajează copiii să-şi exprime opiniile cu privire la toate aspectele care-i privesc, 
inclusiv ale vieţii cotidiene din instituţie.

• Respectă, în interacţiunea cu copilul, valorile de bază ale unei relaţii parentale de 
calitate: căldură şi afecţiune, limite clare şi bine precizate, răspuns imediat la nevoile 
copilului, disponibilitatea de a răspunde întrebărilor copilului, sancţionare educativă, 
constructivă a comportamentului inacceptabil al copilului, respect, deschidere şi 
comunicare, recunoaşterea calităţilor şi a reuşitelor, confidenţialitate şi încredere 
reciprocă.

• Respectă demnitatea copilului şi foloseşte formula de adresare preferată de copil.
• Cunoaşte particularităţile de vârstă, diferenţele individuale de conduită şi istoricul 

copiilor astfel încât să poată stabili o comunicare şi o relaţionare adecvată cu aceştia.
• Coordonează si indruma activitatea fiecărui beneficiar in limitele competentelor.
• Creaza coregrafia trupei de dans a centrului si exersează cu aceştia dansurile 

tradiţionale rome cat si dansurile populare romaneşti si o acompaniaza.
• Instructorul de dans se poate ocupa in principal cu:
- selecţionarea dansatorilor,
- pregătirea instruirii,
- instruirea dansatorilor,
- monitorizarea dansatorilor,
- evaluarea dansatorilor (opţional)
- crearea coregrafiilor simple.
• Creaza Taraful centrului si il coordonează.
• Abordează relaţiile cu copiii sau cu grupul de copii în mod nediscriminator, fără 

antipatii şi favoritisme; trebuie să ştie să-şi controleze emoţiile în faţa copilului; să 
observe, să recunoască şi să încurajeze toate aspectele pozitive ale comportamentului 
copilului; să nu judece sau să eticheteze copilul; să fie capabil să negocieze şi să ofere 
recompense copilului; să ştie cum să formeze la copil simţul responsabilităţii, de 
asumare a consecinţelor faptelor sale; să transmită copilului prin mesaje verbale şi 
nonverbale că este permanent alături de el; să fie capabil să stabilească limite în relaţia 
cu copilul şi cum să le facă acceptate de către acesta.

• îşi însuşeşte şi respectă legislaţia în vigoare cu privire la drepturile si indatoririle 
copilulului.

• Acţionează pentru asigurarea unui mediu securizant pentru copil.
• Pune in aplicare Ordinul nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului 

intem/managerial al entităţilor publice -  actualizat.
• Duce la indeplinire orice sarcina de serviciu emisa de superiori.

Art.57 Personalul administrativ, gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire
57.1. Atribuţii pentru postul de administrator/magaziner (432102)

• Administrează bunurile mobile si imobile, răspunde de inventarul centmlui, tine 
gestiunea lor si le repartizează pe subgestiuni.

• Asigura înzestrarea si aprovizionarea magaziei, a celorlalte locuri cu mobilier, utilaje, 
alimente, aparatura, materiale de curăţenie si reparaţii.
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• Răspunde de planificarea, repartizarea si intrebuintarea materialelor.
• Urmăreşte executarea contractelor incheiate de către Centrul Multifuncţional si 

reprezintă instituţia in problemele administrative si gospodăreşti la insarcinarea 
conducerii centrului.

• Face parte din comisia de declarare si casare a bunurilor.
• Administrează locaţia, asigura curăţenia, iluminatul si incalzirea acesteia.
• Asigura reparaţiile curente si capitale ale localurilor, instalaţiilor, mobilierului.
• Asigura securitatea unitatii si ia masuri pentru prevenirea si stingerea incendiilor.
• Se ingrijeste de buna păstrare a bunurilor aflate in gestiunea magaziei si este 

responsabil principal de bunuri.
• Controlează periodic modul in care se tin gestiunile de bunuri si materiale si 

informează conducerea Centrului Multifuncţional.
• întocmeşte curent actele de intrare-iesire, consumul materialelor, operează in 

programul de gestiune conform normelor legale.
• Realizează bonuri materiale si rapoarte de necesitate privind aprovizionarea unitatii, 

tine evidenta obiectelor de magazie.
• Asigura buna funcţionare a spaţiului.
• Asigura administrarea si siguranţa Centrului Persoanelor Fara Adăpost din Bora, Str. 

Păpădiei, Nr. 6, asigura respectarea ordinii, curăţeniei in centru, respectarea 
regulamentului de către persoanele găzduite.

• Aduce la cunoştinţa superiorului, orice problema aparuta in Centrul Persoane fara 
Adăpost.

• Face propuneri pentru achiziţionarea diverselor materiale pentru adapost.
• Actualizarea / modificarea procedurilor operaţionale (de sistem) privind controlul 

intern / managerial conform Ordinului nr. 400/2015- actualizat.
• Fiecare angajat are in permanenta un comportament decent in unitate, are o atitudine 

blanda si afectuoasa oferind un exemplu pentru copii.
• îndeplineşte si alte sarcini primite de la conducerea unitatii.

.2. Atribuţii pentru postul de ingrijitor/femeie de serviciu (532104)
• Răspunde pe perioada prezentei in centru de securitatea si integritatea fizica si psihica 

a copilor.
• Acorda sprijin afectiv si moral copilului aflat in dificultate, incercand in permanenta sa 

se comporte ca un părinte fata de proprii copii.
• înlocuieşte un angajat contractual care lipseşte, la solicitarea şefului de centru.
• Respecta programul zilnic stabilit prin regulamentul de ordine interioara.
• Angajatul contractual trebuie sa aiba un comportament adecvat in cadrul relaţiilor de 

serviciu, sa promoveze raporturi colegiale cu toti membrii colectivului de serviciu ; sa 
ia atitudine impotriva oricăror manifestări care contravin legilor tarii, normelor de 
comportament in unitate.

• Asigura ordinea si curăţenia in tot spaţiul Centrului Multifuncţional cartier Bora atat in 
interiorul centrului cat si in curtea acestuia.

• Efectuează activitati de dezinfectie a spatiilor.
• Depozitează in spatiile special amenajate deseurile generate.
• Asigura in permanenta aerisirea incaperilor si curăţenia tocurilor de geam, uşilor.
• Asigura curăţenia holurilor si a grupurilor sanitare (maturat, spalat, dezinfectat)
• Aduce la cunoştinţa şefului unitatii toate neregulile constatate.
• Participa la curăţenia generala in cadrul centrului.
• Răspunde de modul in care este asigurata igienizarea corporala a copiilor, ajutandu-i 

pe aceştia la procesul de igienizare.
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• Primeşte si răspunde de inventarul necesar curăţeniei.
• Ajuta personalul mediu la asigurarea igienei copiilor ( dizinfectia, dezinsectia, igiena 

imbracamintei, incaltamintei, unghiilor, parului, corpului)
• Se va ocupa zilnic de distribuirea suplimentului cald către beneficiarii centrului si va 

intocmi procesele-verbale privind redistribuirea suplimentului cald, tot către 
beneficiarii prezenţi, in situaţia in care o parte din copii lipsesc.

• Pune in aplicare Ordinul nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului 
intem/managerial al entităţilor publice -  actualizat.

• Duce la indeplinire orice sarcina de serviciu emisa de superiori.
Art. 58 Finanţarea centrului
(1) în estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea resurselor 
necesare acordării serviciilor sociale, cel puţin la nivelul standardelor minime de calitate 
aplicabile.
(2) Finanţarea cheltuielilor centrului se asigură, în condiţiile legii, din următoarele surse:
a) bugetul local al Municipiului Slobozia, prin Direcţia de Asistenţă Socială Slobozia, ca 
principal finanţator;
b) donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori juridice din ţară şi 
din străinătate;
c) fonduri externe rambursabile şi nerambursabile;
d) alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Art. 59 Model contract

CONTRACT
pentru acordarea de servicii sociale în cadrul 

Centrului Multifuncţional cartier Bora, Slobozia

Părţile contractante:

1 .DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ SLOBOZIA, denumit in continuare furnizor 
de servicii sociale, cu sediul in Slobozia, str. Alexandru Odobescu, nr.l judeţul Ialomiţa, 
codul de inregistrare fiscala 17197579, contul nr. RO93TREZ39124680220XXXXX deschis 
la Trezoreria Slobozia, Jud. Ialomiţa, reprezentat de doamna MUNTEANU LUMINIŢA in 
calitate de Director Executiv,

Centrul Multifuncţional cartier Bora, cu sediul in cartier Bora, Str. Prelungirea 
Măgurii, Nr. 6, email: rocsana.uta@dasil.ro, tel: 0371.158.383, reprezentat de d.na Uţă 
Rocsana -  Sef Serviciu,

si

2.

(numele beneficiarului de servicii sociale)
denumit in continuare beneficiar, domiciliat/locuieste in localitatea
.................................................................................................................5

str............................................  nr............................, judeţul ........................................ . CNP
.............................................. , posesor al CN. seria ...............  nr..........................., eliberat la
data de ................................... de către............................................................................
reprezentat legal prin domnul/doamna
.............................................................................................., in calitate de
............................................................... domiciliat/domiciliata in localitatea............................. ,
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str.........................................  nr.......... , judeţul............................... , posesor/posesoare a C.I.
seria .............  nr.................................. , eliberata la data de ...................... ............ de
către......................................................;

1.Definiţii:
1.1. contractul pentru furnizarea de servicii sociale - actul juridic incheiat intre o 

persoana fizica sau juridica, publica ori privata, acreditata conform legii sa acorde servicii 
sociale, denumita furnizor de servicii sociale, si o persoana fizica aflata in situaţie de risc 
sau de dificultate sociala, denumita beneficiar de servicii sociale, care exprima acordul de 
voinţa al acestora in vederea acordării de servicii sociale;

1.2. furnizor de servicii sociale - persoana fizica sau juridica, publica ori privata, 
acreditata conform legii in vederea acordării de servicii sociale, prevăzută la art. 11 din 
Ordonanţa Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, aprobata cu modificări si 
completări prin Legea nr. 515/2003, cu modificările si completările ulterioare;

1.3. beneficiar de servicii sociale - persoana aflata in situaţie de risc si de dificultate 
sociala, impreuna cu familia acesteia, care necesita servicii sociale, conform planului de 
intervenţie revizuit in urma evaluării complexe;

1.4. servicii sociale - ansamblu de masuri si acţiuni realizate pentru a răspunde nevoilor 
sociale individuale, familiale sau de grup, in vederea prevenirii si depăşirii unor situaţii de 
dificultate, vulnerabilitate sau de dependenta pentru prezervarea autonomiei si protecţiei 
persoanei, pentru prevenirea marginalizarii si excluziunii sociale, pentru promovarea 
incluziunii sociale si in scopul creşterii calitatii vieţii, definite in condiţiile prevăzute 
de Ordonanţa Guvernului nr. 68/2003, aprobata cu modificări si completări prin Legea nr. 
515/2003, cu modificările si completările ulterioare;

1.5. reevaluarea situaţiei beneficiarului de servicii sociale - activitatea obligatorie a 
furnizorului de servicii sociale de a evalua situaţia beneficiarului de servicii sociale după 
acordarea de servicii sociale pe o anumita perioada;

1.6. revizuirea sau completarea planului individualizat de asistenta si îngrijire - 
modificarea sau completarea adusa planului individualizat pe baza rezultatelor reevaluării 
situaţiei beneficiarului de servicii sociale;

1.7. contribuţia beneficiarului de servicii sociale - cota-parte din costul total al 
serviciului/serviciilor acordat/acordate de furnizorul de servicii sociale, in funcţie de tipul 
serviciului si de situaţia materiala a beneficiarului de servicii sociale, si care poate fi in 
bani, in servicii sau in natura;

1.8. obligaţiile beneficiarului de servicii sociale - totalitatea indatoririlor pe care 
beneficiarul de servicii sociale si le asuma prin contract si pe care le va indeplini 
valorificandu-si maximal potenţialul psiho-fizic;

1.9. standarde minimale de calitate - ansamblul de cerinţe privind cadrul organizatoric si 
material, resursele umane si financiare in vederea atingerii nivelului de performanta 
obligatoriu pentru toti furnizorii de servicii sociale specializate, aprobate in condiţiile 
legii;

1.10. modificări de drept ale contractului de acordare de servicii sociale - modificările 
aduse contractelor de acordare de servicii sociale in mod independent de voinţa pârtilor, in 
temeiul prevederilor unui act normativ;

1.11. forţa majora - eveniment mai presus de controlul pârtilor, care nu se datoreaza 
greşelii sau vinii acestora, care nu putea fi prevăzut in momentul încheierii contractului si 
care face imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea acestuia;

1.12. evaluarea iniţiala - activitatea de identificare/determinare a naturii cauzelor, a 
stării actuale de dezvoltare si de integrare sociala a beneficiarului de servicii sociale, 
precum si a prognosticului acestora, efectuata prin utilizarea de metode si tehnici specifice 
profesiilor sociale, de către furnizorul de servicii sociale. Scopurile evaluării sunt
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cunoaşterea si intelegerea problemelor cu care se confrunta beneficiarul de servicii sociale si 
identificarea masurilor iniţiale pentru elaborarea planului iniţial de masuri;

1.13. planul individualizat de asistenta si ingrijire - ansamblul de masuri si servicii 
adecvate si individualizate potrivit nevoilor sociale identificate ca urmare a efectuării 
evaluării complexe, cuprinzând programarea serviciilor sociale, personalul responsabil si 
procedurile de acordare a serviciilor sociale;

1.14. evaluarea complexa - activitatea de investigare si analiza a stării actuale de 
dezvoltare si de integrare sociala a beneficiarului de servicii sociale, a cauzelor care au 
generat si care intretin situaţia de dificultate in care acesta se afla, precum si a 
prognosticului acestora, utilizandu-se instrumente si tehnici standardizate specifice 
domeniilor: asistenta sociala, psihologic, educaţional, medical, juridic.

2,Obiectul contractului
2.1. Obiectul contractului il constituie acordarea următoarelor servicii
a) .educaţie de tip „şcoala după şcoala „
b) .instruire educaţionala;
cj.activitati de consiliere psihopedagogica;
d) .activitati cultural artistice;
e) .asistenta sociala.
2.2. Descrierea serviciilor sociale acordate de furnizorul de servicii
a) .imbunatatirea nivelului de educaţie si a comportamentului
b) .instruire educaţionala, activitati pentru formarea de deprinderi si comportamente sociale

si civice;
c) . consiliere psihopedagogica si educaţionala;
d) . înfiinţarea unui ansamblu de muzica si dansuri tradiţionale;
e) . rezolvarea problemelor sociale, activitati de consiliere sociala.

sociale:

sociale:
social;

3. Costurile serviciilor sociale acordate si contribuţia beneficiarului de servicii sociale
3.1. Costul total pe luna al serviciilor sociale prevăzute la pct. 2 este de: 0 lei/luna.
3.2. *) Costul pe luna pentru fiecare serviciu social acordat este după cum urmeaza

pentru servicii sociale costul pe luna este de 0 lei; 
(serviciul social/serviciile sociale)

*) Costurile serviciilor sociale pot fi prevăzute cu acordul pârtilor in anexa la contract.
3.3. **) Contribuţia beneficiarului pentru serviciile sociale primite este după cum urmeaza:

pentru servicii sociale contribuţia este 0 lei. 
(serviciul social/serviciile sociale) (in bani/in natura)

**) Valoarea contribuţiei beneficiarului de servicii sociale este stabilita in urma procesului 
de evaluarecomplexa.

3.4. Contribuţia beneficiarului de servicii sociale nu va influenta acordarea serviciilor 
sociale si nu va ingreuna posibilitatea acestuia de a ieşi din starea de dificultate.

4. Durata contractului
4.1. Durata contractului: an şcolar____________________ inclusiv vacantele şcolare

aferente.
4.2. Durata contractului poate fi prelungita cu acordul pârtilor prin incheierea unui contract 

nou.
5. Etapele procesului de acordare a serviciilor sociale:

5.1. implementarea masurilor prevăzute in planul de intervenţie si in planul individualizat;
5.2. reevaluarea periodica a situaţiei beneficiarului de servicii sociale;
5.3. revizuirea planului individualizat de asistenta si ingrijire in vederea adaptarii 

serviciilor sociale la nevoile beneficiarului.
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6. Drepturile furnizorului de servicii sociale:
6.1. de a verifica veridicitatea informaţiilor primite de la beneficiarul de servicii 

sociale;
6.2. de a sista acordarea serviciilor sociale către beneficiar in cazul in care constata ca 

acesta i-a furnizat informaţii eronate;
6.3. de a utiliza, in condiţiile legii, date denominalizate in scopul intocmirii de 

statistici pentru dezvoltarea serviciilor sociale.

7. Obligaţiile furnizorului de servicii sociale:
7.1. sa respecte drepturile si libertăţile fundamentale ale beneficiarului in acordarea 

serviciilor sociale, precum si drepturile beneficiarului de servicii sociale, rezultate din 
prezentul contract;

7.2. sa acorde servicii sociale prevăzute in planul individualizat de asistenta si 
ingrijire, cu respectarea acestuia si a standardelor minimale de calitate a serviciilor 
sociale;

7.3. sa depună toate diligentele pentru a asigura beneficiarul de continuitatea serviciilor 
sociale furnizate, in cazurile de incetare a prezentului contract prevăzute la pct. 12.1 si 
13.1 lit. a) si d); asigurarea continuităţii serviciilor sociale se va realiza si prin 
subcontractare si cesiune de servicii sociale;

7.4. sa fie receptiv si sa tina cont de toate eforturile beneficiarului de servicii sociale 
in indeplinirea obligaţiilor contractuale si sa considere ca beneficiarul si-a indeplinit 
obligaţiile contractuale in măsura in care a depus toate eforturile;

7.5. sa informeze beneficiarul de servicii sociale asupra:
- conţinutului serviciilor sociale si condiţiilor de acordare a acestora;
- oportunităţii acordării altor servicii sociale;
- listei la nivel local cuprinzând furnizorii acreditaţi sa acorde servicii sociale;
- regulamentului de ordine interna;
- oricărei modificări de drept a contractului;
7.6. sa reevalueze periodic situaţia beneficiarului de servicii sociale, si, după caz, sa 

completeze si/sau sa revizuiască planul individualizat de asistenta si ingrijire exclusiv in 
interesul acestuia;

7.7. sa respecte, conform legii, confidenţialitatea datelor si informaţiilor referitoare la 
beneficiarul de servicii sociale;

7.8. sa ia in considerare dorinţele si recomandările obiective ale beneficiarului cu privire 
la acordarea serviciilor sociale;

7.9. sa utilizeze contribuţia beneficiarului de servicii sociale exclusiv pentru acoperirea 
cheltuielilor legate de acordarea serviciilor sociale;

7.10. de a informa serviciul public de asistenta in a cărui raza teritoriala locuieşte 
beneficiarul asupra nevoilor identificate si serviciilor sociale propuse a fi acordate.

8. Drepturile beneficiarului
8.1. In procesul de acordare a serviciilor sociale prevăzute la pct. 2, furnizorul de 

servicii sociale va respecta drepturile si libertăţile fundamentale ale beneficiarului de 
servicii sociale.

8.2. Beneficiarul are următoarele drepturi contractuale:
a) de a primi servicii sociale prevăzute in planul individualizat de asistenta si îngrijire;
b) de a i se asigura continuitatea serviciilor sociale atat timp cat se menţin condiţiile 

care au generat situaţia de dificultate;
c) de a refuza, in condiţii obiective, primirea serviciilor sociale;
d) de a fi informat, in timp util si in termeni accesibili, asupra:
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• drepturilor sociale, masurilor legale de protecţie si asupra situaţiilor de risc;
• modificărilor intervenite in acordarea serviciilor sociale;
• oportunităţii acordării altor servicii sociale;
• listei la nivel local cuprinzând furnizorii acreditaţi sa acorde servicii sociale;
• regulamentului de ordine interna;
e) de a participa la evaluarea serviciilor sociale primite si la luarea deciziilor privind 

intervenţia sociala care i se aplica, putând alege variante de intervenţie, daca ele exista;
f) dreptul de a avea acces la propriul dosar;
g) de a-si exprima nemulţumirea cu privire la acordarea serviciilor sociale.

9. Obligaţiile beneficiarului:
9.1. sa participe activ in procesul de furnizare a serviciilor sociale si la reevaluarea si 

revizuirea planului individualizat de asistenta si ingrijire;
9.2. sa furnizeze informaţii corecte cu privire la identitatea si situaţia familiala, 

medicala, economica si sociala si sa permită furnizorului de servicii sociale verificarea 
veridicităţii acestora;

9.3. sa respecte termenele si clauzele stabilite in cadrul planului individualizat de 
asistenta si ingrijire;

9.4. sa contribuie la plata costurilor serviciilor sociale primite cu o cota-parte din 
costul total al serviciului/serviciilor acordat/acordate de furnizor, conform pct. 3.3 si 3.4;

9.5. sa anunţe orice modificare intervenita in legătură cu situaţia sa personala pe 
parcursul acordării serviciilor sociale;

9.6. sa permită postarea de către conducere, pe pagina de facebook a centrului, a 
fotografiilor si inregistrarilor audio-video, cu beneficiarii centrului si activitatile desfăşurate in 
vederea mediatizarii misiunii centrului pentru asigurarea transparentei;

9.7. sa nu participe la alte proiecte, concomitent cu derularea prezentului contract;
9.8. sa respecte regulamentul de ordine interna al furnizorului de servicii sociale (reguli 

de comportament, program, persoanele de contact etc.).
*) Obligaţiile beneficiarului de servicii sociale se vor completa, după caz, cu alte 

obligaţii specifice tipurilor de servicii sociale prevăzute in prezentul contract.

10. Soluţionarea reclamatiilor
10.1. Beneficiarul are dreptul de a formula verbal si/sau in scris reclamaţii cu privire la 

acordarea serviciilor sociale.
10.2. Reclamatiile pot fi adresate furnizorului de servicii sociale direct sau prin 

intermediul oricărei persoane din cadrul echipei de implementare a planului individualizat.
10.3. Furnizorul de servicii sociale are obligaţia de a analiza conţinutul reclamatiilor, 

consultând atat beneficiarul de servicii sociale, cat si specialiştii implicaţi in 
implementarea planului individualizat de asistenta si ingrijire si de a formula răspuns in 
termen de maximum 30 zile de la primirea reclamatiei.

10.4. Daca beneficiarul de servicii sociale nu este mulţumit de soluţionarea reclamatiei, 
acesta se poate adresa in scris Comisiei de mediere sociala de la nivelul judetului/sectorului 
care va clarifica prin dialog divergentele dintre parii sau, după caz, instanţei de 
judecata competente.

*) Furnizorul de servicii sociale va avea inscrisa in regulamentul de ordine interioara o 
procedura privind plângerile formulate de beneficiarii de servicii sociale, care va respecta 
pct. 10.1-10.3.
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11. Litigii
11.1. Litigiile născute in legătură cu incheierea, executarea, modificarea si încetarea ori 

alte pretenţii decurgând din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de 
soluţionare pe cale amiabila.

11.2. Daca după 15 zile de la inceperea acestor proceduri neoficiale furnizorul de servicii 
sociale si beneficiarul de servicii sociale nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta 
contractuala, fiecare poate solicita Comisiei de mediere sociala mijlocirea soluţionării 
divergentelor sau se poate adresa instanţelor judecătoreşti competente.

12. Rezilierea contractului
*) In funcţie de natura serviciilor sociale oferite de către furnizorul de servicii 

sociale, părţile contractuale pot conveni asupra daunelor care se vor plaţi de către părţile 
responsabile.

12.1. Constituie motiv de reziliere a prezentului contract următoarele:
a) refuzul obiectiv al beneficiarului de servicii sociale de a mai primi serviciile sociale, 

exprimat in mod direct sau prin reprezentant;
b) nerespectarea in mod repetat de către beneficiarul de servicii sociale a regulamentului 

de ordine interioara al furnizorului de servicii sociale;
c) incalcarea de către furnizorul de servicii sociale a prevederilor legale cu privire la 

serviciile sociale, daca este invocata de beneficiarul de servicii sociale;
d) retragerea autorizaţiei de funcţionare sau a acreditării furnizorului de servicii 

sociale;
e) limitarea domeniului de activitate pentru care furnizorul de servicii sociale a fost 

acreditat, in măsură in care este afectata acordarea serviciilor către beneficiarul de servicii 
sociale;

f) schimbarea obiectului de activitate al furnizorului de servicii sociale, in măsură in 
care este afectata acordarea serviciilor către beneficiarul de servicii sociale.

13. încetarea contractului
13.1. Constituie motiv de încetare a prezentului contract următoarele:
a) expirarea duratei pentru care a fost încheiat contractul;
b) acordul pârtilor privind incetarea contractului;
c) scopul contractului a fost atins;
d) absentarea beneficiarului din cadrul centrului pe o perioada de 14 zile, după verificarea 

motivului absenteismului de către asistentul social si aprobarea de către conducerea 
Direcţiei de Asistenta Sociala Slobozia, a referatului de incetare contractului;

e) forţa majora, daca este invocata;
14. Dispoziţii finale
14.1. Părţile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii prezentului contract, de a 

conveni modificarea clauzelor acestuia prin act adiţional numai in cazul apariţiei unor 
circumstanţe care lezeaza interesele legitime ale acestora si care nu au putut fi prevăzute la 
data incheierii prezentului contract.

14.2. Prevederile prezentului contract se vor completa cu prevederile legislaţiei in vigoare 
in domeniu.

14.3. Limba care guvernează prezentul contract este limba romana.
14.4. Prezentul contract va fi interpretat conform legilor din Romania.
14.5. Furnizorul de servicii sociale realizează monitorizarea si evaluarea serviciilor 

sociale acordate.
14.6. Masurile de implementare a planului individualizat de asistenta si îngrijire se 

comunica Direcţiei Generale de Asistenta Sociala si Protecţia Copilului si Direcţiei 
de Asistenta Sociala, la cerere.
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14.7. Pe baza raportului cu privire la rezultatele implementării planului individualizat de 
asistenta si ingrijire, Direcţia de Asistenta Sociala va monitoriza activitatea furnizorului de 
servicii sociale.

• Prezentul contract de furnizare a serviciilor sociale a fost incheiat la sediul 
furnizorului de servicii sociale in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte 
contractanta.

REPREZENTANTUL BENEFICIARULUI 
DIRECTOR EXECUTIV, (semnătura)

(semnătura)

CENTRUL MULTIFUNCŢIONAL CARTIER BORA, 
ŞEF SERVICIU,

(semnătura)

Art.60 "Centrul pentru Persoane fără Adăpost cartier Bora, Slobozia"
Definiţie
(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al Serviciului social 

"Centrul pentru Persoane fără Adăpost cartier Bora, Slobozia", administrat de Direcţia de 
Asistenţă Socială Slobozia conform H.C.L nr.73 din 30.05.2013. Centrul a fost înfiinţat, în 
vederea cazării persoanelor care nu deţin în proprietate o locuinţă şi se află într-o situaţie 
de criză la nivel personal, psihic, relaţional, social, juridic, medical, situaţie determinată de 
absenţa unui adăpost sau de imposibilitatea de a-şi procura unul, persoane care locuiesc pe 
stradă.

(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât 
şi pentru angajaţii centrului şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, 
reprezentanţii legali/convenţionali, vizitatori.

ART. 61 Identificarea serviciului social
(1) Serviciul social "Centrul pentru Persoane fără Adăpost cartier Bora, Slobozia", cod 

serviciu social 8790 CR-PFA-II al furnizorului Primăria Municipiului Slobozia este 
administrat de Direcţia de Asistenţă Socială Slobozia, se adresează persoanelor adulte 
fără adăpost ce reprezintă o categorie socială a cărei pondere tinde să devină 
semnificativă în peisajul societăţii româneşti.

(2) Lipsa unui adăpost poate fi definită prin lipsa unei locuinţe personale corespunzătoare 
unui mod de viata decent. Persoanele fără adăpost sunt acelea care nu au acces la o 
astfel de locuinţă sau, dacă dobândesc o asemenea locuinţă, nu reuşesc să şi-o păstreze 
din cauza dificultăţilor de ordin material şi a barierelor sociale.

(3) Servicii principale oferite:
. îngrijire personală;

a. Supraveghere;
b. Consiliere psihologică şi suport emoţional;
c. Consiliere şi informare;
d. Reintegrare familială şi comunitară;
e. Cazare pe perioadă determinată sau cazare pe timp de noapte;
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ART. 62 Scopul serviciului social
(1) Scopul serviciului social "Centrul pentru Persoane fără Adăpost cartier Bora, Slobozia" 
este de a oferi servicii de cazare persoanelor care nu deţin în proprietate o locuinţă şi care 
locuiesc pe stradă, se află într-o situaţie de criză la nivel personal, psihic, relaţional, social, 
juridic, medical, situaţie determinată de absenţa unui adăpost sau de imposibilitatea de a-şi 
procura unul.
(2) Persoana adultă fără adăpost este identificabilă, după aspectul fizic deplorabil: murdar, 
zdrenţăros, care miroase urât şi poartă îmbrăcăminte neîngrijită. Comportamentul persoanei 
fără adăpost: cerşeşte, vagabondează, mănâncă din gunoaie, consumă alcool, fură, doarme pe 
stradă, este agresiv atât fizic cât şi verbal.
ART. 63 Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare

(1) Serviciul social "Centrul pentru Persoane fără Adăpost cartier Bora, Slobozia" 
funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a 
serviciilor sociale, reglementat de Legea nr.292 din 2011, cu modificările ulterioare, Legea 
nr. 17 din 2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, Legea nr.217 din 2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în 
familie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a altor acte 
normative secundare aplicabile domeniului.

(2) Serviciul social "Centrul pentru Persoane fără Adăpost cartier Bora, Slobozia " este 
înfiinţat prin:

a) Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Slobozia nr.73 din 30.05.2013.
ART. 64 Principiile care stau la baza acordării serviciului social
(1) Serviciul social "Centrul pentru Persoane fără Adăpost cartier Bora, Slobozia" se 

organizează şi funcţionează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul 
naţional de asistenţă socială, precum şi a principiilor specifice care stau la baza acordării 
serviciilor sociale prevăzute în legislaţia specifică, în convenţiile internaţionale ratificate prin 
lege şi în celelalte acte internaţionale în materie la care România este parte.

(2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul "Centrului 
pentru Persoane fără Adăpost cartier Bora, Slobozia" sunt următoarele:

a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;
b) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte 

egalitatea de şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea 
personală şi întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele 
beneficiare;

c) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare;
d) deschiderea către comunitate;
e) asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor 

lor;
f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate 

a unui personal mixt;
g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se 

cont, după caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitate de 
exerciţiu;

h) facilitarea menţinerii relaţiilor personale ale beneficiarului şi a contactelor directe, după 
caz, cu fraţii, părinţii, alte rude, prieteni, precum şi cu alte persoane faţă de care acesta a 
dezvoltat legături de ataşament;

i) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;
j) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare;
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k) preocuparea permanentă pentru identificarea soluţiilor de integrare în familie sau, după 
caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potenţialului şi 
abilităţilor persoanei beneficiare de a trăi independent;

l) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a 
acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate;

m) asigurarea unei intervenţii profesioniste;
n) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale;
o) primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor 

capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu 
care se pot confrunta la un moment dat;

p) colaborarea centrului cu Direcţia de Asistenta Sociala Slobozia.
ART. 65 Beneficiarii serviciilor sociale

(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în "Centrul pentru Persoane fără Adăpost cartier 
Bora, Slobozia" sunt:

a) persoanele adulte care nu deţin în proprietate o locuinţă şi care au domiciliul în 
Municipiul Slobozia, Jud. Ialomiţa;

b) persoanele adulte cu domiciliul în Municipiul Slobozia, care în urma unei calamităţi 
naturale au locuinţele distruse;

c) persoanele adulte indiferent de domiciliu, care sunt aduse de către Poliţia 
Municipală/Poliţia Locală în perioada sezonului rece, când este emisă avertizare 
meteorologică de către Administraţia Naţională de Meteorologie.

d) personele care nu au domiciliul în Slobozia, vor fi cazate pe o perioadă de maxim 7 zile 
în IZOLATOR, urmând a fi îndrumate de către asistentul social către localitatea de domiciliu.

Excepţie de la regulile privind domiciliul persoanelor se poate face doar în situaţia 
unor avertizări meteorologice, emise de Administraţia Naţională de Meteoroloeie, ce pot 
pune în pericol viata oamenilor.

(2) Condiţii de accesare în Centrului pentru Persoane fără Adăpost cartier Bora, Slobozia;
• Să nu se afle în stare de ebrietate;
• Să nu aibă un comportament agresiv verbal sau fizic;
• Să nu fie încadraţi în grad de handicap I sau II;
• Să nu fie purtători de boli infecto-contagioase sau dermato-venerice transmisibile 

(TBC, VDRL, HIV, SIFILIS, HEPATITĂ) -  accesarea serviciilor de cazare, 
inclusiv încheierea contractului, se va face după prezentarea unei adeverinţe 
medicale din care să reiasă că nu sunt purtători ai bolilor menţionate anterior;

• Să nu deţină alcool, substanţe toxice, substanţe halucinogene, droguri, obiecte 
ascuţite şi tăioase, contondente, susceptibile de a fi utilizate ca arme;

(3) Actele necesare pentru admitere în centru sunt următoarele:
a) cerere de găzduire;
b) acte de identitate;

c) anchetă socială;
d) contract de acordare a serviciilor sociale;
e) fişa medicală.

In urma depunerii cereri de găzduire în cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială şi/sau în 
cadrul Centrului pentru Persoane fără Adăpost cartier Bora, aceasta va fi analizată de Şeful 
de Serviciu, care va propune găzduirea beneficiarului sau respingerea cererii de găzduirire a 
beneficiarului din motive întemeiate, ce vor fi justificate în scris, şi va înainta cererea, 
conducerii Direcţiei de Asistenţă Socială Slobozia, spre rezoluţie.
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Contractul pentru acordarea serviciilor sociale va fi încheiat pe o perioadă de 3 (trei) 
luni, şi va fi semnat de beneficiar, Şeful de Serviciu şi Directorul Executiv al Direcţiei de 
Asistenţă Socială Slobozia.
(4) Condiţii de încetare a serviciilor:

a) refuzul obiectiv al beneficiarului de servicii sociale de a mai primi serviciile sociale, 
exprimat în mod direct;
b) nerespectarea obligaţiilor din Contractul de acordare a serviciilor sociale de către beneficiar 
cât şi încălcarea Regulamentului de Ordine Interioară;
c) evacuarea din centru a beneficiarului;
d) acordul părţilor privind încetarea contractului;
e) forţa majoră, dacă este invocată;
f) absenţa nemotivată din centru a beneficiarului pe o perioadă mai mare de 15 de zile;
g) decesul beneficiarului;
h) schimbarea obiectului de activitate al furnizorului de servicii sociale, în măsura în care este 
afectată acordarea serviciilor către beneficiarul de servicii sociale.

(5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în "Centrul pentru Persoane fără 
Adăpost cartier Bora, Slobozia" au următoarele drepturi:

a) să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, 
sex, religie, opinie sau orice altă circumstanţă personală ori socială;

b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la 
luarea deciziilor privind intervenţia socială care li se aplică;

c) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite;
d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atât timp cât se menţin 

condiţiile care au generat situaţia de dificultate;
e) să fie protejaţi de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de 

exerciţiu;
f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime;
g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite;
h) să li se respecte toate drepturile speciale în situaţia în care sunt minori sau persoane cu 

dizabilităţi.
(6) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în "Centrul pentru Persoane fără 

Adăpost cartier Bora " au următoarele obligaţii:
a) să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială, 

medicală şi economică;
b) să participe, în raport cu vârsta, situaţia de dependenţă etc., la procesul de furnizare a 

serviciilor sociale;
c) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală;
d) să respecte prevederile Regulamentului de Ordine Interioară.

ART. 66 Activităţi şi funcţii
Principalele funcţiile ale serviciului social "Centrul pentru Persoane fără Adăpost cartier 

Bora, Slobozia" sunt următoarele:
a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public local, prin asigurarea următoarelor:

a. îngrijire personală;
b. Supraveghere;
c. Consiliere psihologica si suport emoţional;
d. Consiliere şi informare;
e. Reintegrare familială şi comunitară;
f. Cazare pe perioadă determinată sau cazare pe timp de noapte.
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ART. 67 Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal
(1) Serviciul social "Centrul pentru Persoane Iară Adăpost cartier Bora, Slobozia" 

funcţionează cu o parte a personalului din organigrama “Centrului Multifuncţional cartier 
Bora, Slobozia” - un număr de 4 persoane din care:

a) personal de conducere: 1 post - Şef Serviciu;
b) personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă; personal de specialitate şi auxiliar: 1 post 

- asistent social;
c) personal cu funcţii administrative, gospodărire, întreţinere-reparaţii, deservire: 2 posturi - 

1 administrator şi 1 îngrijitor;

ART. 67.1
Personalul de conducere
(1) Personalul de conducere poate fi:
a) director sau şef de centru;
b) coordonator personal de specialitate.
(2) Atribuţiile personalului de conducere sunt:
a) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul 

serviciului şi propune organului competent sancţiuni disciplinare pentru salariaţii care nu îşi 
îndeplinesc în mod corespunzător atribuţiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul 
furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.;

b) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul 
implementării obiectivelor şi întocmeşte informări pe care le prezintă furnizorului de servicii 
sociale;

c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi 
perfecţionare;

d) colaborează cu alte centre/alţi furnizori de servicii sociale şi/sau alte structuri ale 
societăţii civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătăţirii permanente a 
instrumentelor proprii de asigurare a calităţii serviciilor, precum şi pentru identificarea celor 
mai bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare;

e) întocmeşte raportul anual de activitate;
f) asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii serviciului/centrului;
g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice şi a numărului 

de personal;
h) desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii centrului în comunitate;
i) ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări 

ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce;
j) răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul serviciului şi 

dispune, în limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea acestor 
activităţi sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;

k) organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a 
regulamentului de organizare şi funcţionare;

l) reprezintă serviciul în relaţiile cu furnizorul de servicii sociale şi, după caz, cu autorităţile 
şi instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, precum şi în 
justiţie;

m) asigură comunicarea şi colaborarea permanentă cu serviciul public de asistenţă socială 
de la nivelul primăriei şi de la nivel judeţean, cu alte instituţii publice locale şi organizaţii ale 
societăţii civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor;

n) întocmeşte proiectul bugetului propriu al serviciului;
o) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi 

beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare;
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p) asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale; 
r) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

Şef Serviciu “Centrul Multifuncţional cartier Bora/Centrul pentru Persoane fără 
Adăpost cartier Bora, Slobozia”

• asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul 
serviciului şi propune organului competent sancţiuni disciplinare pentru salariaţii care 
nu îşi îndeplinesc în mod corespunzător atribuţiile, cu respectarea prevederilor legale 
din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.;

• elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul 
implementării obiectivelor şi întocmeşte informări pe care le prezintă furnizorului de 
servicii sociale;

• propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi 
perfecţionare;

• colaborează cu alte centre/alţi furnizori de servicii sociale şi/sau alte structuri ale 
societăţii civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătăţirii permanente a 
instrumentelor proprii de asigurare a calităţii serviciilor, precum şi pentru identificarea 
celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare;

• întocmeşte raportul anual de activitate;
• asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii serviciului/centrului;
• propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice şi a 

numărului de personal;
• desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii centrului în comunitate;
• ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la 

încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce;
• răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadml serviciului şi 

dispune, în limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea 
acestor activităţi sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;

• organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a 
regulamentului de organizare şi funcţionare;

• reprezintă serviciul în relaţiile cu furnizorul de servicii sociale şi, după caz, cu 
autorităţile şi instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din 
străinătate, precum şi în justiţie;

• întocmeşte proiectul bugetului propriu al serviciului;
• asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi 

beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare;
• asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale;
• alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil;
• coordonează, îndrumă şi verifică activitatea Centrului pentru Persoane fără Adăpost 

cartier Bora şi a persoanelor găzduite în centru.
• propune admiterea în cadrul Centrului Persoane fără Adăpost a noi persoane sau 

rezilierea contractelor existente, în cazul încălcării clauzelor Regulamentului de 
Ordine Interioară, de către beneficiari.

• propune superiorului modificări ale documentelor centrului în vederea îmbunătăţirii 
activităţii din cadrul Centrului pentru Persoane fără Adăpost.

• emite în urma aprobării de către superior, avertismente, sancţiuni şi solicitări de 
evacuare din centru, pentru beneficiarii Centrului pentru Persoane fără Adăpost care 
au încălcat Regulamentul de Ordine Interioară.

• propune conducerii Direcţiei de Asistenţă Socială măsuri, în vedere îmbunătăţirii 
activităţii Centrului pentru Persoane fără Adăpost şi a colaborării cu beneficiarii.



• iniţiază şi coordonează alte activităţi necesare atingerii obiectivului Centrului pentru 
Persoane fără Adăpost cartier Bora, în bune condiţii.

(3) Funcţiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condiţiile legii.
(4) Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducere trebuie să fie absolvenţi cu diplomă de 

învăţământ superior în domeniul psihologie, asistenţă socială şi sociologie, cu vechime de 
minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenţi cu diplomă de licenţă ai 
învăţământului superior în domeniul juridic, medical, economic şi al ştiinţelor administrative, 
cu experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.

(5) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a conducătorilor instituţiei se face în 
condiţiile legii.

ART. 67.2. Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă, personal de 
specialitate şi auxiliar
Atribuţii ale personalului de specialitate:

a) asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea 
prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile şi a prezentului regulament;

b) colaborează cu specialişti din alte centre în vederea soluţionării cazurilor; identificării de 
resurse etc.;

c) monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;
d) sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii 

de nerespectare a prevederilor prezentului regulament etc.;
e) întocmeşte rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată;
f) face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi 

respectării legislaţiei;
g) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

67.2.2. Atribuţii pentru postul de asistent social (263501)
• Desfăşoară o activitate de consiliere şi orientare socio-profesională.
• Pentru indeplinirea atribuţiilor ce-i revin în activitatea sa şi pentru obţinerea 

rezultatului scontat, colaborează în mod optim cu diferite autorităţi şi instituţii, precum 
Autoritatea Tutelară, Primărie, Organele de Poliţie, unităţile sanitare, de învăţământ, 
organizaţiile nonguvemamentale.

• întocmeşte şi redactează toate anchetele sociale necesare conform legislaţiei.
• Asigură consilierea beneficiarilor Centrului pentm Persoane fără Adăpost din Bora, 

Str. Păpădiei, Nr. 6, respectarea ROI de către persoanele găzduite.
• Cazeaza beneficiarii in incinta centrului.
• Va prezenta în format scris Şefului de Serviciu, toate situaţiile ivite, problemele create 

de către beneficiari in vederea rezolvării acestora si pentru arhivare.
• Pune în aplicare Ordinul nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului 

intem/managerial al entităţilor publice -  actualizat.
• Duce la îndeplinire orice sarcină de serviciu emisă de superiori.

67.2.3. Personalul administrativ, gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire
Personalului administrativ asigură activităţile auxiliare serviciului social: aprovizionare, 

mentenanţă, achiziţii etc. şi poate fi:
a) administrator;
b) funcţionar administrativ, economic;
c) casier, magaziner;
d) paznic, personal pentru curăţenie spaţii, spălătoreasă;
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e) şofer;
f) muncitor calificat;
g) muncitor necalificat.

67.2.3.1. Atribuţii pentru postul de administrator/magaziner (432102)

67.2

Administrează bunurile mobile şi imobile, răspunde de inventarul centrului, ţine 
gestiunea lor şi le repartizează pe subgestiuni.
Asigură înzestrarea şi aprovizionarea magaziei, a celorlalte locuri cu mobilier, utilaje, 
alimente, aparatură, materiale de curăţenie şi reparaţii.
Răspunde de planificarea, repartizarea şi întrebuinţarea materialelor.
Administrează locaţia, asigură curăţenia, iluminatul şi încălzirea acesteia.
Asigură reparaţiile curente şi capitale ale localurilor, instalaţiilor, mobilierului.
Asigură securitatea unităţii şi ia măsuri pentru prevenirea şi stingerea incendiilor.
Se îngrijeşte de buna păstrare a bunurilor aflate în gestiunea sa şi este responsabil 
principal de bunuri.
Controlează periodic modul în care se ţin gestiunile de bunuri şi materiale şi 
informează Şeful de Serviciu.
întocmeşte curent actele de intrare-ieşire, consumul materialelor, operează în 
programul de gestiune conform normelor legale.
Realizează bonuri materiale şi rapoarte de necesitate privind aprovizionarea unităţii, 
ţine evidenţa obiectelor de magazie.
Asigură buna funcţionare a spaţiului.
Asigură administrarea şi siguranţa Centrului Persoanelor Fără Adăpost din Bora, Str. 
Păpădiei, Nr. 6, asigură respectarea ordinii, curăţeniei în centru, respectarea ROI de 
către persoanele găzduite.
Aduce la cunoştinţă superiorului, orice problemă aparută în Centrul pentru Persoane 
fără Adăpost.
Face propuneri pentru achiziţionarea diverselor materiale pentru adăpost.
Actualizarea / modificarea procedurilor operaţionale (de sistem) privind controlul 
intern / managerial conform Ordinului nr. 400/2015- actualizat, 
îndeplineşte şi alte sarcini primite de la conducerea unităţii.

3.2 Atribuţii pentru postul de îngrijitor (532104)
înlocuieşte un angajat contractual care lipseşte, la solicitarea Şefului de Serviciu. 
Respectă programul zilnic stabilit prin Regulamentul de Ordine Interioară.
Păstrează secretul profesional.
Angajatul contractual trebuie să aibă un comportament adecvat în cadrul relaţiilor de 
serviciu, să promoveze raporturi colegiale cu toţi membrii colectivului de serviciu ; să 
ia atitudine împotriva oricăror manifestări care contravin legilor ţării, normelor de 
comportament în unitate.
Respectă normele P.S.I şi protecţia muncii precizate în cadrul instructajelor periodice. 
Asigură ordinea şi curăţenia în tot spaţiul Centrului pentru Persoane fără Adăpost 
cartier Bora atât în interiorul centrului cât şi în curtea acestuia.
Efectuează activităţi de dezinfecţie a spaţiilor.
Depozitează în spaţiile special amenajate deşeurile generate.
Aduce la cunoştinţă Şefului de Serviciu toate neregulile constatate.
Participă la curăţenia generală în cadrul centrului.
Asigură buna funcţionare a instalaţiilor sanitare şi termice din cadrul Centrului pentru 
Persoane fără Adăpost.
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• Supraveghează Centrul pentru Persoane fără Adăpost din Bora, Str. Păpădiei, Nr. 6, 
asigurând respectarea ordinii, curăţeniei în centru, respectarea Regulamentului de 
Ordine Interioară de către persoanele găzduite.

• în cazul în care întâmpină probleme cu beneficiarii centrului este obligat să-i evacueze 
pe aceştia din incinta pentru a nu creea haos, urmând a anunţa atât Poliţia cât şi 
superiorii.

• Aduce la cunoştinţă superiorului, orice problemă aparută în cadrul Centrului pentru 
Persoane fără Adăpost cartier Bora.

• Pune în aplicare Ordinul nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului 
intem/managerial al entităţilor publice -  actualizat.

• Duce la îndeplinire orice sarcină de serviciu emisă de superiori.
ART. 68 Finanţarea centrului
(1) în estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea 

resurselor necesare acordării serviciilor sociale.
(2) Finanţarea cheltuielilor centrului se asigură, în condiţiile legii, din următoarele surse:
a) bugetul local al Municipiului Slobozia;
b) bugetul de stat;
c) donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori juridice din ţară 

şi din străinătate;
d) fonduri externe rambursabile şi nerambursabile;
e) alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

ART. 69 Model Contract pentru acordarea serviciilor sociale în cadrul Centrului pentru 
Persoane fără Adăpost cartier Bora, Slobozia

CONTRACT
pentru acordarea serviciilor sociale în cadrul Centrului pentru Persoane fără Adăpost

cartier Bora, Slobozia

Părţile contractante:

1. DIRECŢIA DE ASISTENTĂ SOCIALĂ SLOBOZIA, Strada Alexandru 
Odobescu, Nr. 1, Slobozia, Jud. Ialomiţa, telefon/fax: 0243.231.450 0243.235.747 cod poştal 
920023, e-mail: office@dasil.ro, cod fiscal 17197579, cont trezorerie
RO93TREZ39124680220XXXXX, deschis la Trezoreria Slobozia, reprezentat prin 
MUNTEANU LUMINIŢA, având funcţia de Director Executiv, denumit în continuare 
furnizor de servicii sociale;

CENTRUL PERSOANE FĂRĂ ADĂPOST CARTIER BORA, Strada Păpădiei, Nr.6, 
cartier Bora, Slobozia, Jud. Ialomiţa, telefon 0371.158.383, email: rocsana.uta@dasil.ro, 
reprezentat prin d.na UŢĂ ROCSANA, având funcţia de Şef Serviciu:

Şi

2................................................................................................................ , denumit în continuare
beneficiar, domiciliat în localitatea Slobozia, ................................................... . CNP
............................................... , posesor al B.I./C.I. seria ............. nr.
..............................eliberat/eliberată la data de ............................ de către
statut social....................

Părţile contractante convin asupra următoarelor clauze:
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1. Definiţii
1.1. Contractul pentru furnizarea de servicii sociale - actul juridic încheiat între o persoană 
fizică sau juridică, publică ori privată, acreditată conform legii să acorde servicii sociale, 
denumită furnizor de servicii sociale, şi o persoană fizică aflată în situaţie de risc sau de 
dificultate socială, denumită beneficiar de servicii sociale, care exprimă acordul de voinţă al 
acestora în vederea acordării de servicii sociale.
1.2. Furnizor de servicii sociale - persoana fizică sau juridică, publică ori privată, acreditată 
conform legii în vederea acordării de servicii sociale, prevăzută la art. 11 din Ordonanţa 
Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, aprobată cu modificările şi completările 
ulterioare.
1.3. Centru persoane fără adăpost, -centru destinat persoanelor fără adăpost care au împlinit 
vârsta de 18 ani, care au domiciliul pe raza municipiului Slobozia unde se oferă servicii de 
tipul: găzduire pe perioadă determinată.
1.4. Beneficiar de servicii sociale/asistat - persoana aflată în situaţie de risc şi de dificultate 
socială, împreună cu familia acesteia, care necesită servicii sociale.
1.5. Servicii sociale - ansamblu de măsuri şi acţiuni realizate pentru a răspunde nevoilor 
sociale individuale, familiale sau de grup, în vederea prevenirii şi depăşirii unor situaţii de 
dificultate, vulnerabilitate sau de dependenţă pentru prezervarea autonomiei şi protecţiei 
persoanei, pentru prevenirea marginalizării şi excluziunii sociale, pentru promovarea 
incluziunii sociale şi în scopul creşterii calităţii vieţii, definite în condiţiile prevăzute de 
Ordonanţa Guvernului nr. 68/2003, aprobată cu modificările şi completările ulterioare.
1.6. Obligaţiile beneficiarului de servicii sociale - totalitatea îndatoririlor pe care beneficiarul 
de servicii sociale şi le asumă prin contract şi pe care le va îndeplini valorificându-şi maximal 
potenţialul psiho-fizic.
1.7. Modificări de drept ale contractului de acordare de servicii sociale -  modificările aduse 
contractelor de acordare de servicii sociale în mod independent de voinţa părţilor, în temeiul 
prevederilor unui act normativ.
1.8. Forţa majoră - eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii 
sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii contractului şi care face 
imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea acestuia.

2. Obiectul contractului

2.1. Obiectul contractului îl constituie acordarea serviciilor de cazare, în Centrul Persoane fără
Adăpost Bora, adresa str. Păpădiei, nr. 6, cartier Bora, judeţul Ialomiţa aflat în subordinea 
furnizorului de servicii, în funcţie de nevoile beneficiarului si de posibilităţile furnizorului de 
servicii sociale, pentru persoana /beneficiarul....................................................................
2.2. Tipurile de servicii sociale prevăzute la 2.1, sunt următoarele :
a) îngrijire personală;
b) Supraveghere;
c) Consiliere psihologica si suport emoţional;
d) Consiliere şi informare;
e) Reintegrare familială şi comunitară;
f) Cazare pe perioadă determinată sau cazare pe timp de noapte;
2.3. Descrierea serviciilor sociale acordate de furnizor:
a) Serviciile sociale de îngrijire şi asistenţă constau în asigurarea activităţilor de supraveghere 

pe perioada găzduirii în centru.
b) Serviciile de consiliere socială au ca scop dezvoltarea unor abilităţi în vederea integrării 
/reintegrării sociale a persoanelor cu risc crescut de marginalizare. Prin activităţile



(individuale şi de grup) de tip terapie ocupaţională se urmăreşte stimularea restantului 
funcţional, dezvoltarea unor aptitudini şi abilităţi practice.
3. Durata contractului
Durata contractului este de 3 (trei) luni stabilită până la data ........................................
/evacuării beneficiarului din Centru Persoane fără Adăpost aflat în subordinea furnizorului de 
servicii.

4. Drepturile furnizorului de servicii sociale
4.1. D ea verifica veridicitatea informaţiilor primite de la beneficiar.
4.2. Dreptul de încetare a serviciilor către beneficiar în cazul în care se constată că acesta a 
furnizat informaţii eronate.
4.3. De a utiliza, în condiţiile legii, date denominalizate în scopul întocmirii de statistici 
pentru dezvoltarea serviciilor socio-medicale.
4.4. Să evacueze beneficiarul în cazul în care acesta încalcă obligaţiile prevăzute la art. 7 .
5. Obligaţiile furnizorului de servicii sociale
5.1. Să respecte drepturile şi libertăţile fundamentale ale beneficiarului în acordarea serviciilor 
sociale.
5.2. Să acorde serviciile prevăzute în prezentul contract.
5.3. Să respecte, conform legii, confidenţialitatea datelor şi informaţiilor referitoare la 
beneficiarul de servicii sociale.

6. Drepturile beneficiarului
6.1. In procesul de acordare a serviciilor sociale prevăzute la pct. 2, furnizorul de servicii 
sociale va respecta drepturile şi libertăţile fundamentale ale beneficiarului de servicii sociale.
6.2. Beneficiarul are următoarele drepturi contractuale:

a) de a primi servicii sociale prevăzute în prezentul contract.
b) de a i se asigura continuitatea serviciilor sociale atât timp cât se menţin condiţiile care au 

generat situaţia de dificultate
c) de a participa la evaluarea serviciilor sociale primite şi luarea deciziilor privind 

intervenţia socială care i se aplică, putând alege variante de intervenţie, dacă ele există
d) dreptul de a avea acces la propriul dosar
e) de a-şi exprima nemulţumirea cu privire la acordarea serviciilor sociale.

7. Obligaţiile beneficiarului
7.1. Să participe activ în procesul de furnizare a serviciilor sociale .
7.2. Să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitatea şi situaţia familială, medicală, 
economică şi socială şi să permită furnizorului de servicii sociale verificarea veridicităţii 
acestora..
7.3. Să respecte termenele şi clauzele stabilite în prezentul contract..
7.4. Să anunţe orice modificare intervenită în legătură cu situaţia sa personală pe parcursul 
acordării serviciilor sociale.
7.5. Să respecte regulamentul de organizare şi funcţionare al furnizorului de servicii sociale 
(reguli de comportament, program, persoanele de contact etc.).
7.6. Să respecte următoarele reguli:

Este interzis accesul persoanelor străine în imobil şi rămânerea lor peste noapte, cu 
excepţia celor care sunt aduşi de Poliţia Locală.
Este interzisă deteriorarea bunurilor din azil.
Este interzis consumul de băuturi alcoolice sau substanţe halucinogene şi accesul în stare 

de ebrietate în centru.
Sunt interzise: fumatul în incinta şi focul deschis atât în incinta cât şi în curte.

-  Este interzisă intrarea cu animale (câini, pisici, etc).
Sunt interzise: furtul, bătaia, atitudinea recalcitrantă faţă de personal sau faţă de ceilalţi 
beneficiari. Cei găzduiţi în acest adăpost sunt obligaţi să respecte în totalitate normele de 
conduită corespunzătoare unui comportament civilizat şi se interzic certurile şi violenţa
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între locatari. Cei care încalcă prevederile acestui articol, începând cu a doua abatere vor 
fi evacuaţi, fără a avea posibilitatea revenirii în adăpost.
Este interzisă folosirea radiatoarelor, caloriferelor electrice şi altor surse electrice de 
încălzire, atât ziua cât şi noaptea. Se interzice consumul de energie electrică prin 
intermediul instalaţiilor improvizate. Este interzis accesul şi intervenţia la tablourile 
electrice a persoanelor neautorizate.
Apa si curentul electric se vor consuma raţional; cei care folosesc aceste utilităţi se vor 

asigura, la încetarea folosirii, ca robinetul/întrerupătorul este bine închis şi nu sunt 
pierderi.
In baza unui program zilnic, toţi locatarii imobilului vor asigura curăţenia spaţiilor 

comune (holuri, băi, bucătărie, curtea exterioara).
Locatarii vor asigura curăţenia dormitoarelor pe care le ocupa şi vor respecta graficul de 

curăţenie. Cei care refuză să facă şi să păstreze curăţenia în adăpost, precum şi igiena 
personală, începând cu a doua abatere vor fi evacuate din acest adăpost.
Este interzis zgomotul şi deranjul vecinilor.
Este interzis accesul persoanelor găzduite, după ora 2300.
Toate persoanele din centru sunt obligate să îi respecte atât pe ceilalţi, cât şi persoanele 

care vin în control, şi se vor legitima de câteori li se solicită acest lucru.
Orice problemă intervenită va fi comunicată persoanei desemnate de D.A.S sau după caz 

organelor de control, poliţiei, etc.
Părăsirea centrului pentru o perioadă mai mare de 15 zile, fără a anunţa în scris 

conducerea centrului, atrage după sine excluderea beneficiarului din cadrul adăpostului. 
Excepţie fac persoanele internate în spital care vor prezenta biletul de ieşire din spital.
Să declare în ancheta socială efectuată de asistentul social al adăpostului dacă a suferit 

condamnări sau dacă a săvârşit infracţiuni.
Să nu deţină arme de foc sau arme albe, obiecte contondente sau obiecte ce pot duce la 

vătămarea corporală proprie sau a altor persoane.
8. încetarea contractului
8.1. Constituie motiv de încetare a prezentului contract următoarele:
a) refuzul obiectiv al beneficiarului de servicii sociale de a mai primi serviciile sociale, 
exprimat în mod direct;
b) nerespectarea obligaţiilor din prezentul contract de către beneficiar cât şi săvârşirea 
abaterilor disciplinare prin nerespectarea Regulamentului de Ordine Interioară;
c) evacuarea din centru a beneficiarului;
d) acordul părţilor privind încetarea contractului;
e) forţa majoră, dacă este invocată;
f) absenţa nemotivată din centru a beneficiarului pe o perioadă mai mare de 15 de zile;
g) decesul beneficiarului;
h) schimbarea obiectului de activitate al furnizorului de servicii sociale, în măsura în care este 
afectată acordarea serviciilor către beneficiarul de servicii sociale.
9. Dispoziţii finale
9.1. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului contract, de a conveni 
modificarea clauzelor acestuia prin act adiţional numai în cazul apariţiei unor circumstanţe 
care lezează interesele legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii 
prezentului contract.
9.2. Prevederile prezentului contract se vor completa cu prevederile legislaţiei române în 
vigoare în domeniu.
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*) Anexele la contract:
a) cerere de găzduire;
b) acte de identitate;
c) ancheta sociala;
d) fişa medicală.

• Prezentul contract de furnizare a serviciilor sociale a fost încheiat la sediul furnizorului de 
servicii sociale în două exemplare, către unul pentru fiecare parte contractantă.

DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ SLOBOZIA 
DIRECTOR EXECUTIV,

ŞEF SERVICIU,

Beneficiarul de servicii sociale,

CAPITOLUL XI

"Clubul Seniorilor “Răsărit în Amurg”

Art.70 Definiţie
(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al Serviciului 

social "Clubul Seniorilor “Răsărit în Amurg”, aprobat prin Decizia nr. 596/16.10.2017 în 
vederea funcţionării acestuia, cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a 
asigurării accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere, 
serviciile oferite etc.

Art.71 Identificarea serviciului social
Serviciul social al Clubul Seniorilor “Răsărit în Amurg", (cod serviciu social 8899 CZ-PN- 

V , conform HG Nr. 867/2015 si a ordinului 2126/2014 emis de Ministerul Muncii si Justiţiei 
Sociale) administrat de furnizorul Serviciul Public de Asistenţa Socială, cu sediul în 
municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa, str. Odobescu, nr.l, acreditat conform Certificatului de 
acreditare nr. 000308, eliberat la 08.05.2014, pentru sediul social Clubul Seniorilor “Răsărit în 
Amurg din str. Gheorghe Lazăr nr.3, cod postai 920064, Slobozia/Ialomiţa. Conform 
Clasificării activitatilor din economia nationala-CAEN, activitatea se incadreaza la codul 
8899:alte activitati de asistenta sociala, fara cazare.

Art.72 Scopul serviciului social
Scopul serviciului social Clubul Seniorilor “Răsărit în Amurg“ este de a imbunatatii 

calitatea vieţii beneficiarilor, de a responsabiliza si implica comunitatea, combaterea riscului 
de excluziune socială, creşterea calităţii vieţii, promovarea incluziunii sociale, prevenirea 
marginalizării.
Serviciul social se adreseaza beneficiarilor ale căror nevoi pot fi soluţionate prin următoarele 
activitati:

consiliere juridică; 
consiliere psihologică
administrativă (îndrumare către instituţii ale statului), fără plata unor contribuţii ca un 

drept fundamental al persoanelor în vârstă (fără a se ţine cont de venituri); 
îmbunătăţirea imaginii sociale ale vârstnicilor şi a fenomenului îmbătrânirii în general;

106



Socializare.
Serviciul social reprezintă o forma de suport activ acordată persoanelor vârstnice pentru 

acoperirea nevoilor minime de socializare şi a nevoilor de dezvoltare personală specifice 
vârstei.

Art.73 Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare
(l)Serviciul social Clubul Seniorilor “Răsărit în Amurg” funcţionează cu respectarea 
prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale reglementat de: 

Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare;
Legea nr. 17/2000 privind asistenţă socială a persoanelor vârstnice republicată cu 

modificările şi completările ulterioare;
Legea 197/2012 privind asigurarea calitatii in domeniul serviciilor sociale;
Legea nr.466 /2004 privind Statutul asistentului social, cu modificările si completările 
ulterioare.

(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul 2126/2014 privind aprobarea standardelor 
minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, 
persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor 
categorii de personae adulte aflate în dificultate, precum şi pentru serviciile acordate în 
comunitate, serviciile acordate în sistem integrat şi cantinelor sociale -  (anexa 7) Standardele 
minime pentru serviciile sociale acordate in comunitate, destinate persoanelor adulte.

(3) Serviciul social Clubul Seniorilor “Răsărit în Amurg “ este înfiinţat prin Hotărârea 
consiliului local al municipiului Slobozia iu-. 57/29.04.2011 şi funcţionează în prezent, 
conform HCL nr. 145/30.09.2014, în cadrul Serviciului Public de Asistenţă Socială Slobozia;

Art.74 Principiile care stau la baza acordării serviciului social
(1) Serviciul social Clubul Seniorilor “Răsărit în Amurg” se organizează şi funcţionează cu 

respectarea principiilor generale care guvernează sistemul naţional de asistenţă socială, 
precum şi cu principiile specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în 
standardele minime de calitate aplicabile.

(2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciului social Clubul Seniorilor 
“Răsărit în Amurg " sunt următoarele:
a) promovarea unei imagini pozitive in comunitate a categoriilor de persoane vulnerabile sau 
aflate in situaţii de dificultate ;
b) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte egalitatea 
de şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală 
şi întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele beneficiare;
c) promovarea comportamentului civic si asumarea responsabilităţii sociale de către toti 
actorii sociali, in vederea prevenirii situaţiilor de risc;
d) respectarea si promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;
e) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a 
acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate;
f) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare si asigurarea 
confidenţialităţii şi a eticii profesionale;
g) primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor 
capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu 
care se pot confrunta la un moment dat;
h) colaborarea clubului/unităţii cu Serviciul Public de Asistenţă Socială.

Art.75 Beneficiarii serviciilor sociale
(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Clubul Seniorilor “Răsărit în Amurg” sunt:
a) persoane vârstnice care şi-au păstrat autonomia;
b) persoanele vârstnice care au domiciliul pe raza Municipiului Slobozia;
c) persoane vârstnice care se află în pericol de izolare sau marginalizare socială;.



(2) Condiţiile de acces/admitere în club sunt următoarele:
a) Acte necesare :

Cererea pentru acordarea de servicii sociale;
Copie după actul de identitate(BI sau C I);

- Adeverinţa medicala care atesta starea de sanatate (medical de familie);
Acte care sa ateste (cupon pensie) veniturile familiei;

- Orice alt act la solicitarea personalului de specialitate, necesar acordării de servicii 
sociale.

b) Instrumente utilizate de asistentul social la evaluarea cazului social si intocmirea 
dosarului social in vederea asistării:

Fisa de evaluare iniţiala;
Raportul de ancheta sociala din care sa reiasa situaţia socio-economica a familiei 
Contractual de furnizare a serviciilor sociale;
Planul de intervenţie
Chestionar pentru masurarea gradului de satisfacţie a beneficiarului;
Dispoziţie de sistare a serviciului social.

c) Criterii de eligibilitate ale beneficiarilor:
• Sa fie persoane vârstnice sau pensionare;
• Sa aiba reşedinţa pe raza municipiului Slobozia;
• Nu se admit persoanele care se afla în evidenţă cu boli infecto-contagioase;
• Nu se admit persoane în stare de ebrietate sau care manifesta un comportament 

agresiv;
• Nu se admit solicitanţi care nu doresc să pună la dispoziţie actele solicitante;
• Nu se admit persoane care nu respectă Regulamentul de funcţionare al Clubului 

si Regulamentul de ordine interioara.
d) Decizie de accesare a serviciului:

Admiterea beneficiarului se realizează prin cerere directa a acestuia;
- Cererea se depune la sediul serviciului social sin Slobozia, Str. Gheorghe Lazar, Nr.3, Jud 

Ialomiţa;
După inregistrare asistentul social realizează evaluarea iniţiala a solicitantului completând 
fisa de evaluare;

In cazul aprobării cererii, se va emite o decizie semnata de către coordonatorul 
serviciului social;

Admiterea în Club se realizează numai după completarea dosarului şi după ce se va stabili 
că persoana este eligibilă pentru a beneficia de serviciile Clubului. Admiterea/respingerea se 
face în baza deciziei Ordonatorului de credite respectiv director SPAS.

In baza deciziei de admitere, coordonatorul serviciului social va incheia cu solicitantul un 
contract de furnizare a serviciilor sociale conform Ordinului nr.73/2005 al Ministerului 
Muncii si Justiţiei Sociale.

(3) Condiţii de încetare a serviciilor:
a) la solicitarea scrisă a beneficiarului (beneficiarul renunţa la intervenţie);
b) contractul de servicii sociale încetează de drept dacă beneficiarul manifestă un 
comportament agresiv/ostil faţă de personalul sau beneficiarii Clubului;
c) decesul beneficiarului;
d) în cazul absenţei beneficiarului la activităţile în centru, mai mult de 24 luni calendaristice ( 
cu excepţia cazurilor medicale);
e) ca urmare a nerespectarii obligaţiilor prevăzute în prezentul regulament de organizare şi 
funcţionare şi a regulamentului de ordine interioară.
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(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Clubul Seniorilor “Răsărit în 
Amurg” au următoarele drepturi:

a) să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, 
sex, religie, opinie sau orice altă circumstanţă personală ori socială;

b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la 
luarea deciziilor privind intervenţia socială care li se aplică;

c) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite;
d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate, atât timp cât se menţin 

condiţiile care au generat situaţia de dificultate;
e) să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime;
f) sa fie informaţi asupra situaţiilor de risc, precum si asupra drepturilor sociale;
g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite;

Serviciul social se acorda cu respectarea prevederilor unui Cod de etica. Serviciul deţine si 
aplica un Cod propriu de etica care cuprinde un set de reguli ce privesc, in principal 
asigurarea unui tratament egal pentru toti beneficiarii fara nici un fel de discriminare, 
acordarea serviciilor exclusive in interesul beneficiarilor si pentru protecţia acestora, 
respectarea eticii profesionale in relaţia u beneficiarii.

(5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Clubul Seniorilor “Răsărit în 
Amurg” au următoarele obligaţii:

a) să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială, 
medicală şi economică;

b) să participe, în raport cu vârsta, situaţia de dependenţă etc. la procesul de furnizare a 
serviciilor sociale;

c) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală;
d) să respecte prevederile prezentului regulament.
e) sa nu lezeze in nici un fel personalul angajat in special responsabilul de caz in procesul 

de acordare a serviciilor.
Art.76 Activităţi şi funcţii
Principalele funcţii ale serviciului social Clubul Seniorilor “Răsărit în Amurg” sunt 

următoarele:
a) de furnizare a serviciilor sociale in comunitate,, prin asigurarea următoarelor activităţi:
Evaluarea iniţiala:

Acordarea serviciului social se realizează in baza evaluării nevoilor individuale ale 
beneficiarilor.
Procedurile de evaluare variaza in funcţie de activitatile desfăşurate, evaluarea situaţiei 
socio-economice si a relaţiilor sociale ale persoanei cu familia scopul fiind 
identificarea nevoilor specific unei anumite categorii de benefeciari;
Evaluarea nevoilor se inscrie in fisa de evaluare iniţiala realizata la prima intalnire cu 
beneficiarul, de către asistentul social pentru a identifica nevoilor.

1. Elaborarea planului de intervenţie
Beneficiarului I se adduce la cunoştinţa necesitatea de a se implica activ in activitatea 
de evaluare si de a furniza informaţii reale evaluatorului.
Fisa beneficiarului, completata corespunzatoe, este disponibila la sediul serviciului.

2. Aplicarea planului de intervenţie
Planul de intervenţie stabileşte activitatile realizate in sprijinul persoanei pentru 
soluţionarea situaţiei de nevoie identificate care pot fi: 

îndrumarea către alte servicii;
Informare si consiliere primara-privind drepturile sociale, prevenirea si combaterea unor 
comportamente care pot duce la riscul de excluziune sociala;
Consilire psihologica;

- Consiliere juridica.
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Aplicarea Planului de intervenţie se realizează de personalul de specialitate care 
monitorizează evoluţia persoanei evaluate.

Pentru unele activitati furnizorul poate incheia contracte de voluntariat.
b) de valorificare a potenţialului membrilor comunităţii in vederea prevenirii situaţiilor de 

neglizare, abuz, abandon, violenta, excluziune sociala etc. prin asigurarea urmatorelor 
activitati;

1. organizarea de campanii de informare, sensibilizare şi conştientizare a comunităţii;
2. încheierea de parteneriate, colaborări si participarea la reţele de acţiune comună cu 

diverşi actori sociali;
3. prin mijloace mass-media: anunţuri publicitare, articole, revistă;
4. prin telefon, fax, site;
5. prin materiale publicitare: pliante, presa locală, afişe, material cu caracter documentar;
7. prin participarea specialiştilor la cursuri de formare, simpozioane, conferinţe;
4. Iniţierea unor programe de voluntariat, antrenând si comunitatea locala;

Serviciul deţine un Registru de evidenta abuzurilor si incidentelor deosebite, in care 
consemnează cazurile de abuz identificate.

c) de informare a potenţialilor beneficiari,autoritatilor publice si publicului larg despre 
domeniul sau de activitate si de promovare a drepturilor beneficiarilor si a unei imagini 
pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a 
situaţiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria 
de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activităţi:

1. organizarea de activităţi de informare la nivelul comunităţii privind serviciile oferite, 
modul de accesare şi importanţa acestora pentru beneficiari;

2. publicarea periodică a datelor relevante despre activitatea Clubului cu respectarea 
legislaţiei în domeniul persoanelor vârstnice şi a confidenţialităţii datelor despre beneficiari;

3. acţiuni de recrutare a voluntarilor din comunitate;
4. organizarea unor campanii de sensibilizare a comunităţii cu privire la problematica 

protecţiei persoanei vârstnice.
d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi:
1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;
2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate prin aplicare de chestionare 

(privind satisfacţia beneficiarilor in raport cu serviciul primit);
e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale clubului prin realizarea 

următoarelor activităţi:
1. întocmeşte referate de necesitate, referate de specialitate, note justificative pentru toate 

achiziţiile Clubului;
2. asigură funcţionarea în bune condiţii a aparaturii din dotare, luând măsurile necesare 

pentru întreţinerea acestora şi a instalaţiilor aferente;
3. depistează şi remediază orice defecţiune sau disfîmcţiune care ar putea influenţa buna 

desfăşurare a activităţilor din club;
4. prin asigurarea unei baze materiale adecvate pentru desfăşurarea activităţilor propuse;
5. face propuneri privind fundamentarea bugetului de venituri şi cheltuieli necesar 

desfăşurării activităţii;
Art.77 Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal
(1) Serviciul social Clubul Seniorilor “Răsărit în Amurg” funcţionează cu un număr de 9 

posturi din care 5 sunt ocupate -  3 funcţionari publici, doua funcţii contractuale ( 
asistent medical şi un îngrijitor), după cum urmeraza:

a) personal de conducere: şef de club: studii superioare -licenţiat în ştiinţe economice şi 
studii Postuniversitare de specializare în Teorii şi Metode de Intervenţie în Asistenţă Socială;

b) personal de specialitate : inspector - studii Postuniversitare de specializare în Teorii şi 
Metode de Intervenţie în Asistenţa Socială;

110



c) asistent medical -  asistenţa medicală primară;
d) personal cu funcţii administrative, gospodărire, întreţinere-reparaţii, deservire: 1 

persoana;
e) voluntari: un asistent medical, (263509) un psiholog (263411), un jurist (261903), 

masseur terapeutic (325502).
Art.78 Personalul de conducere poate fi: Sef de Centru; sef serviciu-gradul II

Atribuţiile personalului de conducere sunt:
a) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul 
serviciului şi propune organului competent sancţiuni disciplinare pentru salariaţii care nu îşi 
îndeplinesc în mod corespunzător atribuţiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul 
furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.;
b) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării 
obiectivelor şi întocmeşte informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale;
c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi 

perfecţionare;
d) colaborează cu alte centre/alţi furnizori de servicii sociale şi/sau alte structuri ale societăţii 

civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătăţirii permanente a instrumentelor 
proprii de asigurare a calităţii serviciilor, precum şi pentru identificarea celor mai bune 
servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare;
e) răspunde de calitatea activitatilor desfăşurate de personalul din cadrul serviciului si 
dispune, in limita competentei, masuri de organizare care sa conducă la imbunatatirea acestor 
activitati sau, după caz, formulează propuneri in acest sens;
f) organizează activitatea personalului si asigura respectarea timpului de lucru si a 
regulamentului de organizare si funcţionare;
g) întocmeşte proiectul bugetului propriu al serviciului;
h) asigură comunicarea şi colaborarea permanentă cu serviciul public de asistenţă socială de 
la nivelul primăriei şi de la nivel judeţean, cu alte instituţii publice locale şi organizaţii ale 
societăţii civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor;
i) asigură încheierea contractelor de furnizare a serviciilor sociale;
j) desfasoara activitati pentru promovarea imaginii serviciului in comunitate;
k) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

Art.79 Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă. Personal de specialitate 
şi auxiliar
Personalul de specialitate este:
79.1 Inspector cu atribuţii în asistenţa socială(263501)

Atribuţii ale personalului de specialitate, inspector cu atribuţii în asistenţa socială (263501) 
conform fişei postului:

a) asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea 
prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile şi a prezentului regulament;
b) colaborează cu specialişti din alte centre în vederea soluţionării cazurilor, identificării de 
resurse;
c) monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;
d) sesizează conducerea centrului asupra situaţiilor care pun în pericol siguranţa 
beneficiarului, situaţiilor de nerespectare a prevederilor prezentului regulament;
e) face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi 
respectării legislaţiei;
f) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.
g) îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu actele normative în vigoare, aplicabile 

domeniului de activitate;
h) Respectă Regulamentul intern şi Regulamentul de organizare şi funcţionare
i) Respecta normele de securitate şi Sănătatea Muncii şi de PSI;
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j) Păstrarea confidenţialităţii datelor şi a serviciilor oferite fiecărui beneficiar;
79.2. Asistent medical: asistent medical -  (263509)

Atribuţiile postului
a) să acorde asistenţă medicală în funcţie de nevoile beneficiarului;
b) să-şi asume responsabilitatea acţiunii în cadrul unei urgenţei;
c) să acorde primul ajutor în sistem de urgenţă la nevoie;
d) să instruiască beneficiarii cu privire la regulamentul de ordine interioară afişat în Centru;
e) să noteze recomandările făcute beneficiarului (registru);
f) să asigure păstrarea şi consemnarea rezultatelor si recomandărilor in Registru;
g) să desfăşoare o activitate intensă de educaţie pentru sănătate, în funcţie de problemele şi 
starea beneficiarilor;
h) să respecte secretul profesional şi codul de etică al asistentului medical
i) să respecte programul de lucru şi regulamentul de ordine interioară ale unităţii;
j) să ofere primul ajutor in caz de nevoie ;
k) sa aiba grija de instrumentele medicale din dotare;
l) să asigure păstrarea ordinii, disciplinei şi curăţeniei la locul de muncă şi în zonele adiacente 
acestuia;
m) să respecte măsurile de securitate şi sănătate la locul de muncă;
n) să respecte fidelitatea faţă de angajator;
o) să apere bunurile din dotarea cabinetului şi să prevină orice sustragere de bunuri şi să ia 
măsuri pentru evitarea degradării lor;
p) să promoveze şi să întreţină relaţii de bună înţelegere şi colaborare cu colegii sau 
subordonaţii;
q) să promoveze în rândul angajaţilor educaţia de prevenire şi riscurile îmbolnăvirilor;
r) să folosească integral timpul de lucru pentru realizarea atribuţiilor ce-I revin;
s) Protejarea si ameliorarea sănătăţii, desfăşurarea de activităţi de educaţie pentru sănătate si 
facilitarea acţiunilor pentru protejarea sănătăţii in grupuri considerate cu risc.
t) Se preocupă de actualizarea cunoştinţelor profesionale, prin studiu individual sau alte forme 
de educaţie medicala continuă .
u) Respectă confidenţialitatea tuturor datelor şi informaţiilor privitoare la beneficiari precum şi 
intimitatea şi demnitatea acestora.
v) să fie cinstit, loial şi disciplinat, dând dovadă în toate împrejurările de o atitudine civilizată 
şi corectă faţă de toate persoanele cu care vine în contact;
x) să respecte cu stricteţe regulile de protecţie a muncii şi P.S.I. din obiectivul unde 
desfăşoară serviciul;
z )să informeze de îndată administratorul despre orice deficienţă constatată sau eveniment 
petrecut;

Acesta îşi desfăşoară activitatea în cabinetul medical al Clubului.
79.3. Consilier asistent - consilier cu atribuţii în (242201) conform fişei postului:
Atribuţiile postului:
a) redacteaza documentelor necesare intocmirii dosarului personal al beneficiarului si il 
supune supervizării:
b) sprijina asistentul social la redactarea instrumentelor de monitorizare a planului de 
intervenţie al beneficiarilor;
c) tine evidenta contractelor voluntarilor, contractelor de sponsorizare/donatie, contractelor 
incheiate cu furnizorii de servicii si a celorlalte tipuri de contracte;
d) transmite situaţiile lunare ale gestiunilor la contabilitate;
e) asigura protejarea si funcţionarea dotărilor;
f) intocmeste notele de intrare/iesire si a bonurilor de consum pentru materialele necesare 
desfăşurării in bune condiţii a activitatii unitarii;
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g) asigura accesul la informaţiile, oferite de către asistentul social, cu privire la drepturile 
persoanelor vârstnice;
h) respecta prevederile Legii nr. 319/2006 a securităţii si Sanatatea Muncii, situaţii de urgenta 
si acordarea de prim-ajutor;
i) aplica prevederile normelor pentru situaţii de urgenta;
j) aplica prevederile normelor de securitate in munca;
k) raportează pericolele care apar la locul de munca;
l) aplica procedurile de urgenta si de evacuare;
m) respecta si aplica prevederile ROF; ROI; Codul de conduita profesionala, implicit tinuta 
vestimentara decenta obligatorie.

79.4. Personalul administrativ asigură activităţile auxiliare serviciului social: 
ingrijitor (515301)

Atribuţiile ingrijitorului conform fisei postului:
a) Păstrarea în bune condiţii a aparaturii şi echipamentului cu care lucrează;
b) Confidentialitatea datelor şi activitatilor din centru;
c) Gestionarea materialelor primite pentru întreţinerea şi curăţenia centrului;
d) Ingrijirea spaţiului verde care aparţine centrului;
e) Curaţa şi dezinfectează zilnic ori de câte ori este nevoie băile,WC-urile cu material şi 
ustensile folosite numai în aceste locuri;
f) Răspunde de utilizarea şi păstrarea în bune condiţii a ustensilelor de curăţenie 
(cărucior,perii,lavete,etc.) ce le are personal in grija, precum si a celor care se folosesc in 
comun şi le depozitează în condiţii de siguranţa;
g) Aparatele electrice sunt bine izolate şi nu se folosesc cu mâinile umede;
h) Operatiile de curăţire se execută cu cea mai mare atenţie, pentru a evita accidentele;
i) Soluţiile de curăţire se manevrează cu mâinile protejate;
j) La inceputul şi sfârşitul programului de lucru semnează condica de prezenţă;
k) Respectă ordinea şi disciplina la locul de muncă, foloseşte integral şi cu maxima eficienţă 
timpul de muncă;
l) Respectă Regulamentul intern şi Regulamentul de organizare şi funcţionare.
Art. 80 Finanţarea centrului
(1) în estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, Clubul are în vedere asigurarea resurselor 

necesare acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime de calitate 
aplicabile.
(2) Finanţarea cheltuielilor centrului se asigură, în condiţiile legii, din următoarele surse:

a) bugetul local al municipiului Slobozia;
b) donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori juridice din ţară;
c) alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

CAPITOLUL XII
CENTRUL SOCIAL

Art 81 CANTINA DE AJUTOR SOCIAL „SF. NICOLAE”SLOBOZIA’\
Definiţie

Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului 
social "CANTINA DE AJUTOR SOCIAL Sfanţul Nicolae Slobozia", în vederea asigurării
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funcţionării acestuia, cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării 
accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere şi furnizare a 
serviciilor oferite .

Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, 
cât şi pentru angajaţii compartimentului Cantina de Ajutor Social din cadrul Direcţiei de 
Asistenta Sociala Slobozia şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii 
legali/convenţionali.
Art 82. Identificarea serviciului social:
1) Cantina de ajutor social „Sf. Nicolae”Slobozia cod serviciu social 8899 CPDH-I, este 
organizata ca unitate fara personalitate juridica in cadrul Direcţiei de Asistenta Sociala 
Slobozia. Baza materiala necesara funcţionarii cantinei de ajutor social si controlul activitatii 
acestora se asigura de către consiliul local. Finanţarea cantinei de ajutor social se face din 
bugetul local.
2) Este subordonata directorului executiv al D.A.S. Slobozia 
Art. 83. Scopul serviciului Social

Scopul serviciului social "Cantina Sociala Sf Nicolae" este de a oferii servicii adecvate 
oamenilor aflaţi in situaţie de risc, un aport de calorii pentru desfasurarea in condiţii normale 
a activitatilor zilnice specific fiecărei persoane. Formarea unor deprinderi care sa ii ajute la 
reintegrarea acestora in societate. Prin intervenţia cantinei socieale se doreşte ridicarea 
nivelului de trai al fiecărui beneficiar.
Art 84. Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare

Serviciul social "Cantina De Ajutor Social Sfanţul Nicolae"funcţionează cu 
respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale 
reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, Legii 208/1997privind 
cantinele de ajutor social precum şi a altor acte normative secundare aplicabile domeniului.

Standard minim de calitate aplicabil: Anexa nr. 9 din cadrul ORDINULUI nr. 2126 
din 5 noiembrie 2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea 
serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au 
părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în 
dificultate, precum şi pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem 
integrat şi cantinelor sociale.

Serviciul social "CANTINA DE AJUTOR SOCIAL"este înfiinţat prin: HCL - 
6/2005 si HG 118/2014 privind normele de aplicare a legii 197/2012.
Art.85. Principiile care stau la baza acordării serviciului social:

Serviciul social "Cantina De Ajutor Social Sfanţul Nicolae"se organizează şi 
funcţionează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul naţional de 
asistenţă socială, respectiv:

ajsolidantatea socială, potrivit căreia întreaga comunitate participă la sprijinirea 
persoanelor vulnerabile care necesită suport şi măsuri de protecţie socială pentru depăşirea 
sau limitarea unor situaţii de dificultate, în scopul asigurării incluziunii sociale a acestei 
categorii de populaţie;

bjsubsidiaritatea, potrivit căreia, în situaţia în care persoana sau familia nu îşi poate 
asigura integral nevoile sociale, intervin colectivitatea locală şi structurile ei asociative şi, 
complementar, statul;

cjuniversalitatea, potrivit căreia fiecare persoană are dreptul la asistenţă socială, în 
condiţiile prevăzute de lege;

djrespectarea demnităţii umane, potrivit căreia fiecărei persoane îi este garantată 
dezvoltarea liberă şi deplină a personalităţii, îi sunt respectate statutulindividual şi social şi 
dreptul la intimitate şi protecţie împotriva oricărui abuz fizic, psihic, intelectual, politic sau 
economic;
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e) abordarea individuală, potrivit căreia măsurile de asistenţă socială trebuie adaptate 
situaţiei particulare de viaţă a fiecărui individ; acest principiu ia în considerare caracterul şi 
cauza unor situaţii de urgenţă care pot afecta abilităţile individuale, condiţia fizică şi mentală, 
precum şi nivelul de integrare socială a persoanei; suportul adresat situaţiei de dificultate 
individuală constă inclusiv în măsuri de susţinere adresate membrilor familiei beneficiarului;

f) participarea beneficiarilor, potrivit căreia beneficiarii participă la formularea şi 
implementarea politicilor cu impact direct asupra lor, la realizarea programelor individualizate 
de suport social şi se implică activ în viaţa comunităţii, prin intermediul formelor de asociere 
sau direct, prin activităţi voluntare desfăşurate în folosul persoanelor vulnerabile;

g) transparenţa, potrivit căreia se asigură creşterea gradului de responsabilitate a 
administraţiei publice centrale şi locale faţă de cetăţean, precum şi stimularea participării 
active a beneficiarilor la procesul de luare a deciziilor;

h) nediscriminarea, potrivit căreia persoanele vulnerabile beneficiază de măsuri şi acţiuni 
de protecţie socială fără restricţie sau preferinţă faţă de rasă, naţionalitate, origine etnică, 
limbă, religie, categorie socială, opinie, sex ori orientare sexuală, vârstă, apartenenţă politică, 
dizabilitate, boală cronică necontagioasă, infectare HIV sau apartenenţă la o categorie 
defavorizată;

i) eficacitatea, potrivit căreia utilizarea resurselor publice are în vedere îndeplinirea 
obiectivelor programate pentru fiecare dintre activităţi şi obţinerea celui mai bun rezultat în 
raport cu efectul proiectat;

j)  eficienţa, potrivit căreia utilizarea resurselor publice are la bază respectarea celui mai 
bun raport cost-beneficiu;

k) respectarea dreptului la autodeterminare, potrivit căreia fiecare persoană are dreptul de a 
face propriile alegeri, indiferent de valorile sale sociale, asigurându-se că aceasta nu ameninţă 
drepturile sau interesele legitime ale celorlalţi;

l) activizarea, potrivit căreia măsurile de asistenţă socială au ca obiectiv final încurajarea 
ocupării, în scopul integrării/reintegrării sociale şi creşterii calităţii vieţii persoanei, şi 
întărirea nucleului familial;

mjcaracterul unic al dreptului la beneficiile de asistenţă socială, potrivit căruia pentru 
aceeaşi nevoie sau situaţie de risc social se poate acorda un singurbeneficiu de acelaşi tip;

njproximitatea, potrivit căreia serviciile sunt organizate cât mai aproape de beneficiar, 
pentru facilitarea accesului şi menţinerea persoanei cât mai mult posibil în propriul mediu de
viaţă;

ojcomplementaritatea şi abordarea integrată, potrivit cărora, pentru asigurarea întregului 
potenţial de funcţionare socială a persoanei ca membru deplin al familiei, comunităţii şi 
societăţii, serviciile sociale trebuie corelate cu toate nevoile beneficiarului şi acordate integrat 
cu o gamă largă de măsuri şi servicii din domeniul economic, educaţional, de sănătate, 
cultural etc.;

pjconcurenţa şi competitivitatea, potrivit cărora furnizorii de servicii sociale publici şi 
privaţi trebuie să se preocupe permanent de creşterea calităţii serviciilor acordate şi să 
beneficieze de tratament egal pe piaţa serviciilor sociale;

qjegalitatea de şanse, potrivit căreia beneficiarii, fără niciun fel de discriminare, au acces 
în mod egal la oportunităţile de împlinire şi dezvoltare personală, dar şi la măsurile şi 
acţiunile de protecţie socială;

rjconfidenţialitatea, potrivit căreia, pentru respectarea vieţii private, beneficiarii au dreptul 
la păstrarea confidenţialităţii asupra datelor personale şi informaţiilor referitoare la viaţa 
privată şi situaţia de dificultate în care se află;

sjechitatea, potrivit căreia toate persoanele care dispun de resurse socioeconomice 
similare, pentru aceleaşi tipuri de nevoi, beneficiază de drepturi sociale egale;
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t) focalizarea, potrivit căreia beneficiile de asistenţă socială şi serviciile sociale se adresează 
celor mai vulnerabile categorii de persoane şi se acordă în funcţie de veniturile şi bunurile 
acestora;

u) dreptul la liberă alegere a furnizorului de servicii, potrivit căruia beneficiarul sau 
reprezentantul legal al acestuia are dreptul de a alege liber dintre furnizorii acreditaţi.

Cantina de ajutor social „Sf. Nicolae”Slobozia prestează servicii sociale gratuite sau 
contra cost persoanelor aflate in situaţii economico sociale sau medicale deosebite.

Cantina de ajutor social „Sf. Nicolae”Slobozia va presta doar serviciul de pregătire şi 
servire a unei singure mese, zilnic, de persoană, în limita alocaţiei de hrană prevăzută de 
reglementările legale, va asigura aprovizionarea, contra cost, de la sediul cantinei cu produse 
agroalimentare de bază, la preţurile de achiziţie, transport gratuit numai pentru persoanele ce 
beneficiază de distribuirea hranei la domiciliu şi pregătirea şi distribuirea hranei prin centre 
mobile pentru situaţii deosebite”
Art 86.Categorii beneficiare

ljCategoriile de persoane care pot beneficia de serviciile Cantinei de ajutor social „Sf. 
Nicolae”Slobozia în mod gratuit sunt următoarele:
ajcopiii cu varsta între 1-18 ani, aflaţi în întreţinerea acelor familii al căror venit net mediu 
lunar pe o persoană în întreţinere este sub nivelul venitului net lunar pentru o persoană 
singură, luat în calcul la stabilirea ajutorului social;
bjfemeile gravide al căror venit este pana la nivelul venitului net lunar pentru o persoană 
singură luat în calcul la stabilirea ajutorului social;
c) tinerii care urmeaza cursuri de zi la instituţiile de invăţămant ce funcţionează în condiţiile 
legii, pană la terminarea acestora, dar fără a depăşi varsta de 25 de ani, respectiv 26 de ani, în 
cazul celor care urmeaza studii superioare cu o durată mai mare de 5 ani, care se află în 
situaţia prevăzuta la art.84. lit. a);
d) persoanele care beneficiază de ajutor social sau alte ajutoare băneşti acordate în condiţiile 
legii şi al căror venit este de pana la nivelul venitului net lunar pentru o persoană singura, luat 
în calcul la stabilirea ajutorului social;
e) pensionarii al căror venit este de pana la nivelul venitului net lunar pentru o persoană 
singură, luat în calcul la stabilirea ajutorului social;
f) persoanele care au împlinit varsta de pensionare aflate în una din următoarele situaţii: sunt 
izolate social, nu au susţinători legali, sunt lipsite de venituri;
g) invalizii şi bolnavii cronici al căror venit este de pană la nivelul venitului net lunar pentru o 
persoană singură luat în calcul la stabilirea ajutorului social;
h) orice persoană care, temporar, nu realizează venituri, urmând a beneficia de serviciile 
cantinei sociale pe o perioadă de cel mult 90 de zile pe an.

2)Lista şi provenienţa documentelor
1. Cerere solicitant
2. Ancheta Sociala
3. Contract de Furnizare de Servicii Sociale
4. Răspuns către solicitant.

Art. 87 Activităţi şi funcţii
Principalele funcţiile ale serviciului social "Cantina De Ajutor Social Sfanţul Nicolae"sunt 
următoarele:
a)de furnizare a serviciilor sociale de interes public local, prin asigurarea următoarelor 
activităţi:
1 .reprezintă furnizorul de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară;
2. acordarea de servicii sociale de calitate persoanelor aflate în dificultate din punct de vedere 
economic social, medical deosebite ;
3. prepararea şi distribuirea hranei persoanelor defavorizate în condiţiile legii;
4. aprovizionarea şi gestionarea resurselor financiare disponibile cu eficienţă maximă;
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5.asigurareasatisfacerii cerinţelor şi aştepătărilor beneficiarilor prin furnizarea de servicii 
conforme, de calitate, cu respectarea prevederilor şi reglementărilor legale în vigoare.
b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi 
publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor 
activităţi:
1.informarea şi consilierea beneficiarilor cu privire la actele necesare întocmirii
documentaţiei în vederea acordării serviciilor cantinei de ajutor social.Stabilirea actelor 
necesare se face conform legii, în funcţie de situaţia familiei/persoanei singure solicitanta, 
după o consiliere prealabilă cu aceştia.;
2. cantina pune la dispoziţia beneficiarilor/reprezentanţilor legali/convenţionali (ai 
beneficiarului/ai familiei acestuia) sau oricărei alte persoane interesate materiale informative 
privind serviciile oferite.;
3. cantina asigură informarea beneficiarilor/reprezentanţilor legali/convenţionali cu privire la 
regulamentul de organizare şi funcţionare al serviciului respectiv, precum şi asupra 
drepturilor şi obligaţiilor beneficiarului.;
4. prin conducerea D.A.S. elaborează rapoarte de activitate prezentate consiliului local şi 
şefilor ierarhici/mass-media/ rapoarte statistice solocitate de alte instituţii;
c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de 
promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de 
dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de 
persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activităţi:
1. furnizează serviciile cu respectarea drepturilor şi obligaţiilor beneficiarilor;
2. personalul cantinei cunoaşte şi respectă drepturile beneficiarilor;
3. prin conducerea D.A.S. şi angajaţii Cantinei, se iau măsurile prevăzute de lege în situaţia în 
care au loc incidente deosebite;
d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi:
1 .elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;
2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;
3. asigurarea de servicii de întreţinere şi funcţionare ;
4. efectuarea operaţiunilor de deratizare / dezinsectie /dezinfecţie la nivelul cantinei si a 
celorlalte spatii anexe;
5. efectuarea curăţenieigenerale spaţiile care deservesc cantinei sociale.
6. realizarea lucrările de reparaţii la instalaţiile electrice, sanitare , gastronomice prin 
furnizorul de semnat de prestări servicii;
7. efectuarea analizelor medicale/controlul medical periodic/completarea carnetului de 
sănătate pentru personalul din cantina;
participarea periodică a angajaţilor cantinei la cursurile de pregătire profesională/ de igienă, 
organizate de furnizori acreditaţi şi agreţi de DSP Slobozia;
8. dotarea cu produse igienice(prosoape,detergenţi,mânuşi de unica folosinţa, etc.) pentru 
personalul din cantina;
9.organizarea echipei de bucătari stabilirea unui mod de lucru mai eficient prin stabilirea de 
atribuţii la toate fazele procesului de pregătire si servire a hranei pe baza de program
lO.conform listei de investiţii/bugetului aprobat, achiziţionarea obiectelor de inventar/ 
aparatura gastronomica,electrică şi alte dotări necesare funcţionării cantinei în parametri 
optimi;
e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin 
realizarea următoarelor activităţi:
1 .stabilirea necesarului de alimente si produse agoalimentare ,
2.efectuarea comenzilor/contactarea furnizorilor în vederea aprovizionării conform meniului 
aprobat şi clauzelor contratcuale;
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3. efectuarea permanenta a recepţiei mărfurilor de către Comisia de recepţie a Cantinei numită 
prin decizie;
4. participarea la prospectarea pieţei în vederea selectării ofertelor celei mai avantajoase , în 
procedura achiziţei de directe de produse;
5.intocmirea borderourilorpentru achiziţiadirecta pentru produse achiziţionate de la 
producători /piaţă;
6.intocmirea referatelor de necesitate pentru achiziţii produse (alimente, materiale de 
curăţenieşi întreţinere, consumabile birou, etc.)
7. întocmirea şi înregistrarea corectă, în fişele de magazie a produselor 
alimentare/nealimentare din gestiunea cantinei
8. întocmeşte zilnic Lista zilnică de alimente, în conformitate cu meniul stabilit de bucătar , în 
vederea eliberării alimentlor din magazie ,cu excepţia zilelor în care este necesară acordarea 
hamei reci pentru o perioadă dcuprinsă între 2-7 zile;
9. întocmirea listei zilnice de alimente se face cu participarea persoanelor care solicită, 
primesc, confirmă şi calculează , necesiatetea eliberării produselor ,în vederea preparării 
hranei;
10. mentinerea sub observaţie şi verificarea stoculuide alimente din magazie
prezentarea fişelor de magazie în vederea contarsemnării acestora de către comisia de 
inventariere anuală;
11. îmbunatatirea si divesificarea meniul prin introducerea de alimente specifice sezonului, 
sau sărbătorilor tradiţionale
12. verificareperiodic a termenele de valabilitate ale produselor din magazia Cantinei 
urmărirea si stabilirea meniului cu incadrarea plafonului aprobat de lege, respectiv 12 
lei/asistat
urmărirea ca produsele livrate să fie însoţite de factură, aviz de însoţire a mărfii, documente 
de conformitate;
13. efectuarea recepţiei cantitative şi calitative a produselor prin întocmirea NIR -lui de către 
persoanele desemnate;
Art. 88. Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal

Serviciul social "Cantina De Ajutor Social Sfanţul NicoIae"funcţionează cu 
respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale 
reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, Legii 208/1997privind 
cantinele de ajutor social precum şi a altor acte normative secundare aplicabile 
domeniului.Functioneaza in cadrul Serviciului Public de Asistenta Sociala si nu are 
personalitate juridica cu un număr de angajaţi după cum urmeaza:

a) personal de conducere: Sef Serviciu (funcţionar public) - 1 post;
b) personal de specialitate 1 post inspector de specialitate 1 post.
c) personal cu funcţii administrative 1 posturi un administrator;
d) personal de deservire 2 bucătari si 3 îngrijitori.

Art. 89 Personalul de conducere
Personalul de conducere rDirector executiv Direcţiei de Asistenta Sociala şi Şef de serviciu- 
Servicii Sociale .Atribuţiile personalului de conducere sunt:
ajasigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul 
serviciului şi propune organului competent sancţiuni disciplinare pentru salariaţii care nu îşi 
îndeplinesc în mod corespunzător atribuţiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul 
furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.;
bjelaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării 
obiectivelor şi întocmeşte informări pe care le prezintă primarului şi viceprimarului 
cjpropune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi perfecţionare; 
djcolaborează cu alte centre/alţi furnizori de servicii sociale şi/sau alte structuri ale societăţii 
civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătăţirii permanente a instrumentelor
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proprii de asigurare a calităţii serviciilor, precum şi pentru identificarea celor mai bune 
servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare;
e)întocmeşte raportul anual de activitate;
fjasigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii serviciului/centrului; 
gjdesfaşoară activităţi pentru promovarea imaginii centrului în comunitate;
h)ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale 
drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce;
i jrăspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul serviciului şi dispune, 
în limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea acestor activităţi 
sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;
kjorganizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a 

regulamentului de organizare şi funcţionare;
l) reprezintă serviciul în relaţiile cu furnizorul de servicii sociale şi, după caz, cu autorităţile şi 
instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, precum şi în 
justiţie;
m) asigură comunicarea şi colaborarea permanentă cu serviciul public de asistenţă socială de 
la nivel judeţean, cu alte instituţii publice locale şi organizaţii ale societăţii civile active în 
comunitate, în folosul beneficiarilor;
n) asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale
o) întocmeşte proiectul bugetului propriu al serviciului
p) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi 
beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare;
Art. 90 Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă.
90.1 Personalul de specialitate: 2 muncitori bucătari, 3 ingrijitori, 1 asistent social.
Atribuţii ale personalului de specialitate:
a) asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea 
prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile şi a prezentului regulament;
b) colaborează cu specialişti din alte centre în vederea soluţionării cazurilor, identificării de 

resurse;
c) monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;

d) sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii 
de nerespectare a prevederilor prezentului regulament;
e) întocmeşte rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată;
f) face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi 

respectării legislaţiei;
g) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.
90.2.Muncitorul bucătar (512201) îndeplineşte următoarele atribuţii specifice:
ajparticipă la întocmirea meniului şi este obligat să îl respecte fără alte modificări 

neaprobate;
bjpreluarea corectă prin cântărire şi numărare a alimentelor şi altor bunuri;
c) întrebuinţează alimentele şi bunurile, numai în scopul în care au fost atribuite;
d) prepară hrana de bună calitate şi o distribuie la orele fixate;
e) prepară mancarea în conformitate cu reţetele şi formulele date (calcularea cantitaţiilor 
necesare de materiale se face potrivit reţetarului);
f) face prelucrările preliminare gătitului-sortează, curăţă, spală, divizează şi apoi gateşte- 
fierbe, frige, coace, prăjeşte;
g) respectă cu stricteţe igiena personală (halat, bonetă, încălţăminte) cat şi igiena bucătăriei;
h) răspunde de inventarul bunurilor din cadrul bucătăriei şi de buna administrare a acestor 

bunuri; păstrează zilnic probe de alimente conform normelor legale;
i) efectuează controlul sanitar periodic conform normelor legale;
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j) cunoaşterea Procedurii operaţionale (P.O) privind pregătirea şi distribuirea hranei către 
beneficiarii Cantinei de ajutor social.
90.3. îngrijitorul indeplineste următoarele atribuţii specifice:
ajAsigură zilnic curăţenia şi aerisirea instituţiei, în condiţii corespunzătoare, iar săptămânal 
curăţenia generală, respectând normele igienico-sanitare în vigoare;
b)Efectuează dezinfecţia curentă a pardoselilor, pereţilor, grupurilor sanitare etc.; 
cjCurăţă şi dezinfectează zilnic ori de câte ori este nevoie băile, WC-urile cu materiale şi 
ustensile folosite numai în aceste locuri;
djTransportă pe circuitul stabilit gunoiul şi reziduurile alimentare în condiţii corespunzătoare, 
răspunde de depunerea lor coretă în recipiente, curăţă şi dezinfectează pubelele în care se 
păstrează şi se transportă acestea;
e) Se îngrijeşte şi răspunde de obiectele de inventar şi materialele din încăperile pe care le are 
în grijă;
f) Respectă normativele în vigoare în procesul tehnologic de curăţenie şi igienizare ; 
gjRăspunde de exploatarea corectă a utilajelor, sesizând eventualele defecţiuni apărute 
administratorului, pentru a lua măsurile necesare de remediere;
hjRăspunde de obiectele de inventar pe care le are în gestiune, le predă la schimb pe bază de 
proces verbal şi nu are voie să înstrăineze produse obiecte de inventar aflate în gestiunea 
instituţiei;
ijRăspunde de modul de îndeplinire a sarcinilor faţă de administrator şi în faţa organelor de 
control sanitare;
jjPrimeşte şi soluţionează şi alte sarcini trasate de conducerea instituţiei, pe linie ierarhică, în 
limita competenţelor profesionale pe care le are.

90.4. Asistentul social indeplineste următoarele atribuţii specifice:
a) desfasoara activitatea de consiliere si orientare socioprofesionala a beneficiarilor centrului 
social, consiliază persoanele pentru alcătuirea dosarului in vederea acordării beneficiilor si 
semnării contractului de acordare a abonamentului la Cantina Sociala”
b) efectuaza anchete sociale in vederea monitorizării persoanelor ce au abonament la cantina 
sociala;
c) pentru indeplinirea atribuţiilor ce ii revin in activitatea sa si pentru obţinerea rezultatului 
scontat, colaborează in mod optim cu diferite autoritari si instituţii, precum Autoritatea 
Tutelara, Primărie, Organele de Politie, AJPIS, unitari sanitare, de invatamant, organizaţii 
nonguvemamentale.
d) are obligaţia de a adopta o atitudine imparţiala si justificata pentru rezolvarea clara si 
eficienta a problemelor beneficiarilor Centrului Social si sa respecte principiul egalitatii 
acestora in fata legii si a instituţiei prin : promovarea unor soluţii similare raportate la aceeaşi 
categorie si condiţii de fapt;
e) eliminarea oricăror forme de discriminare bazate pe aspecte privind, naţionalitatea, 
convingerile religioase si politice, starea materiala, sanatate, varsta, sex etc.
fjraspunde de indeplinirea la timp si întocmai a sarcinilor specifice trasate sau stabilite de 
superiorul ierarhic, de imbunatatirea permanenta a calitatii pregătirii sale profesionale si de 
specialitate; pastrarea confidenţialităţii informaţiilor legate de instituţie; utilizarea si pastrarea 
in bune condiţii a documentelor cu regim special; modul de utilizare a echipamentelor, 
consumabilelor si altor materiale, a altor mijloace fixe primite in folosinţa de la SPAS 
gjRcspecta prevederile normativelor interne si procedurile de lucru ; 
hjAdopta permanent un comportament in măsură sa promoveze imaginea si interesele 
instituţiei publice.
Art. 91 Personalul administrativ, gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire
91.1.Administratorul indeplineste următoarele atribuţii specific:
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- coordonează activitatea persoanelor găzduite in anexa cantinei, asigura liniştea si 
colaborarea cu aceştia;
- verifica respectarea curăţeniei si integritatea bunurilor din spatiile comune ale locuinţelor 
sociale din internatul centrului social;
-administrează si pastreaza bunurile mobile si imobile, răspunde de inventarul serviciului, tine 
gestiunea lor si le repartizează pe subgestiuni;
-asigura dotarea si aprovizionarea Cantinei Sociale, a blocului alimentar, a celorlalte locuri de 
munca cu mobilier, utilaje, alimente, aparatura, echipament, materiale de curăţenie, papetarie, 
orice alte materiale necesare si reparaţii; in vederea achiziţionării bunurilor si serviciilor 
precizate, intocmeste referat de necesitate fundamentate, care vor fi supuse aprobării aprobării 
directorului; in urma aprobării, procedează la achiziţionarea produselor sau serviciilor 
necesare desfăşurării activitatii; pentru toate aceste bunuri intocmeste NIR , fisa de magazie, 
le eliberează numai pe baza bonului de consum si operează in fisele de magazie;
-participa activ impreuna cu şeful de serviciu, asistentul medical si bucătari la intocmirea 
meniului saptamanal
-intocmeste fisa zilnica de alimente, impreuna cu asistenta medicala, urmând a fi aprobate de 
director;
-răspunde de aprovizionarea cantinei si eliberează alimentele după ce lista zilnica a fost 
aprobata de director, respectând condiţiile igienico-sanitare de manipulare din vigoare; 
eliberează alimentele numai in baza bonurilor de consum; ulterior intocmeste NIR-uri pe baza 
facturilor;
- pastreaza documentele justificative legate de stocuri
- efectuează lunar inventarul stocului de marfa
- respecta legislaţia de gestiune a stocurilor
-pastreaza evidenta documentelor de transfer emise, cu semnaturile de predare/primire la zi 
-răspunde de planificarea, repartizarea si intrebuintarea materialelor;
-reprezintă centrul in problemele administrative si gospodăreşti in lipsa şefului direct; 
-administrează localul, asigura curăţenia, iluminatul si incalzirea acestuia;
-asigura reparaţiile curente si capitale ale localurilor, instalaţiilor, mobilierului Serviciului 
Medical Social si este obligat sa aduca la cunoştinţa şefului direct in scris despre modificarea 
condiţiilor de lucru de la locul de munca.
-asigura paza si securitatea clădirilor, ia masuri pentru prevenirea si stingerea incendiilor;
-se îngrijeşte de buna păstrare a bunurilor aflate in gestiunea magaziei si este responsabil 
principal de bunuri;
-intocmeste curent actele de intrare -  ieşire, operează in fisele de magazie, conform normelor 
legale;
-asigura buna funcţionare a Serviciului Social Medical;
-asigură respectarea bugetului alocat
- organizează activitatea de recepţie a materialelor
- raportează la timp abaterile sesizate
-inlocuieste administratorul Centrului de Zi, pe perioada absentei din centru.
- Se implica in vederea soluţionării situaţiilor de criza care afecteaza DAS
- se comporta civilizat in relaţiile cu beneficiarii, colegii de serviciu, superiorii ierarhici si 
organele de control;
-actualizarea modificarea de cate ori situaţia o impunea procedurilor operaţionale de sistem 
conform ord 400/2015.9



Art. 92 Finanţarea Cantinei Sociale Sf Nicolae:
a) bugetul local al municipiului Slobozia;
b) contribuţia persoanelor beneficiare sau a întreţinătorilor acestora, după caz;
c) donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori juridice din ţară şi 
din străinătate;
d) fonduri externe rambursabile şi nerambursabile;
e) alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Art. 93 Dispoziţii finale
(1) Cantina Socială îşi desfăşoară activitatea în baza prezentului regulament şi a unor 
proceduri proprii de acordare a serviciilor consemnate în Manualul de proceduri. Personalul 
cantinei este instruit, cunoaşte şi aplică prevederile prezentului regulament de organizare si 
functioanre.
(2) Beneficiarii nu pot presta în cadrul centrului activităţi care să fie salarizate.
(3) Persoanele asistate beneficiază de toate drepturile prevăzute de Constituţie, Convenţia 
Drepturilor Omului şi de alte legi.
(4) Beneficiarii Cantinei Sociale au obligaţia să păstreze bunurile din dotarea Cantinei de 

Ajutor Social şi să respecte prevederile prezentului Regulamentul de Organizare şi 
Funcţionare şi normele legale în vigoare.
(5) Prevederile prezentului regulament se completează cu orice dispoziţie legală ce priveşte 
organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Cantinei de Ajutor Social. De asemenea, în măsura în 
care se modifică prevederile legale în vigoare la data aprobării prezentului regulament, acesta 
se consideră de drept modificat cu respectivele prevederi legale.
(6) Personalul Cantiei de Ajutor Social, indiferent de funcţia pe care o ocupă este obligat să 
cunoască şi să respecte prevederile prezentului Regulament.
(7) Evenimente produse la locul de muncă, aşa cum sunt definite de Legea nr. 319/2006, 

privind sănătatea şi securitatea în muncă, a normelor metodologice de aplicare şi a celorlalte 
acte normative care o completează vor fi raportate la cabinetul primarului municipiului 
Slobozia, Inspectoratului teritorial de muncă Slobozia şi celorlalte organe prevăzute de lege, 
după caz.
(8) Nerespectarea dispoziţiilor Regulamentului de organizare şi funcţionare atrage după sine 
răspunderea administrativă sau civilă.
(9) Prin grija directorului şi a şefului de serviciu, Regulamentul de organizare şi funcţionare al 
Cantinei Sociale SF Nicolae Slobozia va fi însuşit de către fiecare salariat sub luare de 
semnătură.
(10) Prevederile prezentului regulament se completează cu prevederile Regulamentului de 
organizare şi funcţionare al Direcţiei de Asistenţă Socială(DAS) şi se completează/sau 
modifică cu aprobarea consiliului local Slobozia.
(11) Prevederile prezentului Regulament de organizare şi funcţionare, se consideră modificate 
de drept în momentul apariţiei de dispoziţii legale contrare.
(12) Se vor respecta prevederile Legii nr.677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la 

prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.
(13) Sancţiunile aplicabile beneficiarilor înscrişi la „Cantina de Ajutor Social” în cazul 
săvârşirii de abateri disciplinare sunt:
a) mustrarea;

b) avertismentul scris;
c) excluderea din cadrul cantinei pe o perioadă determinată;
d) excluderea definitivă din serviciul de zi „Cantina de Ajutor Social”.
(15) în cadrul serviciului de zi „Cantina de Ajutor Socia” se constituie comisia de disciplină 
pentru beneficiari, prin dispoziţia primarului, formată din şeful centrului Social, şi doi 
reprezentanţi ai serviciului de zi,. Comisia de disciplină cercetează faptele sesizate ca abateri



disciplinare şi propune sancţiunea aplicabilă celor vizaţi. Sancţiunea disciplinară se stabileşte 
prin referat/dispozitie/decizie scrisă emisă în acest sens.
(16) în cazul existenţei unor reclamaţii din partea beneficiarilor cu privire la serviciile oferite 
sunt stabilite următoarele proceduri:
a. Beneficiarul are dreptul de a formula verbal şi/sau în scris reclamaţii cu privire Ia 

acordarea servciilor sociale.
b. Reclamaţiile pot fi adresate directorului executiv al DAS direct sau prin intermediul 

oricărei persoane din cadrul echipei de implementare a planului de intervenţie personalizat.
c. Directorul Executiv al DAS are obligaţia de a analiza conţinutul reclamaţiilor, consultând 
atât beneficiarul, cât şi specialiştii implicaţi în implementarea planului individualizat de 
asistenţă şi de a formula răspuns în termen de maximum 10 zile de la primirea reclamaţiei.
d. Dacă beneficiarul de servicii sociale nu este mulţumit de soluţionarea reclamaţiei, acesta se 
poate adresa în scris Primarului sau Consiliului Local Slobozia care va clarifica prin dialog 
divergenţele dintre părţi sau, după caz, instanţei de judecată competente.
Art.94. Compartimentul “Servicii socio-medicale”

94.1. Atribuţiile asistentului medical:

1) Tine evidenta medicamentelor si a materialelor saniatre consumate ;
2) întocmeşte catagrafia pacienţilor, in vederea aplicării unor masuri cu caracter profilactic;
3) Executa sub supravegherea medicului, imunizările si testările biologice planificate;
4) Face vizite in gospodăriile pacienţilor pentru pentru depistarea activa a bolilor transmisibile 
si a parazitismului;
5) Executa, sub indrumarea medicului, masurile de lupa in focarele de boli transmisibile;
6) Sesizează medicul asupra problemelor ce depasesc posibilităţile sale de rezolvare;
7) Supraveghează starea bolnavilor si aduce la cunostiinta medicului orice schimbare a 
acestora aplica tratamentele bolnavilor;
8) Asigura si răspunde de sterilizarea instrumentarului
9) Efectuează triajul si pregăteşte pacienţii pentru consultaţie;
10) Solicita medicul pentru examinarea la domiciliu sau in dispensar, a pacientului aflat in 
tratament, ori de cate ori starea acestuia o impune;
11) Răspunde de aprovizionarea, primirea si păstrarea inventarului medical, gospodăresc si 
de protecţie si sesizează medicul asupra lipsurilor constatate in gestiune;
12) Răspunde de aplicarea normelor de igiena si antiepidemice in incinta dispensarului.

94.2. Atribuţiile medicului din cadrul Compartimentului “Servicii socio-medicale” sunt 
următoarele:

1) Organizează si răspunde de intreaga activitate a dispensarului;
2) Organizează si asigura conform normelor in vigoare, activitatea de evidenta si raportare 
statistica;
3) Asigura aplicarea planului de munca privind activitatea de igiena si antiepidemica pe 
teritoriul dispensarului;
4) Gestionează bunurile din dotarea dispensarului medical si răspunde de buna gospodărire a 
acestora;
5) Acorda asistenta medicala de urgenta in caz de imbonlavire sau accident la sispensar, la 
domiciliu, Ia locul accidentului, ori de cate ori ia la cumostiinta de asemenea situaţii, 
indiferent de apartenenţa teritoriala a bonlavilor; trimite la spital urgentele ce necesita ingrijire 
spitaliceasca,asigurând asistenta medicala pe timpul transportului;
6) Acorda asistenta medicala la dispensar, la domiciliul pacienţilor, utilizând mijloace de 
doatre de care dispune;
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7) îndruma la unităţile sanitare de specialitate bonlavii care necesita precizare de diacnostic, 
asistenta medicala de specialitate sau internare in spital, aplicând ulterior acestora masurile 
indicate de către medicul de specialitate;
8) Selecţionează persoanele ce pot fi cuprinse in acţiunile de imunizări active, stabileşte 
contraindicatiile medicale si modul de aplicare a imunizării in funcţie de natura contra 
indicaţiei;
9) aplica masurile de prevenire si combatere a bolilor cronice si degenerative, precum si a 
altor boli, conform normelor Ministerului Sanatatii, colaborând in acest sens cu medicii de 
specialitate;
10) Asigura izolarea cazurilor de boli transmisibile, conform dispoziţiilor in vigoare;
11) Efectuează ancheta epidemiologica preliminară la focarul de boala transmisibila;
12) Asigura efectuarea imunizărilor profilactice, la termenele si in condiţiile prevăzute prin 
normele in vigoare;
13) Efectuează tiajul epidemiologie, organizează si antrenează activul sanitar al dispensarului, 
in acţiunile antiepidermice, de igiena si curativo -  profilactice, desfăşurate pe teritoriul 
arondat.

CAPITOLUL XIII
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII

Art.95 Prezentul regulament se completează cu orice alte prevederi cuprinse în legislaţie, care 
privesc probleme de organizare, sarcini şi atribuţii noi stabilite în sarcina autorităţii publice 
locale.
Art.96
1) în raport de modificările intervenite în structura sau autoritatea Direcţiei de Asistenţă 
Socială Slobozia, fişele posturilor vor fi reactualizate cu aprobarea directorului executiv .
2) Pe baza extraselor din prezentul regulament şefii de servicii întocmesc fişele posturilor 
pentru toate persoanele subordonate, pe care le aprobă directorul executiv.
Art.97. Personalul Direcţiei de Asistenţă Socială va fi obligat:
a) să cunoască şi să respecte prevederile prezentului regulament;
b) să manifeste grijă, disciplină, initiaţivă şi o bună colaborare în îndeplinirea sarcinilor 
specifice
c) să răspundă personal pentru conţinutul, forma şi legalitatea actelor şi a materialelor pe care 
le întocmesc în cadrul competenţelor;
d )are obligaţia de a informa posibilii beneficiari asupra tuturor serviciilor care pot fi oferite şi 
a tuturor drepturilor şi să-i trateze cu respect şi demnitate , păstrând confidenţialitatea 
informaţiilor
e) să asigure confidenţialitatea actelor Serviciului Public de Asistenţă Socială Slobozia. 
Art.98. Prin grija directorului executiv si a şefilor de serviciu/ birou/compartiment 
Regulamentul de organizare si funcţionare al Direcţiei de Asistenta Sociala Slobozia va fi 
insusit de către fiecare salariat pe bază de semnătură, iar tabelele nominale se vor preda la 
Compartimentul "Resurse Umane”.
Art. 99. Modificarea/ completarea prezentului regulament se va face numai prin hotarare a 
Consiliului Local Slobozia.
Art.100. Nerespectarea dispoziţiilor Regulamentului de organizare si funcţionare atrage după

124



sine răspunderea administrativă sau civilă.
Art.101. Prevederile prezentului Regulament de organizare si funcţionare se consideră 
modificate de drept in momentul apariţiei altor dispoziţii legale.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
Petrescu Dumitru-Daniel

contrasemnează 
SECRETAR MUNICIPIU 

jr. Tudoran Valentin
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