
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA

MUNICIPIUL SEBEŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR.230/2021

privind  aprobarea Regulamentului de Organizare şi funcţionare al  Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială, Medicală şi Comunitară Sebeş

Consiliul Local al municipiului  Sebeş, judeţul Alba

Întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.08.2021,  ora  14.00;

Luând  ^m  dezbatere proiectul de hotărâre  privind  aprobarea Regulamentului  de Organizare

şi funcţionare al   Direcţieî  Generale de Asistenţă Socială,  Medicală şi Comunitară Sebeş;
Având în vedere:
-referatul   de   aprobare  nr.6457l/25.08.202l    la  projectul  de   hotărâre  privind  aprobarea

regulamentului  de  organizare  şi  funcţionare  al   Direcţiei  Generale  de  Asistenţă  Socială,  Medicală

şi Comunitară Sebeş.
•  Prevederile  H.C.L.  nr.79/202l   privind  reorganizarea  Direcţiei  de  Asistenţă  Socială  Sebeş  în

Direcţia  Generală  de  Asistenţă  Socială,  Medicală  şi  Comunitară  Sebeş,  ale  H.C.L.nr.255/2018,  prjvind

aprobarea Regulamentului de Organizarea şi  Funcţionare al  Direcţiei de Asistenţă Socială Sebeş;

Analizând   raportul   de   specialitate   nr.65015/.27.08.202l   al   Birou]ui   Contencios   Jurjdic,
Administraţie,     Transparenţă    Decizională    şi     Arhivă,     precum     şi     raportul     de    specialitate

nr.64828/.27.08.2021    al    Serviciului    Cheltuieli    şi    Resurse    Umane    din   cadrul    aparatului    de

specialitate   al   Primarului   Municipiului   Sebeş   şi   nr.l  1774/15.07.2021   al   Direcţiei   Generale   de

Asistenţă Socială, Medicală şi  Comunitară Sebeş.

Având avizul nr.512/.2021  al Comisiei pentru învăţământ, cultură, sport, agrement, monumente
istorice   protecţie   socială,   protecţie   copii,   culte,   sănătate   şi   familie   din   cadml   Consiliului   Local   al

Municipiu]ui  Sebeş;

În  confomitate  cu  prevederile  art.  40,  alin.   1,  lit.  a)  din  Legea  nr.  53/2003  republicată,
Codul   Muncii   cu   modificările   şi   completările   ulterioare,   art.   41   şi   113,   alin.   3   din   Legea  nr.

292/2011   a  asistentei  sociale,  modificată  şi  completată,     a  Legji  nr.273/2006  privind  finanţele

publice  locale  precum  şi  pentru  stabilirea  unor  măsuri  financiare  cu  modificările  şi  completările
ulterioare,  a  OUG  68/2003    privind  serviciile  sociale,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,
confom  art,1,  alin.3  din  HG  nr.  797/2017  şi  art.  9  alin.2  din  anexa  nr.  2  la  HG  nr.  797/2017

privind   aprobarea  regulamentelor  cadru   de   organizare   şi   funcţionarea  a  serviciilor  publice  de
asistenţă socială şi a structurii  orientative de personal,  cu modificările şi completările ulterioare;

În  temeiul  art.129 alin  2,  lit.  a) coroborat  cu  alin.  2,  lit.  a,  art.196 alin.1,  lit.  a)  art.  518,  din

OUG  nr.  57/2019 privind Codul Adminjstrativ.;

În baza art.139 dîn OUG nr.57/202l  privind Codul  Administrativ;
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A±±L±  Se  aprobă    Regulamentul  de  organizare  şi   funcţionare  al  Direcţiei  Generale  de
Asistentă   Socială,   Medicală   şi   Comunitară   Sebeş,   cuprins   în   anexa   nr.1,   paile   integrantă   a

prezentei hotărâri;

4±!LZ  .  La  data  intrării  în  vigoare  a  prezentei  hotărâri  îşi  încetează  valabilitatea  prevederile
H.C.L.  nr.  255/2018,  privind  aprobarea  Regulamentului  de  Organizarea  şi  Funcţionare  al  Direcţiei  de
Asistenţă Socială Sebeş;

±±±± Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri îşi încetează valabilitatea;
Ar!±   De   ducerea   la   ^mdeplinire   a   prezentei   hotărâri   răspunde   Direcţia   Generală   de

Asistenţă Socială, Medicală şi Comunitară Sebeş;

Ar±=±  Prezenta  hotărâre  poate  fi  atacată  de  către  persoanele  îndreptăţite,  ^in  temenul  şi
condiţiile   prevăzute   de   legea   554/2004   privind   contenciosul   administrativ,   cu   modificările   şi
comp]etările ulterioare.

Prezenta   hotărâre   se   va   publica   pe   site-ul   primăriei   şi   în   monitorul   oficial   al
Municipiului Sebeş şi se va comunica  :

- Institutiei Prefectului Judeţului Alba;
-Primarului Municipiului  Sebeş;
-Viceprimarului Municipiului  Sebeş;
-Direcţiei  Generale de Asistenţă Socială, Medicală şi Comunitară Sebeş;
-Serviciului Cheltuieli şi Resurse Umane;
• Biroului  Contencios Juridic, Administraţie,  Transparenţă Decizională şi Arhivă;
i Compartimentului Relaţii Publice, Comunicare lnformatică   şi Monitor Oficial  Local.

Sebeş la 31.08.2021

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Consilier local, RODEA

Total consilieri  locali

prezenţi

Pentru

Împotrivă

Abţineri
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'   \          ,  CONTRASEMNEAZĂ

S^hcRETAR   GENERAL Municipiul Sebeş
VLAD  CRISTINA ELENA
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ANEXALAHOTĂRÂREAssgENssiL##i)h°qcAL AL MUNICIPIULUI

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL
SERVICIULUI PUBLIC DE INTERES LOCAL

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ, MEDICALĂ ŞI
COMUNITARĂ  SEBEŞ

CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE

Art.  1  (1)  Direcţia  Generală  de  Asistenţă  Socială,  Medicală  si  Comunitară
Sebeş  (DGASMC  SEBEŞ)  este  instituţia  publică  specializată  în  administrarea  şi
acordarea beneficiilor de  asistenţă  socială  şi  a serviciilor sociale,  cu personalitate

juridică, înfiinţată ^m subordinea Consiliului Local al Municipiului Sebeş, 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 într-o stare de nevoie socială.

(2)  Prin  intemediul  Direcţiei  Generale  de  Asistenţă  Socială,  Medicală  şi
Comunitară     Sebeş,  se  desfăşoară  activităţi  de  asistenţă  şi  protecţie  socială  în
municipiul Sebeş şi localităţile aparţinătoare.

Art.   2   Prezentul   regulament   de   organizare   şi   fimcţionare   al   Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială, Medicală şi Comunitară Sebeş,  reprezintă modul de
organizare  al  instituţiei  şi  descrie  structura  serviciului  public,  prezentând  detaliat
atribuţii specifice, competenţe, niveluri de autoritate, responsabilităţi şi mecanisme
de relaţii.

Art.  3  Regulamentul  de  organizare  şi  ftmcţionare,  denumit  în  continuare
regulament,    cuprinde    misiunea,    viziunea,    valorile,    principiile,    patrimoniul,
structura organizatorică şi  de  personal,  principalele  atribuţii  ale  compartimentelor
fimcţionale ale entităţii.
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Art.  4  Direcţia  Generală  de  Asistenţă  Socială,  Medicală  şi   Comunitară
Sebeş,  îşi  desfaşoară  activitatea în  baza  prezentului  regulament  şi  a prevederilor
legale în vigoare.

CAPITOLUL 11
MISIUNEA, VIZIUNEA, VALORILE, PRINCIPIILE

ŞI ATRIBUŢIILE GENERALE

Art.   5   Misiunea   Direcţiei   Generale   de   Asistenţă   Socială,   Medicală   şi
Comunitară   Sebeş,  constă în aplicarea la nivel local a politicilor şi  strategiilor de
asistenţă  socială  ^m  domeniul  protecţiei  copilului,  familiei,  persoanelor  vârstnice,

persoanelor cu dizabilităţi şi altor persoane, grupuri sau comunităţi aflate în nevoie
socială,  domiciliate  sau  cu  reşedinţa  stabilită  pe  raza  municipiului     Sebeş,  şi  a
localităţilor  apartinătoare,     prin  acordarea  beneficiilor  sociale  şi   fiimizarea  de
servicii  sociale  care  să  răspundă  nevoilor  identificate.  Scopul  prioritar  este  de  a
menţine fiincţionalitatea socială a persoanei în comunitate, urmărind prevenirea şi
combaterea  riscului  de  excluziune  socială,  creşterea  calităţii  vieţii  şi  promovarea
incluziunii  sociale  a  acestora.  Îndeplinirea  misiunii  serviciului  public  se  face  cu
respectarea legislaţiei specifice administraţiei publice locale, precum şi a legislaţiei
în domeniul propriu de activitate.

Art.   6   Viziunea   Direcţiei   Generale   de   Asistenţă   Socială,   Medicală   si
Comunitara Sebeş este de a dezvolta şi diversifica servicii sociale bine organizate,
coordonate  şi  planificate  în  ftincţie  de  nevoile  sociale  identificate  în  comunitate.
Realizarea  viziunii   va  fi  posibilă  prin   folosirea  eficientă  a  resurselor  inteme
existente,    prin   conlucrarea   cu    alţi    actori    sociali    şi    instituţii    publice,    prin
valorificarea    oportunităţilor    oferite    de    organizaţiile    neguvemamentale    care
activează în domeniul social.

Art.   7   0biectivul   general   al   Direcţiei   Generale   de   Asistenţă   Socială,
Medicală  şi  Comunitară    Sebeş    îl  constituie  realizarea  măsurilor  şi  acţiunilor,
activităţilor profesionale,  serviciilor  specializate,  la nivel  local,  pentru  a răspunde
nevoilor  persoanei,  familiei,  grupurilor  ori  comunităţilor  în  vederea prevenirii  şi
limitării  sau  înlăturării  efectelor temporare  ori  permanente  ale  situaţiilor care  pot
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genera marginalizarea  sau excluziunea  socială,  în  scopul  creşterii  calităţii  vieţii  şi
promovării principiilor de coeziune şi incluziune socială.

Art. 8  Principiile care stau la baza fimizării serviciilor sociale sunt:
a)   universalitatea   -   fiecare   persoană   are   dreptul   la  asistenţă   socială  în

condiţiile prevă2ute de lege;
b)   respectarea   demnităţii   umane   -   fiecărei   persoane   îi   este   garantată

dezvoltarea liberă şi deplină a personalităţii;
c) solidaritatea socială -comunitatea participă la sprijinirea persoanelor care

nu îşi pot asigura nevoile sociale, pentru menţinerea şi întărirea coeziunii sociale;
d)   parteneriatul   -   autorităţile   administraţiei   publice   centrale   şi   locale,

instituţiile  de  drept public  şi  privat,  structurile  asociative, precum  şi  instituţiile  de
cultrecunoscutedelegecoopereazăînvedereaacordăriiserviciilorsociale;

e)   subsidiaritatea  -  în  situaţia  în  care  persoana  sau  familia  nu  îşi  poate
asigura  integral  nevoile   sociale,   intervine  colectivitatea  locală  şi   structurile  ei
asociative şi complementar, statul;

D participarea beneficiarilor - beneficiarii măsurilor şi acţiunilor de asistenţă
socială contribuie activ la procesul de decizie şi de acordare a acestora;

g)    transparenţa    -    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  -  accesul  la  drepturile  de  asistenţă  socială  se  realizează

fărărestricţiesaupreferinţăfaţăderasă,naţionalitate,origineetnică,limbă,religie,
categorie  socială,  opinie,  sex  ori  orientare  sexuală,  vârstă,  apartenenţă  politică,
dizabilitate,   boală  cronică  necontagioasă,   infectare  HV  sau  apartenenţă  la  o
categorie  defavorizată,  precum  şi  orice  alt  criteriu  care  are  ca  scop  ori  ca  efect
restrângerea folosinţei  sau  exercitării, în  condiţii  de egalitate,  a drepturilor omului
şi a libertăţilor fiindamentale;

i)   egalitatea   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 măsuile şi acţiunile de protecţie socială;

j)   focalizarea,  potrivit  căreia  beneficiile  de  asistenţă  socială  şi  serviciile
sociale  se  adresează  celor  mai  vulnerabile  categorii  de  persoane  şi  se  acordă  în
fiincţie de veniturile şi bunurile acestora.

Art   9     Atribuţiile  Direcţiei   Generale  de  Asistenţă  Socială,  Medicală  şi
Comunitară   Sebeş,   confom Anexei  nr.  21a H.G.  nr.  797/2017 pentru aprobarea
regulamentelor-cadru   de   organizare   şi   fiincţionare   ale   serviciilor   publice   de
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asistenţă   socială   şi   a   structurii   orientative   de   personal,   cu   modificările   şi
completările ulterioare, sunt umătoarele:

de asisten ă socială..
a)

beneflciile de asistenţă sociaiă;                                           .---   `---' ----- y.    r ..,. i.u
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   ^mdeplinirea   condiţiilor   legale   de   acordare   a   beneficiilor   de
asistenţă  socială,  confom 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
bugetullocalşileprezintăprimaruluiMunicipiuluiSebeşpentruaprobare;

e) comunică beneficiarilor dispoziţiile cu privire la drepturile şi facilităţile la
care sunt îndreptăţiţi, potrivit legii;

D 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  financiarLcontabilă privind  beneficiile  de  asistenţă
socială administrate;

i)   elaborează   şi   ftindamentează   propunerea   de   buget  pentru   finanţarea
beneficiilor de asistenţă socială;

j)  în  domeniul  administrării  şi  acordării  beneficiilor  de  asistenţă  socială
aplică   legislaţia  privind   regimul  juridic   al   contravenţiilor   şi   legislaţia  privind
administrarea creanţelor fiscale ce derivă din această activitate.

k)
vigoare.

asigură   şi   organizează   activitatea   de   primire   a   solicitărilor   privind
J_      _   _   .      J              J,                      ,       ,1-

îndeplineşte  orice  alte  atribuţii  prevăzute  de  reglementările   legale  în

aflfiQrdare servicii
a)  elaborează, în

sociale
concordanţă cu  strategiile naţionale  şi judeţene,  precum  şi
=__J

` -.----- 5 -------   T-j-`.-t`rJ\\`.7   }JL`/`JUL\\   91cunevoilelocaleidentificate,strategialocalădedezvoltareaserviciilorsociale,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;

D propune înfiinţarea serviciilor sociale de interes local;
g)   colectează,  prelucrează  şi  administrează  datele  şi  infomaţiile  privind

beneficiarii,  fiimizorii  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 Potecţiei Sociale, la solicitarea acestuia;

h)    monitorizează    şi    evaluează    serviciile    sociale    aflate    în    propria
administrare;

i)    elaborează    şi    implementează    proiecte    cu    finanţare    naţională    şi
intemaţională 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)  asiguă  infomarea  şi  consilierea  beneficiarilor,  precum  şi  infomarea
populaţiei privind drepturile sociale şi serviciile sociale disponibile;

1)  ftimizează  şi  administrează  serviciile  sociale  adresate  copilului,  familiei,
persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor vârstnice, precum şi tuturor categoriilor de
beneficiariprevăzutedelege,fiindresponsabilădecalitateaserviciilorprestate;

m)  încheie  contracte individuale  de  muncă şi  asigură fomarea continuă de
asistenţi  personali;  evaluează  şi  monitorizează  activitatea  acestora,  în  condiţiile
legii;

n)  sprijină  compartimentul  responsabil  cu  contractarea  serviciilor  sociale,
înfiinţat   potrivit   prevederilor   art.    113    alin.   (1)   din   Legea   nr.   292/2011,   cu
modificările  şi  completările ulterioare,  în  elaborarea documentaţiei  de  atribuire  şi
în aplicarea procedurii de atribuire, potrivit legii;

o)  planifică  şi  realizează  activităţile  de  infomare,  fomare  şi  îndrumare
metodologică, în vederea creşterii performanţei personalului care administrează şi
acordă servicii sociale;
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p)  colaborează  pemanent  cu  organizaţiile  societăţii  civile  care  reprezintă
interesele diferitelor categorii de beneficiari;

q)  sprijină  dezvoltarea  voluntariatului  ^m  serviciile  sociale,  cu  respectarea
prevederilor  Legii  nr.  78/2014  privind  reglementarea  activităţii  de  voluntariat  în
România, cu modificările ulterioare;

r)  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;

s)  îndeplineşte  orice  alte   atribuţii  prevăzute  de  reglementările   legale  în
vigoare.

Art.   10   În  vederea  asigurării   eficienţei   şi  transparenţei  în  planificarea,
finanţarea  şi  acordarea serviciilor  sociale,  Direcţia  Generală de  Asistenţă  Socială,
Medicală si Comunitara Sebeş, are umătoarele obligaţii principale:

a) asiguarea infomării 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, ^m temen de  15 zile de la data aprobării acestora;

c)  transmite  trimestrial,  ^m  fomat  electronic,  serviciului public  de  asistenţă
socială de la nivel judeţean a datelor şi infomaţiilor colectate la nivel local privind
beneficiarii,   ftimizorii   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   fimizorilor   de   servicii   sociale,   în   scopul   ftmdamentării
strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale şi a planului anual de acţiune;

e)  comunicarea  infomaţiilor  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  fome  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  11   În administrarea şi  acordarea serviciilor sociale, Direcţia Generală
de Asistenţă Socială, Medicală şi Comunitară  Sebeş,  realizează umătoarele:

a)  solicită acreditarea ca fiimizor de servicii sociale şi licenţa de ftmcţionare
pentru  serviciile  sociale  ale  autorităţii  administraţiei  publice locale  din municipiul
Sebeş;



b)   primeşte   şi  înregistrează  solicitările   de   servicii   sociale   fomulate   de
persoanele  beneficiare,  reprezentanţii  legali  ai  acestora,  precum  şi  sesizările  altor
persoane/instituţii/fiimizori          privaţi          de          servicii          sociale          privind
persoane/familii/grupui de persoane aflate în dificultate;

c)    evaluează   nevoile    sociale    ale   populaţiei    din   municipiul    Sebeş    şi
localităţile  aparţinătoare  în  vederea  identificării  familiilor  şi  persoanelor  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;

D  acordă  servicii  de  asistenţă  comunitară,  în  baza  măsurilor  de  asistenţă
socială incluse de Direcţie în planul de acţiune;

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
licenţă de  fiincţionare,  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.  12  (1)  Serviciile sociale acordate de Direcţie având drept scop exclusiv
prevenirea  şi  combaterea  sărăciei  şi  riscului  de  excluziune  socială  sunt  adresate
persoanelor  şi  familiilor  fără  venituri  sau  cu  venituri  reduse,  persoanelor  fară
adăpost,   victimelor  traficului   de   persoane,   precum   şi   persoanelor  private   de
libertate şi pot fi următoarele:

a)  servicii  de  consiliere  şi  infomare,  servicii  de  inserţie/reinserţie  socială,
servicii de reabilitare şi altele asemenea, pentru familiile şi persoanele singure fară
venituri sau cu venitui reduse;

b) servicii sociale adresate copiilor străzii, persoanelor vârstnice singure sau
fără copii şi persoanelor cu dizabilităţi care trăiesc în stradă: adăpostui de urgenţă
pe   timp   de   iamă,   echipe   mobile   de   intervenţie   în   stradă   sau   servicii   de  tip
ambulanţă   socială,   adăposturi   de   noapte,   centre   rezidenţiale   cu   găzduire   pe
perioadă deteminată;

c)   centre   care  asigură  condiţii   de   locuit  şi   de  gospodărire  pe  perioadă
deteminatăpentrutineriicarepărăsescsistemuldeprotecţieacopilului;

d) cantine sociale pentru persoanele fără venitui sau cu venituri reduse;



e)  servicii  sociale  acordate  în  sistem  integrat  cu  alte  măsuri  de  protecţie
prevăzute  de  legislaţia  specială,  acordate  victimelor traficului  de persoane pentru
facilitarea  reintegrării/reinserţiei  sociale  a  acestora:  centre  de  zi  care  asigură  în

principal  infomare,  consiliere,  sprijin  emoţional  şi  social  în  scopul  reabilitării  şi
reintegrării  sociale,  servicii  acordate  în  comunitate  care  constau  în  servicii  de
asistenţă   socială,   suport   emoţional,   consiliere   psihologică,   consiliere  juridică,
orientare profesională, reinserţie socială etc. ;

f) consiliere adresată familiei persoanei private de libertate aflate în custodia
sistemului  penitenciar  privind  serviciile  sociale  existente  în  comunitatea  în  care
aceasta îşi  va avea domiciliul  sau  reşedinţa  după  eliberare,  precum  şi  servicii  de
consiliere  acordate  persoanei  care  a  executat  o  măsură  privativă  de  libertate  în
vederea susţinerii reinserţiei sociale a acesteia.

(2)  Serviciile  sociale  acordate  de  Direcţie  destinate prevenirii  şi  combaterii
violenţei  domestice  pot  fi:  centre  de  primire  în  regim  de  urgenţă  a  victimelor
violenţei  domestice,  centre  de  recuperare  pentru  victimele  violenţei  domestice,
locuinţe  protejate,  centre  de  consiliere  pentru  prevenirea  şi  combaterea  violenţei
domestice, centre pentru servicii de infomare şi sensibilizare a populaţiei şi centre
de   zi   care   au  drept  obiectiv  reabilitarea   şi   reinserţia  socială  a  acestora,   prin
asigurarea  unor  măsuri  de  educaţie,  consiliere  şi  mediere  familială,  precum  şi
centre destinate agresorilor.

(3)    Serviciile    sociale    acordate    de    Direcţie    destinate    persoanelor    cu
dizabilităţi pot fi:

a)  cu  prioritate,  servicii  de  îngrijire  la  domiciliu  destinate  persoanelor  cu
dizabilităţi, precum şi în centre de zi adaptate nevoilor acestora, potrivit atribuţiilor
stabilite prin legile speciale;

b) servicii de asistenţă şi suport.

(4)  Complementar  acordării  serviciilor  prevăzute  la  alin.  (3),  în  domeniul
protecţiei persoanei cu dizabilităţi, Direcţia:

a) monitorizează şi analizează situaţia persoanelor cu dizabilităţi din unitatea
administrativ-teritorială,  precum  şi  modul   de  respectare  a  dreptuilor  acestora,
asigurând centralizarea şi sintetizarea datelor şi infomaţiilor relevante;

b)  identifică  şi  evaluează  situaţiile  care  impun  acordarea  de  servicii  şi/sau
beneficii pentru persoanele adulte cu dizabilităţi;

c)  creează condiţii de acces pentru toate tipurile de servicii corespunzătoare
nevoilor individuale ale persoanelor cu handicap;

d)   iniţiază,   susţine   şi   dezvoltă   servicii   sociale   centrate  pe   persoana   cu
handicap,încolaboraresauînparteneriatcupersoanejuridice,publiceoriprivate;

e.) .îsigură ponderea personalului  de specialitate angajat în raport cu tipurile
de servicii sociale;
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0 elaborează documentaţia necesară pentru acordarea serviciilor;
g)    asigură   consilierea    şi    infomarea    familiilor   asupra   drepturilor   şi

obligaţiilor acestora şi asupra serviciilor disponibile pe plan local;
h) se implică în activităţile de îngrijire, reabilitare şi integrare a persoanei cu

handicap în familia acesteia;
i)   asigură   instruirea  în  problematica   specifică  persoanei   cu  handicap   a

personalului, inclusiv a asistenţilor personali;
j) încuraj ează şi susţine activităţile de voluntariat;
k)  colaborează cu direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului

în domeniul dreptuilor persoanelor cu dizabilităţi şi transmite acesteia toate datele
şi infomaţiile solicitate din acest domeniu.

(5) Serviciile sociale acordate de Direcţie destinate persoanelor vârstnice pot
fi umătoarele:

a)  servicii  de  îngrijire  personală  acordate  cu  prioritate  la  domiciliu  sau  în
centre  rezidenţiale  pentru  persoanele  vârstnice  dependente,  singure  ori  a  căror
familie nu poate să le asigure îngrijirea;

b)   servicii   de   consiliere,   de   acompaniere,   precum   şi   servicii   destinate
amenajării  sau  adaptării  locuinţei,  în  fimcţie  de  natura  şi  gradul  de  afectare  a
autonomiei ftmcţionale.

(6)  Serviciile  sociale  acordate  de  Direcţie  destinate protecţiei  şi  promovării
drepturilor  copilului  sunt  cele  de  prevenire  a  separării  copilului  de  părinţii  săi,

precum  şi  cele  menite  să  îi  sprijine  pe  aceştia  în  ceea  ce  priveşte  creşterea  şi
îngrijirea copiilor,  inclusiv  servicii  de  consiliere  familială,  organizate în  condiţiile
legii.

(7)  Complementar  acordării  serviciilor  prevăzute  la  alin.  (6),  în  domeniul
protecţiei copilului, Direcţia:

a)  monitorizează  şi  analizează  situaţia  copiilor  din  municipiul  Sebeş  şi  a
localităţilor  aparţinătoare,  precum  şi  modul  de  respectare  a  drepturilor  copiilor,
asigurând  centralizarea  şi  sintetizarea  datelor  şi  infomaţiilor  relevante,  în  baza
unei  fişe  de  monitorizare  aprobate  prin  ordin  al  ministrului  muncii  şi  justiţiei
sociale;

b) realizează activitatea de prevenire a separării copilului de familia sa;
c)  identifică  şi  evaluează  situaţiile  care  impun  acordarea  de  servicii  şi/sau

beneficii pentru prevenirea separării copilului de familia sa;
d)   elaborează  documentaţia  necesară  pentru   acordarea   serviciilor   şi/sau

beneficiilor şi le acordă, ^m condiţiile legii;
e)  asigură consilierea şi  infomarea familiilor cu  copii  în întreţinere  asupra

drepturilor şi obligaţiilor acestora, asupra drepturilor copilului şi asupra serviciilor
disponibile pe plan local;
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D  asigură şi monitorizează  aplicarea măsurilor de prevenire  şi  combatere  a
consumului de  alcool  şi  droguri,  de prevenire  şi combatere a violenţei  domestice,
precum şi a comportamentului delicvent;

g)  vizitează  periodic  la  domiciliu  familiile  şi  copiii  care  beneficiază  de
servicii   şi  beneficii  şi  umăreşte  modul  de  utilizare  a  beneficiilor,  precum  şi
familiile care au în îngrijire copii cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate;

h) ^maintează propuneri primarului, în cazul în care este necesară luarea unei
măsuri de protecţie specială, în condiţiile legii;

i)  urmăreşte evoluţia dezvoltării  copilului  şi modul  în care părinţii  acestuia
îşi  exercită  dreptuile  şi  îşi  îndeplinesc  obligaţiile  cu  privire  la  copilul  care  a
beneficiat de o măsură de protecţie specială şi a fost reintegrat în familia sa;

j)  colaborează cu direcţia generală de  asistenţă socială şi protecţia copilului
în  domeniul protecţiei  copilului  şi  îi transmite  acesteia toate datele  şi  infomaţiile
solicitate din acest domeniu;

k)   urmăreşte  punerea  în  aplicare   a  hotărârilor  comisiei  pentru  protecţia
copilului/instanţei de tutelă referitoare la prestarea de către părinţii apţi de muncă a
acţiunilor  sau  lucrărilor  de  interes  local,  pe  durata  aplicării  măsurii  de  protecţie
specială, etc.

Art.   13   (1)   În   domeniul   acordării   subvenţiilor   de   la   bugetul   local   al
Municipiului   Sebes   asociaţiilor   şi   fiindaţiilor  care   înfiinţează   şi   administrează
unităţi   de  asistenţă  socială,   la  nivelul  Direcţiei  Generale  de  Asistenţă  Socială,
Medicală şi Comunitară Sebeş,   se constituie, prin dispoziţie a directorului general,
o structură sub foma unui grup de lucru cu umătoarele atribuţii principale:

a)  elaborarea  documentaţiei  necesare  pentru  solicitarea  de  subvenţii  de  la
bugetul  local,  asociaţiilor/ftmdaţiilor  care  înfiinţează  şi  administrează  unităţi  de
asistenţă socială;

b)        încheierea        convenţiilor        pentru        acordarea       de        subvenţii,
asociaţiilor/fimdaţiilor cărora li s-a aprobat acordarea de subvenţii prin hotărâre de
consiliu local;

c)  verificarea  lunară  sau  ori  de  câte  ori  este  nevoie  a  serviciilor  sociale
acordate  de  către  organizaţia  nonguvemamentală  selectată  pentru  a  beneficia  de
subvenţie de la Consiliul Local al Municipiului Sebeş, pe baza cererilor lunare şi a
rapoartelor   privind   acordarea    serviciilor   de    asistenţă   socială   şi    utilizare   a
subvenţiei,  întocmite  de  către  fiecare  organizaţie,  pe  fiecare  tip  de  unitate  de
asistenţă socială;

d) întocmirea lunară a Raportului privind verificarea acordării serviciilor de
asistenţă  socială  şi  a Raportului  financiar privind  verificarea utilizării  subvenţiei,
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pe  baza verificărilor realizate pe  teren de  către personalul  direcţiei  cu  atribuţii în
acest sens;

e) întocmirea propunerii de angajare de cheltuieli, angajamentului bugetar şi
ordonanţării de plată, pentru acordarea subvenţiei asociaţiei sau fimdaţiei;

(2)  Subvenţiile  se  primesc  de  la  bugetul  local  şi  se  acordă în  completarea
resurselor  financiare  ale  asociaţiilor  sau  fimdaţiilor.  Acestea  vor  fi  cheltuite  în
scopul  acordării  serviciilor  de  asistenţă  socială  şi  utilizate  în  exclusivitate  pentru
aceste servicii.

Ai.t.  14  0biectivele  Direcţiei  Generale  de  Asistenţă  Socială,  Medicală  şi
Comunitară Sebeş:

a)   lărgirea   sferei   de   activitate   prin   diversificarea   serviciilor   sociale   în
vederea  asigurării  accesului  pentru  un număr  cât  mai  mare  de  persoane  aflate  în
situaţie de dificultate socială;

b)  asigurarea de servicii  sociale de  calitate,  flexibile, respectând standardele
generale de calitate în domeniu şi care să fie adaptate nevoilor sociale existente;

c)   colaborarea  cu  instituţii  şi  organizaţii,  prin  realizarea  de  parteneriate,
proiecte şi programe de combatere a marginalizării sociale;

d) conceperea de programe de prevenire a dependenţei de serviciile sociale a
persoanelor asistate;

e)  promovarea  activităţii  Direcţiei  Generale  de  Asistenţă  Socială,  Medicală
şi Comunitară Sebeş,  în plan local, prin implementarea de modele de bună practică
în rândul partenerilor, dar şi prin infomări în mass-media;

f)  perfecţionarea  continuă  a  personalului  prin  participarea  la  cursuri  de
perfecţionare,  seminarii şi conferinţe în domeniul   social organizate pe plan local,
naţional sau european, în vederea îmbunătăţirii serviciilor sociale acordate.

CAPITOLUL 111
ÎrsF[IslFEâFgAssicFEEÎŢi#FDArFAALEişŢ:cCoŢkEuiNG]ExkBASEEEŞE

Art.   15  Direcţia  Generală  de  Asistenţă  Socială,  Medicală  şi  Comunitară
Sebeş este un serviciu public de  interes  local,  cu personalitate juridică, înfiinţat în
temeiul   art.113   din  Legea  asistenţei   sociale  nr.   292/2011,   cu  modificările   şi

11



completările  ulterioare,  şi  care  fiincţionează  ^m  subordinea  Consiliului  Local  al
Municipiului Sebeş, cu respectarea OUG nr.  57/2019 privind Codul administrativ,
cu modificările şi completrăile ulterioare.

Art. 16 Prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială, Medicală şi Comunitară
Sebeş, în înţelesul prezentului regulament,  se înţelege  serviciul public de asistenţă
socială  cu  personalitate juridică,  subordonat  şi  structurat  pe  competenţe,  potrivit
organigramei.

Art.  17  Direcţia  Generală  de  Asistenţă  Socială,  Medicală  şi  Comunitară
Sebeş  îşi  desfăşoară activitatea în baza prezentului regulament, prevederilor Legii
asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare; Hotărârii
Guvemului  nr.   867/2015  pentru  aprobarea  Nomenclatorului  serviciilor  sociale;
precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi fimcţionare a serviciilor sociale;
Hotărârii  Guvemului  nr.  584/2016  pentru  modificarea  şi  completarea  Nomelor
metodologice  de  aplicare  a  prevederilor  Legii  nr.   197/2012  privind  asigurarea
calităţii  în  domeniul  serviciilor  sociale,  aprobate  prin  Hotărârea  Guvemului  nr.
118/2014;  Legii  nr.197/2012  privind  asigurarea  calităţii  în  domeniul  serviciilor
sociale,   cu   modificările   şi   completările   ulterioare;   Ordonanţei   Guvemului   nr.
68/2003   privind   serviciile   sociale,   cu   modificările   şi   completările   ulterioare;
Hotărârii  Guvemului  României  nr.   797/2017  pentru  aprobarea  regulamentelor-
cadru  de  organizare  şi  fimcţionare  ale  serviciilor publice  de  asistenţă  socială  şi  a
structurii orientative de personal, cu modificările şi completările ulterioare şi OUG
nr.  57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completrăile ulterioare.

Art.   18  (1)  Sediile  în  care  îşi  desfaŢşoară  activitatea  salariaţii  din  cadrul
Direcţiei   Generale  de  Asistenţă  Socială,  Medicală  şi  Comunitară  Sebeş     sunt
situate în municipiul Sebes, după cum urmează:

-     StrAleea  Lacnr.12-DGASMC
-     Str Aleea Lac nr.12 -Centrul de Zi pentru Persoane Vârstnice şi Centrul

deÎngrijirilaDomiciliuaPersoanelorVârstniceSebeş
-     Bulevardul Lucian Blaga nr. 45A- Comp.Medicină dentară, Centrul de zi

pentru  Copii  cu  dizabilitati  şi  Centrul  de  Zi  pentru Persoane  Adulte  cu
Dizabilităţi.

Ai.t.   19   Directorul   general   al   Direcţiei   Generale   de   Asistenţă   Socială,
Medicală   şi   Comunitară   Sebeş,   asigură   conducerea,   coordonarea   şi   controlul
compartimentelor fimcţionale din structura entităţii.
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Art.   20.   Directorul   general   al   Direcţiei   Generale   de   Asistenţă   Socială,
Medicală  şi  Comunitară  Sebeş,    acţionează  pemanent  în  vederea  îndeplinirii  la
timp şi în mod corespunzător a atribuţiilor ce îi revin prin legi, hotărâri, ordonanţe,
decrete, ordine, dispoziţii.

Art.  21  Legătura  dintre  Consiliul  Local  al  Municipiului  Sebes  şi  Direcţia
Generală de Asistenţă Socială, Medicală şi Comunitară Sebeş   se face prin primar,
viceprimar,     secretarul   general   al  municipiului   Sebeş   şi   directorul   general   al
D.G.A.S.M.C Sebeş.

Art. 22 Actele emise de Direcţia Generală de Asistenţă Socială, Medicală si
Comunitară  Sebeş    vor  avea  în  antet  ca  elemente  de  identificare  următoarele:
„Consiliul  Local  al Municipiului  Sebeş",  „Direcţia Generală de Asistenţă  Socială,
Medicală  şi  Comunitară  Sebeş",  sediul  serviciului  public  de  interes  local  care  a
emis documentul, codul de înregistrare fiscală, numărul de telefon, numărul de fax,
adresa de e-mail şi pagina de intemet, pagină dedicată pe una sau mai multe reţele
de socializare.

Art. 23 Programul de fimcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială,
Medicală    şi    Comunitară    Sebeş    este    stabilit    prin    Dispoziţia        Primarului
Municipiului Sebes, ,  al DGASMC Sebeş, potrivit prevederilor legale.

Art.  24  Direcţia  Generală  de  Asistenţă  Socială,  Medicală  şi  Comunitară
Sebeş  dispune  de  cod  de  înregistrare  fiscală,  cont  bancar  propriu,  ştampilă  şi
gestiune proprie.

Art.   25  (1)  Organele  de  conducere,   coordonare  şi  control  ale  Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială, Medicală şi Comunitară Sebeş sunt :

- Consiliul Local al Municipiului Sebes;
-primarul municipiului Sebeş
- viceprimarul municipiului Sebeş
- directorul general al DGASMC Sebeş

Art.   26   Consiliul   Local   al   Municipiului   Sebes     exercită   categoriile   de
atribuţii   stabilite   de   OUG   nr.   57/2019   privind   Codul   administrativ,   privind
serviciul public de interes local - Direcţia Generală de Asistenţă Socială, Medicală

şi Comunitară Sebeş, respectiv:

local;

-  atribuţii  privind  organizarea  şi  fimcţionarea  serviciului  public  de  interes
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- atribuţii privind dezvoltarea socială a municipiului Sebeş;
- atribuţii privind gestionarea serviciilor de interes local;
- atribuţii privind cooperarea interinstituţională pe plan intem şi extem.

Art. 27 (1) Primarul Municipiului Sebeş:
- coordonează realizarea serviciilor sociale de interes local, prin intemediul

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială, Medicală şi Comunitară Sebeş;
-  ia  măsuri  şi  dispune  cu  privire  la  organizarea  executării  activităţilor  din

domeniul asistenţei sociale;
-  numeşte,  sancţionează  şi  dispune  suspendarea,  modificarea  şi  ^mcetarea

raporturilor de serviciu pentru directorul general al Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială, Medicală şi Comunitară Sebeş.

(2) Primarul Municipiului Sebeş poate delega, prin dispoziţie, atribuţiile ce îi
sunt conferite de lege şi alte acte nomative, viceprimarului, secretarului general al
unităţii   administrativ teritoriale,  conducatorilor compartimentelor ftincţionale  sau
personalului   din   aparatul   de   specialitate,   administratorului   public,   precum   şi
conducătorilor  instituţiilor  şi   serviciilor  publice   de   interes   local,   in   fimcţie  de
competentele ce le revin   în domeniile respectiv.

CAPITOLUL IV

Zâ[TSŢEMNşx[suoLcŞ[[AFL[#âŢŢâLDĂ]şF:5]#LS[ETNAB#;EBDHE

Art.  28  Patrimoniul  Direcţiei  Generale  de  Asistenţă  Socială,  Medicală  şi
L:,_-.X     C1  _1_  _  _

_  ______..    _ ,..., L,.`„L}`*   |+`r`,LU,lc.,   iyLiuiuciia
Comunitară Sebeş   este fomat din bunurile mobile şi imobile preluate pe bază
protocol  de  la  Primăria  municipiului  Sebeş,    din  imobilele  puse  la  dispoziţie
către  Consiliul  Local  al  Municipiului  Sebeş,  precum  şi  din  bunurile  mobile
imobile dobândite din achiziţii, sponsorizări, donaţii, etc.

Art.  29  (1) Direcţia Generală de Asistenţă Socială,  Medicală şi  Comunitară
Sebeş    administrează,    cu    diligenţa    unui    bun   proprietar,    bunurile    aflate    în
patrimoniu, ^m condiţiile legii.

(2)  Bunurile  se  evidenţiază  distinct  în  patrimoniul  Direcţiei  Generale  de
Asistenţă Socială , Medicală şi Comumitară Sebeş.
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Art.   30   În   exercitarea   drepturilor   sale,   Direcţia   Generală   de   Asistenţă
Socială,    Medicală    şi    Comunitară    Sebeş,    administrează    bunurile    aflate    în
patrimoniu, în vederea realizării scopului şi obiectului de activitate.

Art.  31  Patrimoniul  Direcţiei  Generale  de  Asistenţa  Socială,  Medicală  şi
Comunitară Sebeş poate fi modificat confoim prevederilor legale.

Ai.t. 32 Primarul Municipiului Sebeş   este ordonatorul principal de credite şi
repartizează  creditele  bugetare  aprobate  din  bugetul  local  al  Municipiului  Sebeş,
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială, Medicală şi Comunitară Sebeş.   Directorul

general are calitatea de ordonator de credite.

Art.   33   (1)   Finanţarea   cheltuielilor   curente   şi   de   capital   ale   Direcţiei
Generale   de  Asistenţă   Socială,   Medicală  şi   Comunitară  Sebeş   se   asigură  din
bugetul   local,   donaţii,   sponsorizări,   alte   fome   private   de   contribuţii   băneşti,
potrivit legii'

(2)   Finanţarea   serviciilor   sociale   şi   beneficiilor   de   asistenţă   socială   se
asigură  din  bugetul  local,  bugetul  de  stat,  din  donaţii,  sponsorizări,  alte  fome
private de contribuţii băneşti, potrivit legii.

(3)Venituile din prestarea serviciilor  sociale  se încasează de  către Direcţia
Generală  de  Asistenţă  Socială,  Medicală  şi  Comunitară  Sebeş     şi  se  depun  la
Trezoreria Municipiului  Sebeş în contul Primăriei Municipiului Sebeş   făcându-se
venitui la bugetul local.

(4)    Bugetul    Direcţiei    Generale    de    Asistenţă    Socială,    Medicală    şi
Comumitară Sebeş  se aprobă de Consiliul Local al Municipiului Sebeş

Art.  34  Trimestrial,  ordonatorul  de  credite  întocmeşte  situaţiile  financiare
care  se  depun la compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului
Sebeş.

Art.  35  Direcţia  Generală  de  Asistenţă  Socială,  Medicală  şi  Comunitară
Sebeş      îşi  va putea  completa veniturile  din  orice  sursă  pemisă  de  lege  -  altele
decât cele bugetare.

Art.   36   Veniturile   extrabugetare   ale   DGASMC   SEBEŞ   se   încasează,
administrează,  utilizează  şi  contabilizează  de  către  aceasta  potrivit  prevederilor
legale ^m vigoare.
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Art.  37     Execuţia  de   casă  a  bugetului  Direcţiei  Generale   de  Asistenţă
Socială,  Medicală  şi  Comunitară  Sebeş  se  ţine  de  către  Serviciul  Economico-
Finaciar şi Administrativ  din cadrul direcţiei pentru serviciile fimcţionale.

Art. 38 Angajarea şi efectuarea cheltuielilor din creditele bugetare aprobate
în buget se  aprobă de către ordonatorul  de  credite  şi  se  efectuează numai  cu viza
prealabilă de control financiar preventiv intem, care atestă respectarea dispoziţiilor
legale, încadrarea în creditele bugetare aprobate şi destinaţia acestora.

CAPITOLUL V
oRgâ[EizEANŢĂAsşoicc[2ET#E3]ECAA:iĂŢ]ccŢ5E##]NTEAELZDE

MUNICIPIULUI SEBEş

Structura organizatorică şi categoriile de personal

Art.  39  Structua  organizatorică  a Direcţiei  Generale  de  Asistenţă  Socială,
Medicală şi  Comunitara  Sebeş în calitate  de  fiimizor de servicii  sociale  cuprinde,
în   fiJncţie   de   volumul,   complexitatea   şi   specificul   activităţilor:   1      directie,   3
servicii, 22 compartimente.

Art.  40  Direcţia  Generală  de  Asistenţă  Socială,  Medicală  şi  Comunitară
Sebeş este organizată astfel:

J4. Serviciul
M_arginalizăriisoci_a4i

cii  de Asistentă Socială i  Măsuri
care are în subordine umatăoarele

a) Compartiment evidenţă şi plată beneficii sociale;

de  Prevenire   a
compartimente:

\_ ____ ---- _ ----- ``  ---.- `-,
b)  Com-partiment alocaţii de  stat,  indemnizaţii  şi măsuri exceptionale pentru

cresterea şi îngrijirea copilului;
c)   Compartiment  programe,   strategii  în  vederea  prevenirii  marginalizării

sociale şi indicatori de asistenţă socială;
d)Compartimentprotecţiaşiconsiliereapsihosocialaacopiluluişiafamiliei
e)   Compartiment  monitorizare  şi  protectie  a    persoanelor  vârstnice  şi  a

persoanelor cu dizabilităţi;
f) Compartiment monitorizare asistenţi personali şi indemnizaţii;
g) Compartiment Ambulanţă Socială;
h) Compartiment infomare şi Consiliere Socială;
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8. S_erviciulpro rame si servicii sociale
a) Centrul de Zi Pentru Persoane Vârstnice

cu urmatoarele compartimente:

b) Centrul de lngrijiri la Domiciliu pentru Persoane Vârstnice
c) Centrul de Zi pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi
d) Centrul de Zi pentru Copii cu Dizabilităţi;

Şerviciul
cQimponen4gi

Economico- Admnistrativ €u    următoarea

a) Comp. Buget, finante şi plăţi;
b) Comp. Resurse umane şi salarizare;
c)dţâ:#r::tntachi2iŢlaptiut:11Ce'    şl          Securitate          în          muncă'

e) Compartiment administrativ;

D. Directia
CEQmmi}artimepp±

Medicală •._c_are  are  în
s_ubordine  3

a) Compartiment asistenţă medicala şcolară;
b) Compartiment asistenţă medicală comunitară
c) Compartiment medicină dentară;

E.    În    subordinea   directa    a   directorului    general    se    afla   următoarele
compartimente:

a) Compartimentul Juridic şi Autoritate Tutelară;
b) Compartiement management documente, relaţii publice şi infomatică.

Art.  41  Serviciile sociale pe care le înfiinţează ftimizorul de servicii sociale
-  Direcţia  Generală  de  Asistenţă  Socială,  Medicală  şi  Comunitară  Sebeş,    sunt
organizate  şi  fhcţionează cu respectarea prevederilor Nomenclatorului  serviciilor
sociale,   a   standardelor  minime   de   calitate   aplicabile,   precum   şi   a   altor   acte
normative specifice domeniului de activitate.

Art.   42   Structura   organizatorică,   numărul   de   posturi   şi   categoriile   de
personal    din    cadrul    Direcţiei    Generale    de    Asistenţă    Socială,    Medicală    şi
Comunitară  Sebeş,  se  aprobă  prin  hotărâre  a  Consiliului  Local  al  Municipiului
Sebes.
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Art. 43 Personalul angajat în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială,
Medicală  şi  Comunitară  Sebeş,    este  compus  din  ftmcţionari  publici  şi  personal
contractual.

Art.   44   Numirea,   sancţionarea,   suspendarea,   modificarea   şi   încetarea
raportului  de serviciu al directorului general se  fac de către primarul municipiului
Sebeş,   în condiţiile legii.

Art.   45   Numirea,   sancţionarea,   suspendarea,   modificarea   şi   încetarea
raporturilor de  serviciu sau,  după caz,  a raporturilor de muncă,  pentru personalul
Direcţiei  Generale de Asistenţă Socială, Medicală şi Comunitară Sebeş,   se fac de
către directorul general, în condiţiile legii.

Art. 46 (1) Angajarea fimcţionarilor publici/personalului contractual se face
în  condiţiile  legii,  de  către  directorul  general  al  Direcţiei  Generale  de  Asistenţă
Socială,  Medicală  şi  Comunitară  Sebeş  în  limita  posturilor  din  organigrama  şi
statul de fimcţii aprobate de Consiliul Local al Municipiului Sebeş.

(2)  Directorul  general  poate  aproba  încadrarea  de  personal  pe  posturi  din
afara   organigramei,   în   condiţiile   Legiincadru   nr,153/2017   privind   salarizarea
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Ai.t.  47  Atribuţiile  personalului  din  cadrul  Direcţiei  Generale  de  Asistenţă
Socială,  Medicală  şi  Comunitară  Sebeş,    sunt  stabilite  prin  fişa  postului  şi  prin
dispoziţii    ale    directorului    general.    Şefiil    ierarhic    superior   stabileşte   pentru

personalul  din  subordine  atribuţiile  de  serviciu,  în fimcţie de  specificul postului  şi
de modificările ce intervin în domeniul de activitate - în confomitate cu legislaţia
în vigoare, iar directorul general le aprobă.

Art. 48. Programul de lucru şi măsurile de organizare ale Direcţiei Generale
de  Asistenţă  Socială,  Medicală  şi   Comunitară  Sebeş,  măsurile  de  disciplină  a
muncii pentru personalul din cadrul direcţiei, se stabilesc prin Regulamentul intem,
aprobat de către directorul general, în baza actelor nomative .

CAPITOLUL VI
ATRIBUŢIILE, RESPONSABILITĂŢILE ŞI COMPETENŢELE

PERSONALULUI DE CONDUCERE AI, DIRECŢIEI GENERALE DE
ASISTENŢĂ SOCIALĂ, MEDICALĂ ŞI COMUNITARĂ SEBEŞ
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Art.   49   (1)   Directoi.ul   General   asigură  conducerea  Direcţiei   Generale
Asistenţă Socială, Medicală şi Comunitară Sebeş, răspunde de buna ei fiincţionare
în îndeplinirea atribuţiilor ce  îi revin,  fiind  subordonat primarului, viceprimarului
municipiului Sebes şi Consiliului Local al Municipiului Sebeş.

(2)  Directorul  general  reprezintă  Direcţia  Generală  de  Asistenţă  Socială,
Medicală şi  Comunitară  Sebeş,   în relaţiile  cu autorităţile şi  instituţiile publice, cu
persoanele fizice şi juidice din ţară şi din străinătate, precun şi în justiţie.

(3) Directorul general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială, Medicală şi
Comunitară Sebeş  are umătoarele atribuţii principale:

a) exercită atribuţiile ce revin Direcţiei în calitate de persoanăjuidică;
b) exercită fimcţia de ordonator de credite;
c) întocmeşte proiectul bugetului propriu al Direcţiei şi contul de încheiere a

exerciţiului bugetar, pe care le supune aprobării consiliului local;
d)  elaborează  şi  supune  aprobării  consiliului  local  proiectul  strategiei  de

dezvoltare a serviciilor sociale şi al planului anual de acţiune;
e)   elaborează  proiectele  rapoartelor  de  activitate,  ale  rapoartelor  privind

stadiul implementării strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale şi propunerile de
măsuri pentm îmbunătăţirea activităţii;

f) numeşte  şi  eliberează din  rincţie personalul  din cadrul Direcţiei, potrivit
legii;

g)  elaborează  şi  propune  spre  aprobare  consiliului  local  statul  de  ftincţii  al
Direcţiei;

h) controlează activitatea personalului din cadrul Direcţiei;
i) aplică sancţiuni disciplinare, în conformitate cu prevederile legale.

j)avizeazănoteledefimdamentarepentruproiecteledehotărâripropusespre
aprobare Consiliului Local al Municipiului Sebeş;

k)   participă   la   şedinţele   în   comisii   şi   în  plen   ale   Consiliului   Local   al
Municipiului  Sebeş  pentru  susţinerea  proiectelor  de  hotărâri  ce  ţin  de  instituţie,
precum şi la solicitarea autorităţii locale;

1)   aprobă   rapoartele   având   ca   obiect   organizarea   concursurilor   pentru
ocuparea posturilor vacante din cadrul instituţiei, constituirea comisiilor de concurs
şi  de  soluţionare  a contestaţiilor,  în  confomitate  cu  statul  de  ftincţii  aprobat prin
hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Sebeş;

m) aprobă fişele de post ale personalului din cadrul direcţiei;
n)   întocmeşte   rapoartele   de   evaluare   a   perfomanţelor   individuale   ale

personalului-fimcţionari publici şi personal contractual din subordinea directă;
o)  fomulează propuneri  de  proiecte  cu  finanţare  nerambursabilă în  scopul

dezvoltării serviciilor sociale;
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p) elaborează Raportul anual asupra sistemului de control intern/managerial,
dezvoltat   şi   implementat   la   nivelul   Direcţiei   Generale   de   Asistenţă   Socială,
Medicală şi Comunitară Sebeş;

i)   îndeplineşte   toate   atribuţiile   pe   care   legea   le   prevede   în   sarcina
conducătorului, angaj atorului sau ordonatorului de credite al DGASMC Sebeş;

j)   elaborează  Regulamentul   de  organizare   şi   fimcţionare  a  direcţiei   şi-l
supune aprobării Consiliului Local al Municipiului Sebes;

k) elaborează Regulamentul intem al direcţiei;
1)  consiliază  persoanele  aflate  în  situaţii  de  dificultate  care  se  prezintă  în

zilele  de  audienţă  şi  împreună  cu  acestea  caută  soluţii  la  problemele  cu  care  se
confhintă, în confomitate cu legea;

m) infomează primarul/viceprimarul cu privire la problemele de rezolvat în
legătură cu activitatea curentă a instituţiei;

n)  îndeplineşte  orice  alte  atribuţii  delegate  prin  act  administrativ  de  către
primar sau consiliul local.

(4) Directorul general poate delega, prin dispoziţie, unele atribuţii ce îi revin
şefilor de serviciu, directorului executiv sau altor persoane din institutie   în fimcţie
de  competenţele ce le revin în domeniile respective.  Delegarea de  atribuţii  se  face
numai cu infomarea prealabilă a persoanei căreia i se deleagă atribuţiile.   Această
persoană exercită pe perioada delegării  atribuţiile fiincţiei pe care o deţine, precum
şi  atribuţiile  delegate;  este  interzisă  subdelegarea atribuţiilor.  Persoana  căreia  i-au
fost  delegate  atribuţii  răspunde  civil,  administrativ  sau  penal,  după  caz,  pentru
faptelesăvârşitecuîncălcarealegiiînexercitareaacestoratribuţii.

(5)Directorulgeneralarecalitateadeordonatordecredite,confomLegiinr.
273/2006    privind    finanţele    publice    locale,    cu    modificările    şi    completările
ulterioare, având umătoarele responsabilităţi :

a)   angajarea,   lichidarea  şi   ordonanţarea  cheltuielilor  în  limita  creditelor
bugetare aprobate;

b)    luarea   măsurilor   pentru    asigurarea   integrităţii   bunurilor   aflate    în
proprietatea sau în administrarea instituţiei pe care o conduce;

c)  organizarea  şi  ţinerea  la  zi  a  contabilităţii  şi  prezentarea  la  termen  a
situaţiilor   financiare   asupra   situaţiei   patrimoniului   aflat   în   administrare   şi   a
execuţiei bugetare;

d) organizarea sistemului de monitorizare a programului de achiziţii publice
şi a programului de investiţii publice;

[ega]e;e)OrganizareaşiţinerealaZiaevidenţeipatrimoniului,confomprevederilor
f) alte atribuţii stabilite de dispoziţiile legale.

20



(6)   În   exercitarea   atribuţiilor   ce-i   revin,   directorul   general   al   Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială, Medicală şi Comunitară Sebeş emite dispoziţii,

(7)  Directorul  general  are  umătoarele  responsabilităţi  pentru  îndeplinirea
atribuţiilor serviciului public de interes local :

a) răspunde de managementul domeniului său de activitate;
b)  conduce Direcţia Generală de Asistenţă Socială, Medicală şi Comunitară

Sebeş  şi răspunde de organizarea şi  ftmcţionarea acesteia în condiţii de eficienţă şi
eficacitate;

c)   răspunde   de   organizarea  şi   dezvoltarea  controlului  intem  managerial
implementat la nivelul DGASMC Sebeş;

d)  identifică  surse  de  finanţare  pentru  dezvoltarea  serviciilor  sociale  ale
entităţii,participălascriereaproiectelorşilaimplementareaacestora;

e)  răspunde,  împreună  cu  directorul  executiv  şi  cu  şefii  structurilor  din
subordine, de implementarea proiectelor cu finanţare intemă sau extemă.

Art.  50  În  absenţa directorului  general,  atribuţiile  acestuia  se  exercită,  prin
dispoziţie, de către unul dintre şefii de serviciu.

Ai.t.  51.  (1)  Competenţele  şi  răspunderile  cu  caracter  general  ce  revin
şefilor  de  structuri  ftincţionale  din  cadrul  Direcţiei  Generale  de Asistenţă  Socială,
Medicală şi Comunitară Sebeş.

a) organizează activitatea, atât pe compartimente, cât şi pe fiecare ftincţionar
public/persoanăîncadratăcucontractindividualdemuncădinsubordine;

b)  stabilesc măsurile necesare,  urmăresc  şi răspund  de îndeplinirea în bune
condiţii a obiectivelor specifice;

c)   umăresc   şi   răspund   de   efectuarea   corespunzătoare   a   lucrărilor   şi
finalizarea acestora în termenele legale şi conform prevederilor legale, a acţiunilor
din programele de activitate sau dispuse de conducere;

d)  asigură respectarea  disciplinei  în muncă de  către personalul  subordonat,
luând măsuile ce se impun;

e)  urmăresc  şi  verifică  activitatea  profesională  a  personalului  din  cadrul
structurilor ftincţionale pe  care  le  conduc,  îl  îndrumă şi  sprijină în  scopul  sporirii
operativităţii, capacităţii şi competenţei în îndeplinirea sarcinilor încredinţate;

f)    asigură   respectarea   reglementărilor   legale    specifice    domeniilor   de
activitate    ale    fiecărui    compartiment    subordonat,    organizează    şi    urmăresc
documentareadespecialitateapersonaluluidinsubordine;

g) repartizează salariaţilor subordonaţi, sarcinile şi corespondenţa;
h)  analizeaza,  verifica,  avizeaza,  potrivit  competenţelor  stabilite  prin  fisa

postului, documentele întocmite de personalul din subordine;
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i)  veghează  şi  răspund,  alături  de  personalul  din  subordine,  de  respectarea
nomelor legale şi a hotărârilor de Consiliul Local al Municipiului Sebeş,   potrivit
competenţelor;

j)  umăresc  modul  de  respectare  a  principiilor  şi  nomelor  de  conduită  şi
deontologice de către personalul din subordine;

k)    întocmesc    fişele    posturilor    şi    cele    de    evaluare    individuală    ale
subordonaţilor;

1)     propun     conducerii     instituţiei,     tipurile     de     fomare/perfecţionare
profesională necesare  fimctionarilor publici  sau  salariaţilor cu contract individual
de muncă din subordine;

m)  răspund  de  buna  organizare  şi  desfăşurare  a  activităţii  de  primire  şi
soluţionare   a  petiţiilor  adresate,   în  confomitate  cu  Ordonanţa  Guvemului  nr.
27/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

n) ^mdeplinesc orice alte atribuţii prevăzute de lege sau dispuse de directorul
general/ directorul executiv adjunct în legătură cu domeniul 1or de activitate;

o)  realizează  instruirea  din  punct  de  vedere  al  securităţii  muncii  pentru
personalul din subordine;

p)  organizează  si  raspund  de  întreaga    activitate  a  compartimentelor  din
subordinea lor directa.

q)  întocmesc  rapoarte  de  specialitate  pentru  iniţierea  unor  noi  măsuri  şi
programe  de asistenţă socială, în cadrul  compartimentelor pe care le coordonează,
şi le supun spre aprobare directorului general al DGASMC Sebeş;

r)    asigură   circuitul    fluid   al    infomaţiilor   şi    documentelor   în    cadrul
compartimentelor aflate în subordinea directă ;

s)   elaboreaza/actualizează,   în   temen   de    10   de   zile   de   la   aprobarea
Regulamentului   de   Organizare   şi   Funcţionare/intervenirea   unor   modificări   în

şş*X:ti::::irouriisee/:oî;]:;Uriî;mentei:[/şcee[:tie[e a#:tsetŢ:î]s°urbord,nes;a}arîaţ..°r           d]n
ş)   indeplinesc   orice   alte   atribuţii   stabilite   de   către   directorul   general   al

DGASMC Sebeş, prin fişa postului, în condiţiile legii;
t)   fac   propuneri   la   elaborarea   organigramei,   statului   de   fimctii,   ROF,

Regulamentului lntem ale DGASMC Sebeş.

(2) Atributii  ,competente  si  raspunderile  cu caracter general  ce revin sefilor
de serviciu  din cadrul DGASMC Sebeş:

a.   organizează  activitatea,  atât  pe  compartimente  cât  şi  pe  fiecare  fimcţionar
din subordine;

b.   Stabilesc   măsurile   necesare   şi   urmăresc   îndeplinirea  în   bune   condiţii   a
obiectivelor din aceste programe;
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c.   umăresc şi răspund de elaborarea corespunzătoare a lucrărilor şi finalizarea
în temenele legale a acţiunilor din programele  de activitate  sau dispuse de
conducere;

d.  asiguă  respectarea  disciplinei  în  muncă  de  către  personalul  subordonat,
luând măsuile ce se impun;

e.   urmăresc   şi   verifică   activitatea   profesională   a   personalului   din   cadrul
serviciilor  pe   care   le   conduc,   îl   îndrumă   şi   sprijină   în   scopul   sporirii
operativităţii,     capacităţii     şi     competenţei     în     îndeplinirea     sarcinilor
încredinţate;

f.   asigură respectarea reglementărilor legale  specifice domeniilor de  activitate
ale   fiecărui   compartiment,    organizează   şi   urmăresc   documentarea   de
specialitate a personalului din subordine;

g.  repartizează   pe   salariaţii   subordonaţi,   sarcinile   şi   corespondenţa,   dând
îndrumările corespunzătoare pentru soluţionarea acestora;

h.  verifică,  semează  sau  vizează  după  caz,  potrivit  competenţelor  stabilite,
documentele ^mtocmite de personalul din subordine;

i.   veghează  şi  răspund,  alături  de  personalul  din  subordine,  de  respectarea
nomelor legale şi a celor hotărâte de Consiliul Local al Municipiului Sebes;

j.   răspund   de   respectarea   nomelor   de   conduită   şi   deontologie   de   către
personalul din subordine în raporturile cu beneficiarii;

k.  întocmesc fişele posturilor şi cele de evaluare individuală ale subordonaţilor,

până la nivelul competenţelor lor;
1.   propun conducerii instituţiei, fomele de perfecţionare profesională necesare

bunei desfăşurări a activităţii;
m.răspund   de   buna   organizare   şi   desfăşurare   a   activităţii   de   primire   şi

soluţionare  a petiţiilor adresate  ,  în  confomitate  cu  Ordonanţa  Guvemului
nr. 27/2002 cu modificările şi completările ulterioare;

n.   îndeplinesc orice alte atribuţii prevă2ute de lege sau dispuse de conducere în
legătură cu domeniul lor de activitate.

o.  realizează   instruirea   din   punct   de   vedere   al   securităţii   muncii   pentru

personalul din subordine.

CAPITOLUL VII
ATRIBUŢIILE,RESPONSABILITĂŢIILE.ŞICOMPETENŢELE

GÎ3#ŢgETE#EANSŢgţE°NRT|UsNoCcŢ[[A°LNĂîkEEB:tff?B[UăoD##NÎŢ|EL
SEBES

23



Art. 52 Serviciul Beneficii de Asistenţă Socială şi Măsuri de Prevenire a
arginalizării sociale

(1)  Scopul  serviciului  este  acordarea  de  prestaţii  şi  beneficii  sociale  pentru
îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale persoanelor aflate în situaţie de risc  social  şi
sprij inirea acestora în vederea integrării/reintegrării sociale.

(2)  Activitatea  Serviciului  Beneficii  de  Asistenţă  Socială  şi  Măsuri  de
Prevenire  a Marginalizării  sociale  este coordonată de şeftil de serviciu  şi  are în
subordine s compartimente.

(3) Activităţile realizate de către personalul serviciului constau ^m:
a) consilierea şi infomarea cetăţenilor cu privire la documentele care stau la

baza  întocmirii  şi  menţinerii  în  plată  a  dosarelor  privind  acordarea  de  beneficii
sociale;

b) verificarea cererilor-declaraţii pe propria răspundere, precum  şi  a actelor
necesare  depuse  pentru  acordarea  ajutorului   social,   alocaţiei  pentru  susţinerea
familiei şi ajutorului de încălzire a locuinţei în sezonul rece;

c)    introducerea   datelor   solicitanţilor   de   ajutor   social,    alocaţie   pentru
susţinerea  familiei,   ajutor  de  încălzire   a  locuinţei  în  sezonul  rece  în  aplicaţia
electronică,  efectuarea  anchetelor  sociale  prevăzute  de  lege  în  vederea  stabilirii
dreptului sau respingerii acestuia, întocmirea rapoartelor şi dispoziţiilor de stabilire
sau respingere a dreptului la ajutor social, alocaţie pentru susţinerea familiei, ajutor
de  încălzire  a  locuinţei,  transmiterea  până  la  data  de  5  a  lunii  următoare  către
Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi lnspecţie Socială Alba  a dispoziţiilor de stabilire
a  drepturilor  la  ajutorul  social  şi  alocaţia  pentru  susţinerea  familiei,  emise  de

primarul municipiului Sebes
d)  verificarea  cererilor-declaraţii   pe  propria  răspundere  de  modificare   a

ajutorului  social,  alocaţiei  pentru  susţinerea  familiei,  ajutorului  pentru  încălzirea
locuinţei în sezonul rece şi a actelor doveditoare privind modificarea componenţei
familiei,   veniturilor   acesteia,    bunurilor   mobile   şi   imobile,    situaţiei   şcolare;
verificarea  şi  prelucrarea  situaţiei  cu  persoanele  decedate  din  municipiul  Sebes
transmisă  de  către  Direcţia  de  Evidenţă  a  Persoanelor,  a  situaţiilor  transmise  de
către Agenţia Judeţeană pentru Plăţi  şi  lnspecţie  Socială Alba,   actualizarea lunară
a   datelor   privind   beneficiarii;   efectuarea   de   anchete   sociale   pentru   titularii
ajutorului social, alocaţiei de susţinere a familiei în vederea modificării, menţinerii
în  plată,  suspendării,  reluării  sau  încetării  drepturilor;  întocmirea  rapoartelor  şi
dispoziţiilor   de   modificare,    suspendare,    încetarea   suspendării    sau   încetarea
dreptului  la ajutor social,  alocaţie  pentru  susţinerea familiei,  ajutor de  încălzire a
locuinţei;  transmiterea până la data de  5  a  lunii  următoare  către  AJPIS  ALBA   a
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dispoziţiilor  privind  ajutorul  social  şi  alocaţia  de  susţinere  a  familiei,  emise  de

primarul municipiului Sebes ;
e)   întocmirea  şi   aducerea   la   cunoştinţă  publică  a  documentaţiei   pentru

efectuarea orelor de muncă în folosul comunităţii (notă de ftindamentare care stă la
baza hotărârii consiliului local de stabilire a locurilor în care se pot efectua orele de
muncă, raport şi dispoziţie de primar, etc.);

f)  verificarea pontajelor privind  prezenţa  la  acţiunile  şi  lucrările  de  interes
local,  scutirilor de  la efectuarea orelor de muncă şi ţinerea evidenţei  adeverinţelor
medicale depuse de beneficiari;

g) transmiterea situaţiei cu beneficiarii  de ajutor social  apţi  de muncă către
Agenţia Judeţeană pentru Plăţi  şi  lnspecţie  Socială pentru  a  fi  verificaţi  de  către
agenţia  teritorială  pentru  ocuparea  forţei  de  muncă  şi  inspectoratul  teritorial  de
muncă dacă s-au încadrat în muncă/au plecat cu contract de muncă în străinătate/au
refiizat  un  loc  de  muncă  oferit  sau  au  participat  la  serviciile  pentru  stimularea
ocupării forţei de muncă şi de fomare profesională; primirea declaraţiei pe propria
răspundere    privind    componenţa    familiei    şi    veniturile    realizate    însoţită    de
adeverinţa privind veniturile impozabile;

h)     întocmirea    şi    aducerea    la    cunoştinţă    publică    a    documentaţiei
premergătoare  desfaşurării  activităţii  de  acordare  a  ajutoarelor  pentru  încălzirea
locuinţei  (dispoziţia  primarului,  nota  de  fimdamentare  ce  stă  la  baza  adoptării
hotărârii  consiliului local privind acordarea unor ajutoare lunare din bugetul local,
consumatorilor vulnerabili  din municipiul  Sebeş   care  utilizează pentru încălzirea
locuinţeienergietemicăftimizatăînsistemcentralizat,înperioadasezonuluirece,
comunicatulpublic,adreselecătreasociaţiiledeproprietarişicătreftmizori,etc.);

i)  întocmirea  lunară  a  anexelor  prevăzute  de  Legea  nr.  416/2001  privind
venitul minim garantat,  cu modificările şi completările ulterioare, HG nr.  50/2011
pentru   aprobarea  Normelor  metodologice   de   aplicare   a  prevederilor  Legii  nr.
416/2001privindvenitulminimgarantat,cumodificărileşicompletărileulterioare,
Legii   nr.   277/2010  privind   alocaţia  pentru   susţinerea  familiei,   republicată,   cu
modificările şi completările ulterioare, HG nr. 38/2011  pentru aprobarea Nomelor
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr,  277/2010 privind alocaţia pentru
susţinerea  familiei,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  OUG  nr.  70/2011

privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, cu modificările şi
completările    ulterioare    şi    HG    nr.     920/2011     pentru    aprobarea    Normelor
metodologice  de  aplicare  a  prevederilor  Ordonanţei  de  urgenţă  a  Guvemului  nr.
70/2011   privind   măsurile   de   protecţie   socială  în  perioada   sezonului   rece,   cu
modificărileşicompletărileulterioare,transmitereaacestoraîntemenullegalcătre
Agenţia   Judeţeană  pentru   Plăţi   şi   lnspecţie   Socială  Alba   şi,   după   caz,   către
ftimizorii de energie termică, energie electrică, gaze naturale;
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j)   comunicarea,   în   termenul    legal,   a   dispoziţiilor   emise   de   primarul
municipiului Sebeş către beneficiari;

k) efectuarea anchetelor sociale la cereri,  audienţe,  sesizări scrise, telefonice
sau la solicitarea AJPIS ALBA pentru solicitanţii de ajutoare de urgenţă şi ajutoare
de  înmormântare  în  cazul  decesului  unei  persoane  din  familiile  beneficiare  de
ajutor social sau al persoanei singure beneficiare de ajutor social;

1)   întocmirea   rapoartelor   cu   propunerile   de   acordare   a   ajutoarelor   de
urgenţă/deces  şi  a  dispoziţiilor  emise  în  acest  sens  şi  comunicarea  acestora către
titulari în temenul legal;

m)  stabilirea  şi  acordarea  ajutorului  bănesc  pentru  încălzirea  locuinţei  cu
lemne,   cărbuni,   combustibili   petrolieri   pentru  persoanele  beneficiare   de  venit
minim garantat;

n) întocmirea raportului şi dispoziţiei pentru beneficiarii de ajutor social care
utilizează  pentru  încălzirea  locuinţei  lemne,  cărbuni,  combustibili  petrolieri,  pe
baza  documentaţiei   depuse   la  stabilirea  ajutorului  social  şi   comunicarea  către
titulari în temen legal;

o)  întocmirea  listei  cu  beneficiarii  de  ajutor  social  care  utilizează  pentru
încălzirea  locuinţei  lemne,  cărbuni,  combustibili  petrolieri,  pe  baza  documentaţiei
depuse la stabilirea ajutorului social;

p) întocmirea şi verificarea documentelor care stau la baza plăţii  serviciilor
de  înhumare pentru persoanele  decedate  din  familiile beneficiare  de  venit minim
garantat, persoane fără susţinători legali, cât şi cele neidentificate;

r)   verificarea   actelor   care   stau   la   baza   anchetelor   sociale,   precum   şi
efectuarea anchetelor sociale pentru soluţionarea cererilor de acordare a sprijinului
financiar în cadrul Programului naţional de protecţie socială „Bani de liceu";

s)  analizarea  cererilor  şi  documentelor  necesare  şi  efectuarea  anchetelor
sociale   pentru   acordarea   busei   de   studiu/ajutor   social;   acordarea   sprijinului
financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare;

ş)   soluţionarea  cererilor  cu   documentele  necesare   certificării   dovezii   de
întreţinere  a  familiei  cu domiciliul  în România,  în vederea exonerării  de  către  alt
stat de la plata impozitului pe veniturile realizate;

t)   analizarea   cererilor   şi   efectuarea   anchetelor   sociale   şi   completarea
formularelor privind existenţa în viaţă pentru cetăţeni ce beneficiază de pensii din

partea altor state;
ţ)  soluţionarea cererilor şi  verificarea actelor pentru acordarea stimulentului

educaţional  sub  fomă  de  tichete  sociale,  umărirea  condiţiilor  de  menţinere  în
platăaacestuibeneficiudeasistenţăsocială,întocmirearaportuluidespecialitateşi
dispoziţiei de acordare/respingere a dreptului la stimulent educaţional sub formă de
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tichete   sociale  precum  şi  comunicarea  titularului  a  dispoziţiilor,  în  temen  de
maximum 5 zile de la data emiterii;

u)   centralizarea  cererilor  pentru  acordarea  stimulentului  educaţional   sub
fomă  de tichete  sociale  în vederea  stabilirii  numărului  total  de  beneficiari  de pe
raza   uităţii   administrative   teritoriale,    şi   comunicarea   datelor   unităţilor   de
învăţământ la care sunt înscrişi preşcolarii;

v)  întocmirea  listei  cu  datele  de  identificare  ale  solicitanţilor  cărora  li  s-a
acordat dreptul la stimulent şi transmiterea acesteia pe suport electronic Agenţiilor
Judeţene pentru Plăţi şi lnspecţie Socială, până la data de 25 a fiecărei luni, pentru
infomare;

w) transmiterea comenzii feme în care se precizează numărul de tichete care
umează să fie tipărite în luna respectivă, valoarea nominală a unui tichet, precum
şivaloareanominalăatichetelorsocialepentrugrădiniţă,acordatereprezentantului
familiei, respectiv reprezentantului legal al copilului, după caz;

x)  asigurarea  şi  distribuirea  lunară  a  tichetelor  sociale  în  baza  dispoziţiei,
până  la  data  de  15  a lunii  în  curs,  pentru  luna  anterioară;  monitorizarea lunară  a
dosarelor aflate  în  evidenţă şi prezenţa zilnică a copilului  la grădiniţă;  distribuirea
lunarăatichetelorsocialecătrebeneficiariieligibili;organizareaevidenţeipropriia
tichetelor sociale, potrivit legii;

z)  distribuirea  ajutoarelor potrivit  H.G.  nr.  784/2018,  destinate  categoriilor
de persoane cele mai defavorizate din România, în cadrul Programului operaţional
Ajutorarea persoanelor defavorizate  i  P.O.A.D.;  întocmirea  listelor cu persoanele
defavorizate   ulterior  preluării   pe   suport   electronic   şi   hârtie   a   bazei   de   date
transmise   de   Grupul   Local   Judeţean   din   cadrul   lnstituţiei   Prefectului]Judeţul
ALBA;  gestiunea produselor  alimentare  şi  ţinerea  acestora pe  loturi,  categorii  şi
produse,   fişe   de   magazie;   în   documentele   de   gestiune   se   evidenţiază   zilnic
mişcarea   produselor    (intrare-iesire),    precum    şi    stocul    existent;    distribuirea
produselor  alimentare   de   la  depozit,   în  baza   listelor  întocmite   cu  persoanele
defavorizate transmise de Grupul Local Judeţean din cadrul lnstituţiei Prefectului-
Judeţul Alba la finalizarea etapei de distribuire către beneficiarii finali, se transmite
o  raportare  către  Grupul Local  Judeţean  cu  stocul  de produse alimentare  aflate în
depozitul local şi termenul de valabilitate a acestora pe loturi/categorii de produse;
după  finalizarea  stocului  din  depozitul  local,  la  termenul  solicitat  de  lnstituţia
Prefectului+Judeţul      Alba      se   întocmeşte   raportarea   finală;   arhivarea   tuturor
documentelor care au stat la baza distribuirii produselor alimentare din programul
P.O.A.D.;

aa)  soluţionarea cererilor/sesizărilor primite  din partea persoanelor  fizice  şi
juridicecuprivirelaexistenţaunuicazdepersoanăaflatăînsituaţiederiscsocial;
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bb)  promovarea  actelor   administrative   de   autoritate  privind   obiectul   de
activitate,    întocmirea    referatelor    de    necesitate,    specificaţii    tehnice    pentru
achiziţionarea bunurilor şi serviciilor necesare bunei ftmcţionări a serviciului ;

cc)  utilizarea  sistemului   electronic  PATRIMVEN  al   ANAF,   respectând
obligaţiile  prevăzute  de  lege,  şi  oferirea  de  date  şi  infomaţii  privind beneficiarii
către celelalte compartimente, 1a solicitarea scrisă şi justificată a acestora;

dd) întocmirea şi  eliberarea de adeverinţe privind beneficiarii de prestaţii şi
beneficii sociale;

ee)  întocmirea  raportului  privind  execuţia  bugetară  trimestrială  şi  anuală
pentru activitatea proprie;

ff)   întocmirea   situaţiilor   cu   plăţile   planificate,   a   documentaţiei   pentru
TrezoreriaSebeş,atâtînfomatletric,câtşielectronic,precumşiastatelordeplată
şi înaintarea acestora către Serviciul Economico-Financiar si Administrativ

gg)    întocmirea    şi    înaintarea    către    Serviciul    Economico-Financiar    si
Administrativ   a   fimdamentării   lunare   a   necesarului   de   credite   şi   a   notei   de
fundamentareprivindcreditelebugetarenecesareînanulfinanciarurmător;

hh)    întocmirea  de  infomări,  rapoarte,  situaţii  referitoare  la  domeniul  de
activitate ce sunt solicitate în confomitate cu prevederile legale;

ii) întocmirea documentaţiei pentru recuperarea sumelor încasate  necuvenit
de către beneficiari;

jj) arhivarea lucrărilor din responsabilitate;
kk) participarea la dezvoltarea şi implementarea sistemului de control intem

managerial de la nivelul serviciului.

(4)   În   vederea   respectării   Ordinului   nr.   2525/2018   privind   aprobarea
Procedurii   pentru   intervenţia   de   urgenţă   în   cazurile   de   violenţă   domestică,
Serviciul  Beneficii  de  Asistenţă  Socială  şi  Măsuri  de  Prevenire  a Marginalizării

Sociale  are umătoarele atribuţii:
a)  verifică  semalările  de  violenţă  domestică  efectuate  prin  intemediul

liniilor telefonice  ale  instituţiilor publice  abilitate,  inclusiv  al  liniilor telefonice de
urgenţă, altele decât numărul unic de urgenţă la nivel naţional (SNUAU) -  112;

b)  realizează  evaluarea  iniţială  a  gradului  de  risc  din  perspectiva  acordării
serviciilor  sociale,  pe  baz@  Fişei  pentru  evaluarea  gradului  de  risc  şi  stabilirea
măsurilor de siguranţă necesare pentru victimele violenţei domestice, prevăzute în
anexa  care  face  parte  integrantă  din  Ordinul  nr.  2525/2018  privind  aprobarea
Proceduriipentruintervenţiadeurgenţăîncazuriledeviolenţădomestică

c) acordă infomare şi consiliere victimelor violenţei domestice;
d)   sprijină   victimele   violenţei   domestice,   prin   orientarea   acestora   către

serviciile sociale existente pe raza localităţii/judeţului, adecvate nevoilor acestora;
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e)  infomează,  consiliază  şi  orientează victima în ceea ce priveşte măsurile
de  protecţie  de  care  aceasta  poate  beneficia  din  partea  instituţiilor  competente:
ordin de protecţie provizoriu,  ordin de protecţie,  fomularea unei plângeri penale,
eliberarea unui certificat medico-legal etc. ;

f)  asigură  măsurile  de  protecţie  socială  necesare  pentru  victime,  minori,
persoane  cu   dizabilităţi   sau  persoane   cu  nevoi   speciale,  vizate   de   ordinul  de
protecţie provizoriu sau ordinul de protecţie,  şi păstrează confidenţialitatea asupra
identităţii acestora;

g)  colaborează cu  serviciile  de  asistenţă medicală comunitară în  situaţia în
care identifică probleme medicale privind victimele şi/sau copiii lor;

h)  realizează  demersuile  necesare  pentru  depăşirea riscului  imediat,  după
caz, acestea putând consta în:

i) transport la unitatea sanitară cea mai apropiată în situaţiile în care victima
necesită  îngrijiri  medicale  de  urgenţă  sau,  după  caz,  sesizarea  numărului  unic

pentm apeluri de urgenţă 112;
j)  sesizarea  organelor  de  umărire  penală,   sesizarea  organelor  de  poliţie

pentru    emiterea    unui    ordin    de    protecţie    provizoriu,    sesizarea    instanţelor
judecătoreşti în vederea emiterii ordinului de protecţie;

k)  orientarea  către  DGASPC     sau,   după  caz,  către  fiimizorii  privaţi  de
servicii   sociale,   acreditaţi   în   condiţiile   legii,   în   vederea   găzduirii   în   centre
rezidenţialeadecvatenevoilorşiaplicăriimanagementuluidecazpentruvictimeşi,
după caz, pentru agresori;

1)  intervine  în  cazurile  de  violenţă  domestică,  la  solicitarea  organelor  de
poliţie, atunci când prin ordinul de protecţie provizoriu s-a dispus măsura evacuării
temporare a agresorului din domiciliu, iar acesta din umă a solicitat, potrivit legii,
cazarea într-un centru rezidenţial.

m)  în  intervalul  de  desfăşurare  a  activităţii,  astfel  cum  este  stabilit  prin
planificarea aprobată la nivel  de instituţie,  i  se interzice efectuarea de concedii  de
odihnă, cu excepţia situaţiilor de urgenţă.

A.  Com artiment Protec Consilierea Psiho-socială i Famlllei

(1)   Prin  Compratimentul  Protecţia  şi  Consilierea Psiho-Socială a Copilului
şi  Familiei    se  desfăşoară  activitatea  de  asistenţă  socială  de  prevenire  a  separării
copilului  de  familia  sa,  pentru  persoanele  care  au  domiciliul   sau  reşedinţa  în
Municipiul Sebeş şi pe raza localitatilor aparţinătoare,  în confomitate cu legislaţia
în vigoare.

(2)  Scopul acestui compartiment îl constituie asigurarea menţinerii, refacerii
şi dezvoltării capacităţilor copilului şi ale părinţilor săi, pentru depăşirea situaţiilor
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care  ar  putea  detemina  separarea  copilului  de  familia  sa,  în  confomitatea  cu
Legea   nr.    272/2004    privind   protecţia    şi   promovarea   drepturilor   copilului,
republicată,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare.  Totodată,  pune  în  aplicare
Hotărârea de  Guvem 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.

(3)  În  ceea  ce  priveşte  aplicarea  Legii  nr.  272/2004  privind  protecţia  şi
promovarea   drepturilor   copilului,   republicată,   cu   modificările   şi   completările
ulterioare  Compartimentul  Protecţia  şi  Consilierea  Psiho-Socială  a  Copilului  şi
Familiei  are umătoarele atribuţii:

a)  monitorizează  si  analizează  situaţia  copiilor  din  municipiul    Sebeş  şi  a
localitatilor  aparţinătoare,  precum  şi  modul  de  respectare  a  drepturilor  copiilor,
asigurand  centralizarea  si  sintetizarea  datelor  si  informatiilor  relevante,  in  baza
unei   fise  de  monitorizare  aprobate  prin  ordin  al  ministrului  muncii   şi  justiţiei
sociale;

b)realizeazăactivitateadeprevenireaseparăriicopiluluidefamiliasa;
c)  identifică  şi  evaluează  situaţiile  care  impun  acordarea  de  servicii  şi/sau

prestaţii pentru prevenirea separării copilului de familia sa;
d)   elaborează   documentaţia   necesară  pentru   acordarea   serviciilor   şi/sau

prestaţiilor şi acordă aceste servicii şi/sau prestaţii, in condiţiile legii;
e)  asiguă  consilierea  şi  infomarea  familiilor  cu  copii  in întreţinere asupra

drepturilor şi obligaţiilor acestora,  asupra drepturilor copilului şi asupra serviciilor
disponibile pe plan local;

f)  asigură  şi  umăresc  aplicarea  măsurilor  de  prevenire  şi  combatere  a
consumului  de  alcool  şi  droguri,  de prevenire  şi  combatere  a violenţei  în familie,

precum şi a comportamentului delicvent;
g)  vizitează,  periodic,  la  domiciliu,  familiile  şi  copiii  care  beneficiază  de

servicii  şi prestaţii şi umăresc modul de utilizare a prestaţiilor, precum şi  familiile
care au în îngrijire copii cu parinţi plecaţi la muncă în străinatate;

h) înaintează propuneri primarului, in cazul in care este necesara luarea unei
masuri de protectie speciala, in conditiile legii;

i) umăresc evolutia dezvoltarii copilului si modul in care parintii acestuia isi
exercita   drepturile   si   isi   indeplinesc   obligatiile   cu   privire   la   copilul   care   a
beneficiatdeomasuradeprotectiespecialasiafostreintegratinfamiliasa;
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j)  colaborează  cu  directia generala  de asistenţă  socială si protectia  copilului
in  domeniul  protectiei  copilului  si  transmit  acesteia  toate  datele  si  infomatiile
solicitate din acest domeniu;

k)  înaintează    propuneri  de  proiecte  pentru  şedinţele  Consiliului  Local  al
Municipiului Sebeş;

1) ^mtocmesc infomări, rapoarte,  situaţii referitoare la domeniul de activitate
ce     sunt     solicitate     în     confomitate     cu     prevederile     legale;     soluţionează
cererile/sesizările  primite  din  partea  cetăţenilor,  instituţiilor  publice  cu  privire  la
existenţa unui caz de persoană aflată în situaţie de risc social.

(4)  În  vederea  respectării  Ordinului   nr.  2525/2018  privind  aprobarea
Procedurii  pentru  intervenţia  de  urgenţă  în  cazurile  de  violenţă  domestică,
Compartimentul Protecţia Copilului şi Familiei are umătoarele atribuţii :

a)   verifică  semnalările   de  violenţă  domestică  efectuate  prin  intemediul
liniilor telefonice  ale  instituţiilor publice  abilitate,  inclusiv al  liniilor telefonice  de
urgenţă, altele decât numărul unic de urgenţă la nivel naţional (SNUAU) -  112;

b)  realizează  evaluarea  iniţială  a  gradului  de  risc  din  perspectiva  acordării
serviciilor  sociale,  pe  baza  Fişei  pentru  evaluarea  gradului  de  risc  şi  stabilirea
măsurilor de siguranţă necesare pentru victimele violenţei domestice, prevăzute în
anexa  care  face  parte  integrantă  din  Ordinul  nr.   2525/2018  privind  aprobarea
Procedurii pentru intervenţia de urgenţă în cazurile de violenţă domestică

c) acordă infomare şi consiliere victimelor violenţei domestice;
d)   sprijină  victimele   violenţei   domestice,   prin   orientarea   acestora  către

serviciile sociale existente pe raza localităţii/judeţului, adecvate nevoilor acestora;
e)  infomează,  consiliază şi  orientează victima în  ceea ce priveşte  măsurile

de  protecţie  de  care  aceasta  poate  beneficia  din  partea  instituţiilor  competente:
ordin de protecţie provizoriu,  ordin de protecţie,  fomularea unei plângeri penale,
eliberarea unui certificat medico-1egal etc.;

f)  asigură  măsuile  de  protecţie  socială  necesare  pentru  victime,  minori,
persoane   cu   dizabilităţi   sau  persoane   cu   nevoi   speciale,   vizate   de   ordinul   de
protecţie provizoriu sau ordinul de protecţie,  şi păstrează confidenţialitatea asupra
identităţii acestora;

g)  colaborează  cu  serviciile  de  asistenţă medicală  comunitară  în  situaţia  în
care identifică probleme medicale privind victimele şi/sau copiii lor;

h)  realizează  demersurile  necesare  pentru  depăşirea  riscului  imediat,  după
caz, acestea putând consta în:

i) transport la unitatea sanitară cea mai apropiată în situaţiile în care victima
necesită  îngrijiri  medicale  de  urgenţă  sau,  după  caz,  sesizarea  numărului  unic
pentru apeluri de urgenţă  112;
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j)   sesizarea  organelor  de  umărire  penală,   sesizarea  organelor  de  poliţie
pentru    emiterea    unui    ordin    de    protecţie    provizoriu,    sesizarea    instanţelor
judecătoreşti în vederea emiterii ordinului de protecţie;

k)  orientarea  către  DGASPC,  DGASMC    sau,  după  caz,  către  ftimizorii
privaţi  de  servicii  sociale,  acreditaţi  în  condiţiile  legii,  în  vederea  găzduirii  în
centre  rezidenţiale  adecvate  nevoilor  şi  aplicării  managementului  de  caz  pentru
victime şi, după caz, pentru agresori;

1)  intervine  în  cazuile  de  violenţă  domestică,  la  solicitarea  organelor  de
poliţie, atunci când prin ordinul de protecţie provizoriu s-a dispus măsura evacuării
temporare a agresorului din domiciliu, iar acesta din umă a solicitat, potrivit legii,
cazarea într-un centru rezidenţial.

m)  în  intervalul  de  desfaşurare  a  activităţii,  astfel  cum  este  stabilit  prin
planificarea aprobată la nivel de instituţie,  i  se interzice efectuarea de concedii de
odihnă, cu excepţia situaţiilor de urgenţă.

(5) Salariaţii din Compartimentul Pi.otecţia şi Consilierea Psiho-Socială a
Copilului şi Familiei au umătoarele sarcini de serviciu:

a) consiliază şi infomează familiile cu copii în întreţinere asupra drepturilor
şi obligaţiilor acestora, asupra drepturilor copilului  şi asupra serviciilor disponibile
pe plan local;

b)    analizează,    verifică    şi    soluţionează    adrese/sesizări    de    la    spitale,
D.G.A.S.P.C.  Alba   poliţie,  instanţe, privind copiii  aflaţi  în situaţii  de risc  social -
monitorizarea cazurilor din municipiul Sebeş;

c) efectuează anchete sociale şi ^mtocmesc fişe de monitorizare şi planuri de
servicii la cazurile solicitate de către DGASPC Alba ;

d) întocmesc rapoarte şi  dispoziţii în vederea aprobării planurilor de servicii
solicitate de cetăţeni, DGASPC Alba

e)  asigură  evidenţa  şi  monitorizarea  copiilor  lipsiţi  de  îngrijirea  părinţilor
plecaţi   la  muncă  în  străinătate;  analizează,  verifică  şi  soluţionează  sesizări  sau
adrese  de  la D.G.A.S.P.C.  Alba,  unităţi  şcolare,  cetăţeni,  privind  copiii  cu părinţi

plecaţi la muncă ^m străinătate;
f) întocmesc fişa de observaţie, fişa de identificare a riscului pentru copiii ai

căror părinţi pleacă la muncă în străinătate, monitorizează copiii pentru care au fost
emise  hotărâri  de  delegare  a  autorităţii  părinteşti  pe  perioada  cât  părinţii  sunt
plecaţi la muncă în străinătate;

g)  analizează,  verifică  şi  soluţionează  adrese  de  la  spitale,  D.G.A.S.P.C.
Alba,  privind  prevenirea  cazurilor  de  copii  aflaţi  în  situaţie  de  risc  de  părăsire  şi
monitorizeazămamelecareaufostînregistrateînsituaţiederiscsocialînspital;
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h) analizează, verifică şi soluţionează adrese de la D,G.A.S.P.C.Alba pentru
completarea declaraţiei  scrise  de naştere pentru înregistrarea în registrele  de  stare
civilă a copiilor părăsiţi de mame după naştere în matemitate sau unităţi sanitare;

i)   soluţionează  cereri   şi   efectuează  anchete   sociale  în  vederea  obţinerii,
prelungirii sau schimbării atestatului de asistent matemal profesionist;

j) monitorizează copii reintegraţi în familie urmare a încetării unei măsuri de
protecţie specială;

k)   soluţionează  cereri  privind   efectuarea  de   anchete   sociale   în  vederea
obţinerii plasamentului;

1)  efectuează  anchete  sociale  la  solicitarea  D.G.A.S.P.C.  Alba  în  vederea
evaluării   contextului   familial,   precum   şi   a   evaluării   contextului   psiho-socio-
materialnecesarstabiliriimăsurilordeprotecţiespecialăpentruminori;

m)   efectuează   anchete   sociale   la   solicitarea  D.G.A.S.P.C.   Alba  privind
minorii care au savârşit fapte antisociale şi nu răspund penal;

n) consiliază, mediază şi întocmesc rapoarte de monitorizare pentru copiii ai
căror  părinţi  nu  se  ^mţeleg  asupra  programului  de  legături  personale  stabilit  de
instanţă;

o) întocmesc dovezile privind notificarea intenţiei de plecare în străinătate cu
contract de muncă în vederea semnării acestora de către conducerea instituţiei, prin
efectuarea  de  anchete  sociale  în  vederea verificării  situaţiei  familiale  a persoanei
solicitante a dovezii;

p)   analizează   cererile   şi   documentaţia   necesară   certificării   elementelor
prevăzute  în  chestionarul  pentru  constatarea  obligativităţii  de  asigurare/eliberării
de asigurare a muncitorilor sezonieri români;

q)  fiimizarea de  servicii  sociale pe problematica copilului  aflat în pericolul
de separare de familia sa, precum şi monitorizarea copiilor după reintegrarea lor în

ş)  implicarea  ^m  depistarea precoc;  a- si-tuaiiilor  d.e  riscHcare  pot  detemina
separarea copilului de familia sa;

t) implicarea în realizarea obiectivelor cuprinse în planul de servicii;
ţ)    asigurarea   de   asistenţă   socială,   psihologică,   juridică,    de   grup   sau

individuală,  copiilor şi  familiilor acestora, precum  şi altor categorii  de beneficiari
aflaţi în evidenţa direcţiei care necesită consiliere;

u)  dezvoltarea  de  acţiuni  de  infomare  la  nivelul  comunităţii  în  ceea  ce
priveşteserviciileoferiteşibeneficiileacestorapentrucopiişifamiliileacestora;

v) infomare şi educaţie parentală;
w) managementul stărilor de criză familială;
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x) rezolvarea solicitărilor instanţelor de judecată;

y)   întocmirea   documentaţiei   necesare   emiterii   dispoziţiilor   de   nume   şi
prenume în cazul copiilor abandonaţi în spital sau găsiţi, în colaborare cu Direcţia
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, unităţi sanitare şi poliţie;

z) efectuează anchete sociale în vederea încadrării minorului într-un grad de
handicapcorespunzătordecătreComisiaPentruProtecţiaCopiluluiAlba

aa)  efectuează  trimestrial  rapoarte  de  vizită  la  familiile  cu  copii  încadraţi
într-un  grad  de handicap  în vederea umăririi  modului  de îndeplinire  a masurilor
cuprinse în planul de abilitare/reabilitare stabilit de către Comisia Pentru Protecţia
Copilului  Alba    şi  le  transmite  către  Direcţia  Generală  de  Asistenţă  Socială  şi
Protecţia Copilului Alba ;

bb) sprijină persoanele fără acte de identitate în vederea efectuării expertizei
medico-1egale   confom   Legii   nr.    119/1996,    cu   modificările    şi    completările
ulterioare;

cc)    întocmeşte    fişa    de    monitorizare    trimestrială    privind    personalul
DGASMC   Sebes,   situaţia  naşterilor,   a  locurilor  de  joacă,  tabelul   nominal   cu
minorii  ai  căror  părinţi  au  notificat  autoritatea  locală  cu  privire  la  intenţia  de  a

pleca  cu  contract  de  muncă  în  străinătate,  situaţia  asistenţilor  personali,  situaţia
beneficiarilor  de  indemnizaţii  de  handicap  grav  şi  situaţia  privind  beneficiarii  de
abonamente transport urban;

dd) întocmirea referatelor de necesitate de produse, servicii şi lucrări însoţite
de  oferte  de preţ din  care  să reiasă valoarea estimată  a acestora  şi  de  specificaţii
tehnicedacăestecazulînvedereaîntocmiriiPlanuluiAnualdeAchiziţiiPublice;

ee)   promovarea  actelor   administrative   de   autoritate   privind   obiectul   de
activitate,  întocmirea referatelor de necesitate însoţite  de specificaţii tehnice  după
caz   pentru   achiziţionarea  bunurilor   şi   serviciilor  necesare   bunei   fiincţionări   a
compartimentului;

ii) arhivarea lunară a lucrărilor din responsabilitate;

jj) participarea la dezvoltarea şi  implementarea sistemului  de control  intem
managerial de la nivelul compartimentului.

8_.Com Alocatii de Stat
ilului tue

Măsuri E.
umătoarele atributii  de

tionale
serviciu:

entru

a)    consilierea    şi    inf:=area    familiilor    cu    copii    înîntreţinereasupra
drepturilor şi obligaţiilor acestora, asupra drepturilor copilului şi asupra serviciilor
disponibile pe plan local;

b)  analizarea,  verificarea  şi  soluţionarea  adreselor/sesizărilor  de  la  spitale,
D.G.A.S.P.C.  Alba , poliţie,  instanţe,  privind copiii aflaţi ^in situaţii de risc  social   -
monitorizarea cazurilor din municipiul Sebeş;
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c)  verificarea  dosarelor  depuse  privind  concediul  şi  indemnizaţia  lunară
pentru    creşterea    copilului,    precum    şi    acordarea    stimulentului    de    inserţie;
întocmirea    şi   transmiterea   borderoului    centralizator,    împreună   cu   dosarele
solicitanţilor, la Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi lnspecţie Socială Alba în vederea
acordării drepturilor;

d)  verificarea dosarelor depuse pentru  acordarea sprijinului  lunar,  respectiv
indemnizaţiei privind îngrijirea copilului cu vârsta cuprinsă între 0-7 ani, confom
OUG nr.  111/2010  cu modificările  şi  completările ulterioare, pe  care le înaintează

pe bază de borderou la A.J.P.I.S. Alba
e)  verificarea  dosarelor  depuse  pentru  acordarea  alocaţiei  de  stat  pentru

copii;  transmiterea  centralizatorului  însoţit  de  adresă  de  înaintare,  împreună  cu
dosarele  solicitanţilor,  la Agenţia Judeţeană pentru Plăţi  şi  lnspecţie  Socială Alba
în vederea  acordării alocaţiei de stat pentru copii;

f)   umăresc   punerea   in   aplicare   a   hotararilor   comisiei   pentru   protectia
copilului/instantei    de tutelă referitoare    la    prestarea    actiunilor    sau    lucrarilor
de interes local, prevazute la art.  67  alin.  (2)  din Legea m.  272/2004, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare;

g)  verificarea  dosarelor  beneficiarilor  de  lapte  praf,  distribuirea  acestuia
beneficiarilor,întocmireadocumentaţieişitransmitereaacestoracătreD.S.P.Alba;

h)  analizează  şi  verifică  cereri  şi  documente  privind  desfalşurarea  de  către
minoraactivităţiiremunerateîndomeniilecultural,artistic,sportiv,publicitarşide
modeling, confom H.G. nr. 75/2015;

i)  propun  acordarea  de  prestaţii  excepţionale  pentru  copiii  ale  căror  familii
nu. au posibilitatea sau capacitatea de a acorda copilului îngrijirea corespunzătoare
ori ca umare a necesităţii suportării unor cheltuieli particulare destinate menţinerii
legăturii copilului cu familia sa;

j)   promovarea   actelor   administrative   de   autoritate   privind   obiectul   de
activitate,  întocmirea referatelor de necesitate însoţite de specificaţii tehnice după
caz  pentru   achiziţionarea  bunurilor   şi   serviciilor  necesare   bunei   ftmcţionări   a
compartimentului;

k) arhivarea lucrărilor din responsabilitate;
1)  participarea  la dezvoltarea  şi  implementarea  sistemului  de  control  intem

managerial de la nivelul compartimentului.
C. Com Qrtimentul
Atributiile

EL±identăsi ţată bene
compartimentu]ui evidenţă şi

c_iisociaLe
plată beneficii sociale sunt

a)   Asigură    şi    organizează    activitatea    de    primire    a    solicitărilor    privind
ben:.ficiile  de  asistenţă  socială  pentru  toate  categoriile  de  beneficiari  (familiei,
copii,  persoanelor vârstnice,  persoanelor  cu  dizabilităţi,  precum  şi  altor  personae
aflate in nevoie);
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b)    Pentru beneficiile de asistenţă socială acordate din bugetul de stat realizează
colectarea  lunară  a  cererilor  şi  transmiterea  acestora  către  agenţiile  teritoriale
pentm plăţi şi inspecţie socială;

c)     Verifică   ^mdeplinirea   condiţiilor   legale   de   acordare   a   beneficiilor   de
asistenţă  socială,  confom  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)    Intocmeşte     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;

fl     Umăreşte  şi răspunde de îndeplinirea condiţiilor legale  de către titularii  şi
persoanele îndreptăţite la beneficiile de asistenţă socială;

g)   întocmeşte  statistici,  infomări,  rapoarte,  situaţii  referitoare  la  domeniul  de
activitate,   ce   sunt   solicitate   în   confomitate   cu   prevederile   legale   de   către
autorităţile legale şi alte instituţii;

h)   gestioneaza   programul   de   verificare   PATRIMVEN   ,   face   verificari   la
solicitarea compartimentelor din cadrul directiei;

i)    indeplineste  toate  masurile  prevazute  de  lege  privind  recuperarea  sumelor
incasate necuvenit de catre beneficiarii  serviciilor sau beneficiilor sociale  acordate
de catre directie;

D?=±grDaŢti.mey!ul_    Programe.     Strategii     în     vederea     Drevenirii
Ş_ociale Si

(1)   In   cadrul
indicatorl ţ!sistenta sociala

acestui   compartiment   se___.     __     -,-- ^.-,v..-`^,    |iiLw.`r6|t.     iu`rcua    Uţ;
dezvoltare   a  serviciilor  sociale,   se.elaborează  planul   anual  de   acţiune  privind
serviciile   sociale  administrate   şi   finanţate   din  bugetul  1ocal   şi   se  propun  spre
aprobare Consiliului Local al Municipiului Sebeş.

(2) 0 atenţie deosebită se acordă dezvoltării politicilor de asistenţă socială şi
punerii în Comp. Programe, Strategii în vederea prevenirii marginalizarii sociale şi
indicatori   de   asistenţă   socială   fomulează   propuneri   de   proiecte   cu   finanţare
naţională  şi   intemaţională  în  domeniul   serviciilor  sociale  şi   se   implementează
proiecte  finanţate  din  fonduri  nerambursabile,  în  vederea  sprijinirii  persoanelor
singure/familiiloraflateînsituaţiederiscsocialdinmunicipiulSebeş.

(3) În cadrul acestui Compartiment   se oferă sprijin persoanelor şi familiilor
aflate  în  dificultate prin  activităţi  de  consiliere  şi  informare privind problematica
socială;specialiştiicuatribuţiiîndomeniulasistenţeişiprotecţieisocialeparticipă,
când este cazul,  la realizarea de studii ce au ca obiectiv identificarea situaţiilor de
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risc   social   semnalate   la  nivelul  municipiului,   stabilirea  numărului  persoanelor
aflate în aceste situaţii şi a categoriilor de nevoi identificate în rapoft cu tipurile de
servicii  sociale  solicitate  de  comunitate.  Totodată,  aceştia colaborează cu instituţii

publiceînvedereaidentificăriisituaţiilordeosebitecareaparîndomeniulasistenţei
şi  protecţiei  sociale,  a  cauzelor  apariţiei  acestor  situaţii  şi  a  stabilirii  măsurilor
pentru îmbunătăţirea acestora, organizează  întâlniri cu reprezentanţi ai instituţiilor
publice   şi   societăţii   civile  -  ONG-uri,   ftindaţii,   asociaţii  profesionale,   etc.   cu
atribuţii în domeniul social;  iniţiază şi derulează campanii/participă la derularea de
campanii  de  infomare  pe  diverse  teme  precum:   conştientizarea  şi  infomarea
asupra   unor   probleme   sociale   (traficul   de   minori,   consumul   şi   traficul   de
stupefiante,  consumul de alcool,  etc.),  educarea publică şi schimbarea atitudinii în
legăturăcuproblematiciprecumdiscriminarea,abandonulşcolaretc.

(4) Comp. Programe,  Strategii în vederea prevenirii marginalizarii sociale şi
indicatori     de     asistenţă    socială         întocmeşte     infomări,     rapoarte,     situaţii
centralizatoare    referitoare    la   domeniul    de    activitate,    ce    sunt    solicitate    în
confomitate cu prevederile legale şi soluţionează cereri/sesizări primite din partea
cetăţenilor,instituţiilorpublicecuprivirelaexistenţaunuicazdepersoanăaflatăîn
situaţie de risc social.

(5)AtribuţiilepersonaluluidincadrulCompartimentuluiPrograme,Strategii
în  vederea  prevenirii  marginalizarii  sociale  şi  indicatori  de  asistenţă  socială  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   al  Municipiului   Sebes  şi  răspunde  de
aplicarea acesteia;

b)  elaborează planul  anual  de  acţiune privind  serviciile  sociale  administrate
şi  finanţate  din  bugetul  local  şi  îl  propune  spre  aprobare  Consiliului  Local  al
Municipiului   Sebeş   (   acesta   cuprinde   date   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)  acordă  consiliere  şi  informare  tuturor  categoriilor  de  persoane  aflate  în
situaţie  de  vulnerabilitate  asupra  drepturilor  şi  obligaţiilor  acestora,  a  serviciilor
disponibilepeplanlocalşiainstituţiilorşiorganizaţiilorspecializate;

d) primeşte  şi verifică documentaţiile înaintate de către instituţii,  asociaţii şi
fimdaţii   prin   care   se   solicită   încheierea   de   parteneriate/prelungirea   prin   act
adiţional a parteneriatelor încheiate, în vederea cofinanţării serviciilor de asistenţă
socială pe care acestea le ftimizează;
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e)  întocmeşte  şi  înaintează  propuneri  de  proiecte  pentru  a  fi  aprobate  în
şedinţele Consiliului Local al Municipiului Sebeş.

f) întocmeşte notele de  fiindamentare,  ca urmare a solicitărilor transmise de
către diverse instituţii, asociaţii  şi fimdaţii pentru încheierea de convenţii/acorduri/

protocoale  ale  căror  obiective  vin  în  sprijinul  cetăţenilor  municipiului  Sebeş  pe
care le înaintează către Consiliul Local Municipal ^m vederea adoptării de hotărâri;

g)      întocmeşte     notele      de      fundamentare     în     vederea     prelungirii
convenţiilor/acorduilor/protocoalelor              încheiate              cu              organizaţiile
neguvemamentale/instituţiile partenere, prin acte adiţionale, la solicitarea acestora,

pecareleînainteazăcătreConsiliulLocalSebesînvedereaadoptăriidehotărâri;
h)     ^mtocmeşte     acte     adiţionale     pentru     prelungirea     convenţiilor     de

colaborare/acordurilor   de   parteneriat/protocoalelor   de   colaborare   încheiate   cu
instituţiile/asociaţiile/fimdaţiile partenere, ca urmare a adoptării de hotărâri în acest
Sens;

i)  primeşte  şi  verifică  propunerile  bugetare  anticipate  de  instituţiile/ONG-
urile, cofinanţate din bugetul local, conform convenţiilor de colaborare/acordurilor
de parteneriavprotocoalelor de colaborare încheiate;

j)        întocmeşte    şi    înaintează    către    Serviciul    Economico-Finaciar    si
Administrativ    nota  de  fimdamentare  privind  creditele  bugetare  necesare  în  anul
financiar următor pentru cofinanţarea activităţilor de asistenţă socială a proiectelor
şi parteneriatelor încheiate;

k)   întocmeşte   şi   înaintează   adrese   către   instituţiile/asociaţiile/fiindaţiile
partenere cu sumele aprobate în buget;

1)   analizează   rapoartele   de   activitate   şi   financiar-contabile   depuse   de
instituţiile/ONG-urilepartenere,cofinanţatedinbugetullocalînvederearespectării

prevederilor  bugetare  anuale,   aprobate  prin  hotărâre  şi  le  înaintează   Serviciul
Economico-Finaciar si Administrativ  din cadrul DGASMC Sebes

m) primeşte şi verifică documentaţiile înaintate de către instituţii, asociaţii şi
fimdaţii   prin   care   se   solicită   încheierea   de   parteneriate/prelungirea   prin   act
adiţional a parteneriatelor încheiate,pentru a răspunde cât mai bine nevoilor sociale
ale  persoanelor,  familiilor,  grupurilor  sau  comunităţii,  fără  să  incumbe  obligaţii
financiare,materialeşiresurseumanedinparteadirecţiei;

n)  întocmeşte  rapoarte  privind  aprobarea încheierii/prelungirii  de  convenţii
de    colaborare/acorduri    de    parteneriat/protocoale    de    colaborare    cu    diverse
instituţii/asociaţii/fimdaţii;

o)  întocmeşte  convenţii  de  colaborare/acorduri  de parteneriat/protocoale  de

Folaborare/         acte         adiţionale          de         prelungire         a         acestora         cu
instituţiile/asociaţiile/ftmdaţiile partenere;
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p)  respectă  obligaţiile  prevăzute  în  convenţiile  de  colaborare/acordurile  de
parteneriat/protocoalele  de  colaborare  încheiate  cu  instituţiile/asociaţiile/ftmdaţiile
partenere;

q)  fomulează propuneri  de proiecte  cu finanţare naţională şi  intemaţională
în     domeniul     serviciilor    sociale     şi     implementează    proiecte    cu    finanţare
nerambursabilă ^m domeniul asistenţei sociale;

r) pune în aplicare hotărârile Consiliului Local al Municipiului Sebeş privind
acordareasubvenţiilorasociaţiilorşifundaţiilor^mbazaLegiinr.34/1998;

s)  colaborează  pemanent  cu  organizaţiile  societăţii  civile  care  reprezintă
interesele diferitelor categorii de beneficiari;

ş)  sprijină  dezwoltarea  voluntariatului  în  serviciile  sociale,  cu  respectarea
prevederilor  Legii  nr.  78/2014  privind  reglementarea  activităţii  de  voluntariat  în
România, cu modificările ulterioare;

t) întocmeşte infomări, rapoarte, situaţii referitoare la domeniul de activitate
ce sunt solicitate în confomitate cu prevederile legale;

ţ)   soluţionează   cereri/sesizări   primite   din   partea   cetăţenilor,   instituţiilor
publicecuprivirelaexistenţaunuicazdepersoanăaflatăînsituaţiederiscsocial;

u)   întocmeşte   documente   pentru   achiziţionarea   bunurilor   şi   serviciilor
necesare   pentm   desfăşurarea   activităţilor   (referate   de   necesitate,   specificaţii
tehnice, comenzi, referate scoatere din magazie, procese verbale, rapoarte de plată,
angajamente bugetare, legale şi ordonanţări de plată);

v)  participă  la  dezvoltarea  şi  implementarea  sistemului  de  control  intem
managerial de la nivelul compartimentului;

w) arhivează, lunar, 1ucrările din responsabilitate şi răspunde de circuitul lor
în cadrul temenelor prevăzute de lege.

x)            monitorizează            activităţile            desfăşurate            în            cadrul
instituţiilor/asociaţiilor/ftindaţiilor      cu      care      sunt      încheiate      convenţii      de
colaborare/acordui de parteneriat/protocoale de colaborare;

yx)    monitorizează    şi    evaiuează    serviciiie   `sociaie    a-fi;te    în    propria

administrare;
aa)    monitorizează   şi    evaluează    serviciile    sociale    ftimizate    la   nivelul

municipiului Sebes;
bb) transmite trimestrial,  în format electronic,  serviciului public  de asistenţă

socialădelaniveljudeţeanadatelorşiinfomaţiilorcolectatelanivellocalprivind
beneficiarii,   fimizorii   de   servicii   sociale   şi   serviciile   sociale   administrate   de
aceştia,precumşiarapoartelordemonitorizareşievaluareaserviciilorsociale;

cc)    răspunde    de    protecţia    datelor    cu    caracter    personal,    confom
Regulamentului   UE   2016/679   şi   de   aplicarea   acestui   regulament   la   nivelul

realizeazădiagnozasoci;lălanivelulmunicipiuluiSebeş;
__  _._!J__       .
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instituţiei;

E.  Com artiment
cs4iDizabil_i4m

Protec a_Persoanelor Vârstnice i Persoane

(1) Atribuţiile compartimentului sunt , după cum umează:
a)  infomarea  şi  consilierea cetăţenilor cu privire  la beneficiile  şi  serviciile

sociale disponibile;
b) soluţionarea solicitărilor referitoare la acordarea/modificarea/suspendarea

/încetarea  suspendării/încetarea  dreptului  la  indemnizaţie  lunară beneficiarilor,  în
conformitate  cu  prevederile  Legii  nr.  448/2006,  republicată,  cu  modificările  şi
completările ulterioare;

c)  actualizarea  lunară  a  datelor privind  beneficiarii  de  indemnizaţii  lunare
saudeabonamentegratuite,înbazasituaţieicupersoaneledecedatedinmunicipiul
SebeştransmisădecătreDirecţiadeEvidenţăaPersoanelor-PrimăriaMun.Sebeş;

d)  efectuarea de  anchete  sociale privind petenţii  care  solicită încadrarea ca
asistent personal ^m temenul prevăzut de lege;

e) soluţionarea cererilor cu documentele anexate privind dreptul de acordare
a abonamentelor nominale gratuite;

D   întocmirea   lunară   a   listelor   cu   beneficiarii   de   abonamente   gratuite,
confom  Hotărârii  Consiliului  Local  al  Municipiului  Sebeş,     din  oficiu  sau  la
cerere,  prin  deplasare  la  domiciliul  însoţitorilor  adulţilor  cu  handicap  auditiv  şi
mintal  accentuat pentru stabilirea dreptului  la abonament gratuit pe mijloacele  de
transport în comun locale;

g)   predarea,   pe   bază   de   proces   verbal   şi   cu   adresă   de   înaintare,   a
abonamentelor   eliberate  persoanelor   cărora   le   încetează   dreptul   la  gratuitatea
transportului urban, în vederea anulării/sistării;

h)     întocmirea     documentaţiei     pentru     efectuarea     plăţii     contravalorii
abonamenteloreliberate,pebazafacturiiemisedecătresocietateadetranspoft

i)  ^intocmirea  de  raportări  privind  acordarea  drepturilor  beneficiarilor  de
abonamente gratuite pe mijloacele de transport în comun;

j) depunerea propunerilor pentru sedinţele Consiliului Local al Municipiului
Sebes;

k) efectuarea de anchete sociale în vederea încadrării persoanelor adulte într-
un  grad  de  handicap  corespunzător  de  către  Comisia  de  Evaluare  a  Persoanelor
Adulte cu Handicap Alba;

1)    informarea   si    consilierea   persoanelor   vârsnice   în   confomitate   cu
prevederile    Legii    nr.    17/2000,    republicată,    cu   modificările    si    completările
ulterioare;
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m)   Efectuarea   de   anchete   socio-materiale   in   vederea   instituţionalizarii
persoanelor vârstnice  la Caminul  pentru  Persoane  Varstnice  Sebeş,  potrivit Legii
nr.17/2000   privind   asistenta   sociala   a   persoanelor   vârstnice,   republicată,   cu
modificările şi completările ulterioare sau centre medico-sociale aflate pe teritoriul
altor localitati;

n)   soluţionarea   cererilor   si   întocmirea   documentaţiei   confom   H.G.   rm,
430/2008   pentru   instituţionalizarea   persoanelor   adulte   cu   handicap   în   centre
medico-sociale;

o)   ^mtocmirea   Grilei   de   evaluare   medico-socială   a  persoanelor   care   se
intemează în unităţi de asistenţă medico-socială din afara municipiului Sebes   grilă
aprobatăprinOrdinul491/2003;

p)  efectuarea de anchete  sociale  alături  de reprezentanţii poliţiei în vederea
sprijiniriipersoanelorvârstnicepentruîntocmireaactelordeidentitate;

r)   întocmirea  de   infomări,   rapoarte,   situaţii  referitoare   la  domeniul   de
activitate ce sunt solicitate în confomitate cu prevederile legale;

s) soluţionarea cererilor/sesizărilor primite din partea cetăţenilor, instituţiilor
publicecuprivirelaexistenţaunuicazdepersoanăaflatăînsituaţiederiscsocial;

ş) colaborarea cu Centrul Social de Urgenţă pentru Persoane fără Adăpost, în
vedereasprijiniriipersoaneloraflateînsituaţiedemarginalizaresocială;

t)   efectuarea  anchetelor  sociale  la  solicitarea  organelor  de  poliţie  pentru
evaluarea      contextului      familial      si      întocmirea     raportului      de      evaluare
comportamentală;

ţ)     efectuarea     anchetelor     sociale     la     solicitarea     centrelor     medico-
sociale/centrelor rezidenţiale/adăposturi de noapte în vederea reintegrării familiale
a persoanelor adulte cu dizabilităţi  sau a oricăror persoane aflate în situaţie de risc
social;

u) efectuarea anchetelor sociale la solicitarea asociaţiilor/fiindaţiilor si a altor
ONG-uri  pentru  implementarea unor măsuri  de protecţie,  obţinerea unor ajutoare
financiare si medicale pentru persoane aflate în situaţii de criză;

v) soluţionarea adreselor de la D.G.A.S.P.C.ALBA   în vederea monitorizării
situaţiei  persoanelor  adulte  cu  handicap   după  încetarea  serviciilor  acordate  în
cadrul unui centru/locuinţă protej ată;

w) monitorizarea privind condiţiile de găzduire si îngrijire oferite persoanei
încadrate  în  grad  de  handicap,  după  încetarea  serviciilor  acordate  în  cadrul  unui
centru/  locuinţă  protejată;  întocmirea  rapoartelor  de  vizită  şi  transmiterea  lor  la
noua locaţie a persoanei cu handicap;

x)  primirea  adreselor  si  copiilor  după  dosarele  personale  ale  beneficiarilor,
după   încetarea   serviciilor   acordate   în   cadrul   unei   centru/locuinţă   protejată;
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întocmirea  rapoartelor  de  vizită  si  transmiterea  la  noua  locaţie  a  persoanei  cu
handicap;

y)  întocmirea  raportului  de  monitorizare  care  se  transmite  cu  adresă  de
înaintare către ftimizorul de servicii sociale;

z)  efectuarea  de  anchete  sociale  în  vederea  obţinerii  scutirii  de  la  plata
rovinietei  de  către  beneficiarii  Legii  nr.448/2006,  republicată,  cu  modificările  si
completările  ulterioare,  şi transmiterea  actului  constatator către Direcţia Generală
de Asistenţă Socială si Protecţia Copilului Alba;

(2)Totodată  acest  compartiment  are    atribuţii  privind  cazurile  de  violenţă
domestică,   confom   prevederilor   Ordinului   nr.   2525/2018   privind   aprobarea
Procedurii  pentru  intervenţia  de  urgenţă  în  cazurile  de  violenţă  domestică,  după
cum umează:

-   verifică   semnalările   de   violenţă   domestică   efectuate   prin   intermediul
liniilor telefonice  ale  instituţiilor publice  abilitate,  inclusiv al  liniilor telefonice de
urgenţă,alteledecâtnumărulunicdeurgenţălanivelnaţional(SNUAU)-112;

-  realizează  evaluarea  iniţială  a  gradului  de  risc  din  perspectiva  acordării
serviciilor  sociale,  pe  baza  Fişei  pentru  evaluarea  gradului  de  risc  şi  stabilirea
măsurilor de siguranţă necesare pentru victimele violenţei domestice, prevăzute în
anexa  care  face  parte  integrantă  din  Ordinul  nr.   2525/2018  privind  aprobarea
Proceduriipentruintervenţiadeurgenţăîncazuriledeviolenţădomestică;

- acordă infomare şi consiliere victimelor violenţei domestice;
•   sprijină   victimele   violenţei   domestice,   prin   orientarea   acestora   către

serviciilesocialeexistenteperazalocalităţii/judeţului,adecvatenevoiloracestora;
- infomează, consiliază şi orientează victima în ceea ce priveşte măsurile de

protecţie  de  care  aceasta poate beneficia din partea instituţiilor competente:  ordin
de   protecţie   provizoriu,   ordin   de   protecţie,   formularea   unei   plângeri   penale,
eliberarea unui certificat medico-legal etc.;

-   asigură  măsurile   de  protecţie   socială  necesare  pentru  victime,   minori,

persoane   cu  dizabilităţi   sau  persoane   cu  nevoi   speciale,  vizate   de   ordinul  de
protecţie provizoriu  sau  ordinul  de protecţie  şi păstrează confidenţialitatea asupra
identităţii acestora;

•  colaborează  cu  serviciile  de  asistenţă  medicală  comunitară  în  situaţia  în
careidentificăproblememedicaleprivindvictimeleşi/saucopiiilor;

•realizeazădemersurilenecesarepentrudepăşirearisculuiimediat,dupăcaz,
acestea putând consta în:

1)  transport  la unitatea  sanitară cea mai  apropiată în  situaţiile  în  care
victima necesită îngrijiri  medicale  de  urgenţă sau,  după caz,  sesizarea numărului
unic pentru apeluri de urgenţă  112;
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2)  sesizarea  organelor  de  umărire  penală,   sesizarea  organelor  de
poliţie  pentru  emiterea  unui  ordin  de  protecţie  provizoriu,  sesizarea  instanţelor
judecătoreşti în vederea emiterii ordinului de protecţie;

3)  orientarea  către  SPAS  sau,  după  caz,  către  ftimizorii  privaţi  de
servicii   sociale,   acreditaţi   în   condiţiile   legii,   în   vederea   găzduirii   în   centre
rezidenţiale  adecvate nevoilor şi  aplicării  managementului  de  caz pentru victime
şi, după caz, pentru agresori;

I  intervine  ^m  cazurile  de  violenţă  domestică,  la  solicitarea  organelor  de

poliţie, atunci când prin ordinul de protecţie provizoriu s-a dispus măsura evacuării
temporare a agresorului din domiciliu, iar acesta din umă a solicitat, potrivit legii,
cazarea într-un centru rezidenţial.

-   în   intervalul   de   desfăşurare   a   activităţii,   astfel   cum  este   stabilit  prin

planificarea aprobată la nivel  de  instituţie,  i  se  interzice  efectuarea de  concedii  de
odihnă, cu excepţia situaţiilor de urgenţă;

F. Com
(1)Atribuţii:

Asistenti P_ersonalisi

a)  consilierea  şi  informarea,  soluţionarea  solicitărilor  referitoare  la  actele
necesare  stabilirii  drepturilor  asistenţilor personali  pentru persoanele  cu  handicap

grav în confomitate cu prevederile Legii nr. 448/2006, republicată;
b)  verificarea  şi  soluţionarea  dosarelor  de  asistenţi  personali,  întocmirea  şi

evidenţadispoziţiilordeîncadrare,acontractelorindividualedemuncă,afişelorde

post,  angajamentelor  şi  a  actelor  adiţionale  pentru  asistenţii  personali,  efectuarea
înregistrărilor  lunare  în  Registrul   general   de   evidenţă  a  salariaţilor  în   format
electronic  şi  înaintarea  documentelor  către  AJOFM  Sebeş,  în  vederea  luării  în
evidenţă;

c)    monitorizarea    valabilităţii    contractelor    individuale    de    muncă    ale
asistenţilor  personali,   a  certificatelor   de   încadrare   în  grad   de   handicap   grav,
întocmirea  rapoartelor  şi  dispoziţiilor  pentru  suspendare,  încetarea  suspendării,
încetarea contractului individual de muncă al asistenţilor personali;

d)     întocmirea    şi    înaintarea    către     Serviciul    Economico-Finaciar    si
Administrativ a notei de ftmdamentare privind creditele bugetare necesare în anul
financiar   umător   pentru   asigurarea   resurselor   financiare   necesare   achitării
salariilor asistenţilor personali;

e)  planificarea  concediilor  de  odihnă,  primirea  şi  verificarea  cererilor  de
concediu  de  odihnă pentru  asistenţii  personali  şi  introducerea acestora în baza de
date;

f)întocmireafişelordelichidareadatoriilorasistentulpersonal;
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g)   soluţionarea   cererilor   privind   acordarea   indemnizaţiei   persoanei   cu
handicap   grav,   pe   perioada   concediului   de   odihnă   şi   absenţei   temporare   a
asistentului personal;

h)  introducerea în  baza  de  date,  primirea  cererilor  şi  documentelor privind
acordarea ajutorului  de înmomântare  în cazul  decesului  asistentului personal  sau
asistatului, după caz, şi întocmirea statelor de plată;

i) introducerea în baza de date a dosarelor privind asistenţii personali;
î) actualizarea   documentelor   necesare   declaraţiilor   de   impunere   pentru

stabilireadeducerilorpersonaleşisuplimentaredeimpozitpeanulîncurs;

j)  întocmirea documentaţiei pe  baza procesului  verbal  de predare-primire  a
asistenţilor personali  aflaţi  în  plată  şi  instruirea periodică  a  acestora  în  domeniul
securităţii şi  sănătăţii în muncă,  cu respectarea prevederilor Legii nr.  319/2006, cu
modificărileşicompletărileulterioare,umândsăpredeasituaţiaşeftiluiierarhic;

k) actualizarea lunară a datelor privind asistenţii personali ai persoanelor cu
handicap   grav,  în  baza  situaţiei   cu  persoanele   decedate  din  municipiul   Sebes
transmisă de catre SPCLEP SEBES.

1)   transmiterea  către  Direcţia  Generală  de  Asistenţă  Socială  şi  Protecţia
Copilului   Alba     a   dispoziţiilor   şi   contractelor   individuale   de   muncă  privind
asistenţii personali;

m)   umărirea   efectuării   controlului   medical   periodic   de   către   asistenţii
personali;

n)  întocmirea  infomării  semestriale  către  Consiliul  Local  al  Municipiului
Sebes privind activitatea desfăşurată de asistenţii personali;

o)  aplicarea  prevederilor  legale  cu  privire  la  salarizarea  personalului  plătit
din  fonduri  publice,  conform  Legii  nr.   153/2017,  cu  modificările  şi  completările
ulterioare;

p)    stabilirea    salariului personalului    care    îndeplineşte    condiţiile    pentru
trecereaîntri)altătranşădevechime,prinacordareagradaţieicorespunzătoare;

q)pentruaducerealaîndeplinireaprevederilorlegalereferitoarelaasistenţii
personali,  colaborarea  permanentă  cu  Compartimentul  Monitorizare  si  Protectia
persoanelor Varstnice si a persoanelor cu Dizabilitati

r)   întocmirea   situaţiilor,   raportărilor   cu  privire   la   asistenţii   personali   şi
transmiterea acestora către instituţiile în drept;

s)   promovarea   actelor   administrative   de   autoritate   privind   obiectul   de
activitate,   întocmirea   referatelor   de   necesitate,    specificaţiilor   tehnice   pentru
achiziţionarea      bunurilor      şi      serviciilor      necesare      bunei      fimcţionări      a
compartimentului;

ş)întocmireaadeverinţelorlasolicitareaasistenţilorpersonali;
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t)   efectuarea  instructajului  periodic  al  asistenţilor  personali,  prevăzut  de
Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

ţ) întocmirea fişei colective de prezenţă a asistenţilor personali;
u)   verificarea   şi   întocmirea   documentaţiei   pentru   recuperarea   sumelor

încasate necuvenit de către asistenţii personali;
w) arhivarea lunară a lucrărilor din responsabilitate;
x) participarea la dezvoltarea  şi  implementarea sistemului  de  control  intem

managerial de la nivelul compartimentului.
z)  intocmirea  fiselor de  evaluare  a perfomantelor profesionale  individuale

pentru asistentii personali din cadrul directiei.
(2)Înceeacepi.ivesteindemnizaţiielunareacordatepersoanelorcuhandicap

8rav:
a)  prelucrează, verifică şi gestionează plata beneficiarilor de indenizaţii  lunare

cuvenite persoanelor cu handicap;
b)  verifca  indeplinirea  conditiilor  legale  de  acordare  a  indemnizatiilor  lunare

prin  întocmirea  anchetei   sociale   şi  pregăteşte   documentaţia  necesară  în
vederea stabilirii dreptului la măsuriele de asistenţă socială;

c)  întocmeşte  dispoziţiile  de   acordare/respingere  /încetare  a  indemnizatiilor
lunare;

d)  comunica dispozitiile beneficiarilor
e)  monitorizeaza şi evalueaza beneficiarii de indemizatii lunare;
f)   identifica  si  evalueaza  situatiile  care  impun  acordarea  de  serviciimeneficii

pentru    persoanele    adulte    cu    handicap,    comunicand    sitatiile    de    risc
compartimentelor de specialitate.

G. COMPARTIMENTUL AMBULANŢA SOCIALĂ

(1)Ambulanţa Socială    se va organiza şi fimcţiona cu respectarea
principiilorgeneralecareguvemeazăsistemulnaţionaldeasistenţăsocială,precum
şicuprincipiilespecificecarestaulabazaacordăriiserviciilorsocialeprevăzuteîn
standardele minime de calitate.

(2)   Serviciul   social   Ambulanţa   socială   este   o   structură   de   sprijin   şi
intervenţie  al  cărei  obiectiv  de  activitate  vizează  realizarea  transportului  sanitar
neasistat,      necesar   acoperirii   măsurilor   de   protecţie   socială   a   persoanelor   ce
reprezintă urgenţe sociale.

(3) Beneficarii serviciilor ambulanţei sociale sunt:
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-persoanele   vârstnice   dependente   fără   susţinători   legali   sau   ale   caror

susţinători se află în imposibilitatea de a-i susţine;
- persoane cu boli cronice/teminale în diferite stadii de evoluţie;
-copii şi adulţi  cu dizabilitati;

•pesoane fără adăpost sau aflate în situaţii de vulnerabilitate socială;
-victime ale violentei domestice;

(4) Principalele obiective  ale ambulanţei sociale  sunt:

a)  Acordarea asistenţei medico  -sociale persoanelor, grupurilor cu risc  crescut
de excluziune socială,  care reprezintă urgenţe sociale;

b)  Transmiterea   cazurilor   depistate   către   compartimentele   specializate   în
vederea asigurării  serviciilor de  care  au nevoie persoanelor aflate în  situaţii
de criză medico-socială, confom legislatiei în vigoare;

c)  Facilitarea    relaţiilor  cu  serviciile  publice  de  urgenţă  specializate  (spitale,

policlinici, centre rezidenţiale, adăposturi de noapte etc).

(5) Serviciile Ambulanţei sociale cuprind următoarele:

~     Transportul  persoanelor  vârstnice,  greu  deplasabile  la unităţile  medicale

în vederea efectuării  consulaţiilor si a tratamentelor de specialitate;
-     Transportul persoanelor greu deplasabile la instanţele de judecată pentru

in vederea audierii pentru  numirea  tutorilor sau curatorilor;
-    Realizarea  tratamentului  ambulatoriu  (tratament  injectabil,  pansamente,

analize,   RMN,   CT   etc)   pentru   persoanele   asistate   la   recomandarea
medicului de familie sau a medicului curant al beneficiarului;

-     Evaluarea medicală  periodică a persoanelor aflate în evidenţa serviciilor

de îngrijire socială ( monitorizare TA, puls, glicemie)
-     Transportul minorilor sau  a   persoanelor greu deplasabile  la comisiile de

evaluare si expertiză în vederea încadrării în grad de handicap;
-     Transportul   persoanelor           care   necesită   sedinţe   de    chimioterapie,

radioterapie etc
•     Acordarea  unor  măsuri  de  sprijin  în  situaţii  de  urgenţă  (distribuire  de

alimente, bauturi calde nealcoolice, pături etc)
-     Monitorizarea  categoriilor  sociale  aflate  în  situaţie  de  risc,  identificarea

priblemelor   de   sănătate   precum   si   a   oportunităţilor   de   diminuare   a
riscului persoanelor fară adăpost;
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•           Asigurarea   asistenţei   medicale      în   cadrul      diverselor   acţiuni   şi

evenimente locale (campanii de infomare, mediatizare, caravane, competitii
sportive etc)

H. COMPARTIMENTUL  INFORMARE ŞI CONSILIERE SOCIALĂ

(l)Scopul   serviciului   social   de   consiliere   şi   infomare   este   menţinerea,
refacerea sau dezvoltarea capacităţilor individuale pentru depăşirea unei situaţii de
nevoie  socială,  economică  sau  juridică  şi  aplicarea  politicilor  si  strategiilor  de
asistenţă socială a persoanelor aflate în situaţii de nevoie prin acordarea de servicii

sociale   privind prevenirea marginalizării  sociale şi sprijinirea reintegrării  sociale ,
în    rapori    cu    capacitatea    psihoafectivă,    precum    şi    consiliere    juridică    şi
administrativă.

(2)Principiile  care  stau  la  baza  acordării  serviciului  social  de  informare  si
consiliere socială sunt:

-respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficare;
-deschiderea către comunitate;
-promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;
|incurajarea    iniţiativelor    individuale    ale    persoanelor   beneficiare    şi    a

implicăriiacestoraînsoluşionareasituaţiilordevulnerabilitate;
-responsabilizarea membrilor de familie, reprezentantilor legali cu privire la

exercitarea drepturilor şi indeplinirea obligatiilor de întretinere;
•asigurarea   unei    îngrijiri    individualizate    şi   persoanlizate    a   persoanei

beneficiare.

(3)Ascultarea   opiniei   persoanei   beneficiare   şi   luarea   în   considerare   a
acesteia, tinându-se cont de varsta si  de gradul  său de maturitate,  de discemamânt
si de capacitatea de exercitiu etc

(4) Beneficiarii serviciilor de infomare şi consiliere socială  sunt:
-persoanele vârstnice ;
b persoane cu boli cronice/teminale în diferite stadii de evoluţie
-copii şi adulţi   cu dizabilitati ;

-pesoane fără adăpost sau aflate în situaţii de vulnerabilitate socială;
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-victime ale violentei domestice;
-persoane fără venit, someri;

•persoane aflate în situatii de nevoie socială, economică sau juridica.

(5)Activităţi şi fimcţii  :

(6)Principalele fi]ncţii ale serviciului social sunt umătoarele:
a)  de !urnizare a serviciilor sociale de interes public general nocal prin

asigurarea următoarelor activităţi :
-consiliere psihosocială
-infomare ,consiliere si suport juridic
-suport emotional

U)??.infi,or`:are?benefi:iarilor,potenţialilorbeneficiari,autorităţilorpublicesi

pub!icului larg despre domeniul de activitate  pri; asigurarea ur;ăto;relor
activităţi,
-organizarea unor sesiuni de infomare
-Elaborareaunormaterialeinfomativecaresuntmediatizatelanivelulcomunităţii
-promovarea serviciilor şi activităţilor  în presă

c) promovarea_drepturilor benef iciarilor  şi unei imagini pozitiwe a acestora, de

p::^mo:are:drepturiloromuluiîngeneralprecumşideprevenireasituaţiilorde
dific_u!t:teîncarepotintracategorii,evu,;erabi,eirinâsigurareaurmă;oa;e,;r
activităţi:
-participarea beneficiarilor la activitatile din comunitate;
-colaborarea cu AJOFM si ONG-uri
-incuraj area activităţilor de voluntariat;
-promovarea imaginii pozitive a persoanelor cu dizabilităţi în colaborarer cu

diverşi actori   sociali implicaţi si cresterea gradului de vizibilitate a persoani cu
dizabilităţi ca membru al unei societăţi cu drepturi depline;
-promovarea accesului persoanelor cu dizabilităţi la servicii sociale;

~promovarea accesibilizării mediului fizic şi infomaţional

d>_`a~s`_t5::are:ca]ttattts=rvtctt,orsocta,eprtnrea,tzăreaurmătoare]oractîvttăţt..
-elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul  de acordare a

serviciilor sociale;
|realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;
-evaluări si instruiri a personalului angajat;

-chestionare de evaluare a gradului de satisfacţie a beneficiarilor.
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Art. 53 SERVICIUL PROGRAME ŞI SERVICII SOCIALE

(1)  Serviciul  Programe  şi  Servicii  Sociale  este  condus  de un  şef serviciu  şi
are în subordine 4 servicii sociale:

:g3:=igsznlgpr:j::|TapEros:=|eiuvpâ::=cşersoanev&stn|ce
-Centrul de Zi pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi
-Centrul de Zi pentru Copii cu Dizabilitati

A.  Centrul de Zi pentru Persoane Vârstnice Sebeş

(1)       Serviciul  social  "  Centrul  de  Zi  pentru  Persoane  Vârstnice  Sebeş",  cod
serviciu social  8810  CZ-V-II,  înfiinţat de Consiliul Local al Municipiului  Sebeş  şi
administrat  de   fimizorul  Direcţia   Generală  de  Asistenţă  Socială,  Medicală  şi
Comunitară  Sebeş,  acreditat  confom  Certificatului  de  acreditare     seria  AF  nr.
007122,  deţine Licenţă   de  fimcţionare  definitivă seria LF nr.  LF  0010024,  sediul
în Municipiul Sebeş, str. Aleea Lac, nr,12, jud. Alba.

(2)  Scopul  serviciului  social.  Scopul  serviciului  social  "Centrul  de  Zi  penti.u
Persoane  Vârstnice  Sebeş"  este  de  integrare/reintegrare  socială  a  persoanelor
vârstnice  din  Muicipiul  Sebeş,  ^m  vederea  prevenirii  şi  combaterii  riscului  de
excluziune  socială,  prin  realizarea  unor  activităţi  pentru  depăşirea  situaţiilor  de
dificultate  în  care  se pot afla,  de promovare  a incluziunii  sociale  şi  de  creştere  a
calităţii vieţii persoanelor vârstnice.

(3)Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare. Serviciul social "
Centrul  de  Zi  pentru  Persoane  Vârstnice  Sebeş  "  ftmcţionează  cu  respectarea

prevederilor  cadrului  general  de  organizare  şi  ftmcţionare  a  serviciilor  sociale
reglementat   de   Legea   nr.   292/2011    a   asistenţei   sociale,   cu   modificările   şi

completările  ulterioare,  Legea  nr.  17/2000  privind  asistenţa  socială  a  persoanelor

49



vârstnice,   cu   modificările   şi   completările   ulterioare,   precum   şi   a   altor   acte
nomative secundare aplicabile domeniului.

(4)       Standard minim de  calitate  aplicabil:  Ordinul  nr.  29/2019 pentru aprobarea
standardelor   minime    calitate   pentru   acreditarea   serviciilor   sociale   destinate
persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de
protecţie  a  copilului  şi  a  altor  categorii  de  persoane  adulte  aflate  în  dificultate,
precum  şi  a  serviciilor  acordate  în  comuniytate,  serviciilor  acordate  în  sistem
integrat  şi   cantine  sociale  -  Anexa  6   -   Standarde  minime  de  calitate  pentru
serviciile   sociale  acordate  în  comunitate,   organizate  ca  centre  de  zi   destinate
persoanelor  adulte,  aplicabile  pentru  categoria  de  servicii  sociale:  centre  de  zi  de
socializare şi petrecere a timpului liber (tip club), cod 8810 CZ-V-II.

(5)Serviciul  social  "  Centrul  de  Zi  pentru  Persoane  Vârstnice  Sebeş  ",  este
îtlfiiii+at   t`r;h   [T^.=_â___    ~          .i.    i    .   +           .      _înfiinţat  prin  Hotărârea  Consiliului  Local  al  Municipiului  Sebeş  nr.  28/2016L      ____-_    -_-_V-..'     '".L ,,,,,,,    lJ,L,tJ?       ,    C

ftincţionează   în   cadrul   Direcţiei   Generale      de   Asistenţă   Socială,   Medicală
Comunitară Sebeş.

a) respectarea
b)  protejarea

(6)  Principiile  care  stau  la  baza  acoi.dării  serviciului  social.   Serviciul
social  "  Centi.ul  de  Zi  pentru  Persoane  Vârstnice  Sebeş  "  se  organizează  şi
funcţioneazăcurespectareaprincipiilorgeneralecareguvemeazăsistemulnaţional
de  asistenţă socială, precum  şi  cu principiile  specifice  care  stau  la baza acordării
serviciilor  sociale  prevăzute  ^m  legislaţia  specifică,  în  convenţiile  intemaţionale
ratificateprinlegeşiîncelelalteacteintemaţionaleînmaterielacareRomâniaeste

parte, precum şi în standardele minime de calitate aplicabile.

(7) Principiile specifice care stau la baza prestării  serviciilor sociale în cadrul
"Centi.ului de Zi pentm Persoane Vârstnice Sebeş " sunt următoarele:

L                '' ---- '-     ~---T-LV.`^lL`/    |LJ    `/`/`rcL    .i
priveşte  egalitatea  de  şanse  şi  tratarient,  participarea  egală,  autodeteminarea,
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)asistareapersoanelorfărăcapacitatedeexerciţiuînrealizareaşiexercitarea

drepturilor lor;

D  asigurarea  în  mod  adecvat  a  unor  modele  de  rol  şi  statut  social,  prin
încadrarea în unitate a unui personal mixt;
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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 discemământ
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 pemanentă pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor,

înbazapotenţialuluişiabilităţilorpersoaneibeneficiaredeatrăiindependent;
k)   încurajarea   iniţiativelor   individuale   ale   persoanelor   beneficiare   şi   a

implicăriiactiveaacestoraînsoluţionareasituaţiilordedificultate;
1)asigurareauneiintervenţiiprofesioniste,prinechipepluridisciplinare;
m) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale;
n)  responsabilizarea  membrilor  familiei,  reprezentaţilor  legale  cu  privire  la

exercitareadrepturilorşiîndeplinireaobligaţiilordeîntreţinere;
_\o)    primordialitatea    re;ponsabilităţii '  persoan-;i-,-'-iăiiiei    cu    privire

dezvoltarea   propriilor   capacităţi   de   integrare   socială   şi   implicarea   activă
soluţionareasituaţiilordedificultatecucaresepotconfiuntalaunmomentdat;

_\      __1_,_  _ 1           _  _____ ''--._  -_  _-`  -.`\`L,J\rl,,  \J(~,,
p)   colaborarea   centrului   cu   compartimentele   de   specialitate   din   cadrul

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială, Medicală şi Comunitară.

(8)          Beneficiarii    sewiciilor    sociale.    Beneficiarii    serviciilor    sociale
acordate  în  "  Centrul  de  Zi  pentru  Pei.soane  Vârstnice  Sebeş"  sunt  persoane
vârstnice  cu domiciliul/reşedinţa în Municipiului  Sebeş,  care au împlinit vârsta de

pensionare stabilită de lege.
(9) Condiţiile de acces/admitere În centru sunt următoarele:
a) Acte necesare:

-      Cerere  de  admitere  în  centru  semnată  de  beneficiar,  adresată  Direcţiei
Generale de Asistenţă

Socială, Medicală şi Comunitară Sebeş;
-    Cartea de identitaten)uletin de identitate, în copie;
-Cupon de pensie, în copie;
-    Adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie din care să rezulte că

nu suferă de boli   psihice,   boli infecto-contagioase sau dermato-venerice,  care nu
pemit ffecventarea

colectivităţii;
b) Criteriile de eligibilitate ale benericiarilor

•     Să fie persoane vârstnice, respectiv să aibă vârsta de 65 ani;
-      Să nu fie înregistrate la o altă unitate de asistenţă socială din Municipiul

Sebeş, unde prin
contract, beneficiază de aceleaşi servicii;
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-     Să aibă domiciliul/reşedinţa în Municipiul sebeş;
-     Să   nŢ   se   afle   în   evidenţă   cu   boli   infecto-contagioase   sau   dermato-

venerice;
În cadrul centrului nu se admit persoane a căror igienă sau stare de sănătate

psihică   pun   în   pericol   integritatea   fizică   a   celorlalţi   beneficiari   ai   centrului,
persoane în stare de ebrietate sau care manifestă un comportament agresiv faţă de
angajaţii centrului şi ceilalţi beneficiari.
Acordarea serviciilor se face ^m limita locurilor disponibile.

Capacitatea centrului : 50 beneficiari.
c)  Decizia de admitere/respingere
Admiterea persoanelor vârstnice în Centrul de Zi pentru Persoane Vârstnice

Sebeş  se  face  ^m  baza  cererii  fomulată  de  persoana  în  cauză,  solicitare  depusă
împreună cu documentele necesare şi înregistrată la Compartimentul management
documente,   relaţii   publice   şi   infomatică      din   cadrul   Direcţiei   Generale   de
Asistenţă Socială, Medicală şi Comunitară Sebeş.

Decizia   de   admitere/respingere   se   emite   de   către   Directorul   general   al
Direcţiei  Generale  de  Asistenţă  Socială,  Medicală  şi  Comunitară  Sebeş,  în  baza

propunerilor din fişa de evaluare  şi  din referat,  documente întocmite  de  asistentul
social din cadrul centrului.

d)  Modalitatea de încheiere a contractului de furnizare de servicii:
Contractul pentru acordarea de servicii sociale se încheie între Direcţia Generală de
Asistenţă  Socială, Medicală şi  Comunitară în calitate de ftimizor de  servicii  sociale

şipersoanavârstnicăbeneficiarăaserviciilor/reprezentantullegalalacesteia.

(10) Activităţi şi funcţii. Principalele fimcţii ale serviciului social "  Centrul
de Zi pentru Pei.soane Vârstnice Sebeş " sunt următoarele:

a)   de   ftimizare   a   serviciilor   sociale   de   interes   public   general/local,   prin
asigurarea umătoarelor activităţi :

1.  reprezintă  fiimizorul  de  servicii  sociale  în  contractul  încheiat  cu  persoana
beneficiară;

2.găzduireaîncentruabeneficiarilorpeperioadadesfăşurăriiactivităţilor;

prîn:3.Promoveazăşifaciliteazăintegrareaşireintegrareasocialăabeneficiarilor
-     activităţi de infomare şi de consiliere;
-     activităţi  de  facilitare  acces  pe  piaţa  muncii,  la  locuinţă,  1a  servicii

medicale şi de educaţie;
-     activităţi   de   socializare   şi   petrecere   a   timpului   liber   (şah,   table,

rummy, etc.), concursuri cu premii organizate de centru;
-     activităţi de orientare vocaţională;
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-     terapii diverse ®siho-socială, terapie ocupaţională, etc.)
-     organizare şi implicare în activităţi comunitare;
•     activităţi  diverse  organizate  cu  ocazia  unor  date/zile  importante  de

peste   an  (Ziua  femeii,   Crăciun,   Sfintele  Paşti,   Ziua  eroilor,   Ziua
Vârstnicului, zile de naştere, ş.a.);

-     activităţi culturale (grup vocal, etc.);
-     activităţi de infomare prin citirea zilnică a presei, cărţi, reviste, etc.
•    organizarea  de  excusii  la  obiective  turistice  sau  mănăstiri,  turism

social;
•     organizarea de ateliere ®ictură, etc.);
•     susţinerea de spectacole cu diverse ocazii;
L     activităţi   de   stimulare   a   memoriei   pentru   prevenirea   deteriorării

mentale specifice vârstei înaintate;
L     acţiuni    caritabile:    acordare    de    alimente,    ajutoare    materiale    şi

financiare   pentru   beneficiarii    care   au   venituri   mai    mici    decât
indemnizaţia socială pentru pensionari;

-     educaţie pentru sănătate;
-     vizite la alte centre sau instituţii;
-    seŢvicii  de  recuperare/reabilitare  fiincţională  (  kinetoterapie,  terapie

prin masaj, şedinţe de psihoterapie, ş.a.);
-    supravegherea    şi    menţinerea    sănătăţii    (monitorizarea    stării    de

sănătate);
-   servicii de îngrijire personală -masaj
-     alte activităţi necesare pentru îndeplinirea obiectivelor  centrului;

b) de infomare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari,  autorităţilor publice
şi  publicului  larg  despre  domeniul  său  de  activitate, prin  asigurarea următoarelor
activităţi:

1.  Realizarea de broşuri, pliante, materiale de prezentare a activităţii centrului
distribuite în comunitate, în mass-media;

2. Elaborarea de materiale informative pe suport electronic (date de informare
sau publicitare, fotografii) postate pe site-ul serviciului ;

3.   Elaborarea   de   rapoarte   de   activitate   si   afişarea   acestora   pe   site-ul
ftmizorului;

4.  Informarea beneficiarilor asupra activităţii derulate de Centrul de Zi pentru
Persoane  Vârstnice,  drepturilor şi  obligaţiilor beneficiarului  şi  ale  fiimizorului  de
servicii   sociale,   prevederilor   contractului   de   acordare   de   servicii,   prevederilor
planului individualizat  de asistenţă şi îngrijire/planului de intervenţie, procedurilor
de lucru ale centrului, condiţiilor de admitere şi de încetare,  programului de lucru,
dreptului de a face sesizări/reclamaţii ;
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5.    Realizarea   de   materiale   infomative   (materiale   scrise,   fotografii   de
informaresaupublicitare),comunicatedepresă,comunicatemass-mediacuprivire
la activităţile desfaşurate şi la serviciile oferite;

6. Acţiuni de promovare a voluntariatului;
c)  de  promovare  a  drepturilor  beneficiarilor  şi  a  unei  imagini  pozitive  a

acestora,  de  promovare  a dreptuilor omului  în general, precum  şi  de prevenire  a
situaţiilor de  dificultate ^in  care pot intra categoriile vulnerabile  care  fac parte din
categoria   de   persoane   beneficiare,   potrivit   scopului   acestuia,   prin   asigurarea
umătoarelor activităţi :

1.Activităţideinformarelaniveluloraşului,lanivelulfiecăruibeneficiar;
2. Comunicate mass-media ;
3.   Spectacole,  evenimente,  manifestări  organizate  cu  ocazia  unor  date/zile

importante de peste an;
4.Colaborareacualteserviciipentruacordareaunorserviciicomplementare;
d)   de   asigurare   a  calităţii   serviciilor   sociale  prin  realizarea  umătoarelor

activităţi:
1.  Elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul  de  acordare  a

serviciilor;
2. Realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;
3 . Perfecţionarea continuă a personalului centrului.
4. Măsurarea gradului de satisfacţie a beneficiarilor;
e)  de  administrare  a  resurselor  financiare,  materiale  şi  umane  ale  centrului

prin realizarea umătoarelor activităţi :
1.Întocmireanecesaruluidebugetpropriualserviciului;
2.   Întocmirea de referate de necesitate privind achiziţiile de produse,  servicii

şi lucrări necesare fiincţionării şi desfaşurării activităţii centrului;
2.    Cuprinderea propunerilor din  referatele  de  necesitate  în Planul  Anual  de

Achî3î.ţiîn?oucbiî]Creeaai]gn:î::Ţe]UĂddaep::r:î:]ise°dciîuai]:i;Ambiant;

4.Întocmirea/actualizareafişelordepostpentrufiecareangajat;
5.Propuneriprivindperfecţionareaprofesionalăapersonalului;
6.Evaluareaanualăaperformanţelorindividualealepersonalului.

7. Elaborarea şi implementarea unui plan propriu de dezvoltare

8.  CENTRUL  DE  ÎNGRIJIRE  LA  DOMICILIU  PENTRU  PERSOANE
VÂRSTNICE:

(1)   Serviciul  social   "   Centrul  de  Îngrijire  la  Domiciliu  pentru  Persoane
Vârstnice   Sebeş",   cod  serviciu   social   88io   ID-I,   este  un   serviciu   social   fără
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personalitate juidică, a fost ^mfiinţat de Consiliul Local al Municipiului Sebeş, este
administrat  de  ftimizorul  Direcţia   Generală  de  Asistenţă  Socială,  Medicală  şi
Comunitară  Sebeş,  acreditat  confom  Certificatului  de  acreditare  seria  AF  nr.
007122,  deţine  licenţa de  ftmcţionare  definitivă seria LF nr.  0010023,  cu sediul în
Muicipiul Sebeş, str. Aleea Lac, nr.12, jud. Alba,

(2) Scopul sewiciului social. Scopul serviciului social " Centrul de Îngrijire
la  Domiciliu  pentru  Persoane  Vâi.stnice  Sebeş"  este  de  îmbunătăţire  a  calităţii
vieţii  persoanelor  vârstnice  dependente,  prin  acordarea  la  domiciliu  de  servicii

pentru  realizarea  activităţilor  de  bază  şi   instrumentale  ale  vieţii   zilnice   şi   de
contîf3u,ar%3#L]]cusodceîŢîtca::tşL{esă:ctî,nîgr§::eprî[: ]oE:î:Î:.î]îu  pentm   persoane

Vârstnice   Sebeş   oferă   sprijin   şi   suport  pentru  persoanele   vârstnice   izolate   la
domiciliu,  prevenind  marginalizarea/excluderea  lor  socială.  Nevoile  persoanelor
vârstnice sunt multiple,  ele se raportează la starea materială şi starea de sănătate a
acestora.

(4)  Serviciile  de  îngrijire  personală  se  adresează  persoanelor  dependente
care,  ca  umare  a  pierderii  autonomiei  fimcţionale  din  cauze  fizice,  psihice  sau
mintale,necesităajutorsemnificativpentruarealizaactivităţileuzualealevieţiide
zi  cu zi.  Situaţia de dependenţă este o  consecinţă a   bolii, traumei  şi dizabilităţii şi

poate fi exacerbată de absenţa relaţiilor sociale şi a resurselor economice adecvate.

centri:)cdaedrE|:erşj:'rede|îanf,iE,amr:âi?i:ga:ieznatrreuşif::::iaonneare+âsresTni,şj:|ssoeciae|'::
fiincţionează   cu   respectarea   prevederilor   cadrului   general    de   organizare   şi
fimcţionare  a  serviciilor  sociale  reglementat  de  Legea  nr.  292/2011   a  asistenţei
sociale,  cu  modificările  ulterioare,  Legea  nr.   17/2000  privind  asistenţa  socială  a

persoanelor   vârstnice,   republicată,   cu   modificările   şi   completările   ulterioare,
precum şi a altor acte nomative secundare aplicabile domeniului.

(6)   Standard   minim   de   calitate   aplicabil:   Ordinul   nr.   29/2019   pentru
aprobarea  standardelor  minime  de  calitate  pentru  acreditarea  serviciilor  sociale
destinate persoanelor vârstnice,  persoanelor  fără  adăpost,  tinerilor care  au părăsit
sistemul  de  protecţie  a  copilului  şi  a  altor  categorii  de  persoane  adulte  aflate  în
dificultate,  precum  şi  a  serviciilor  acordate  în  comunitate,  serviciilor  acordate  în
sistem  integrat  şi  cantine  sociale - Anexa  s  Standarde  minime  de  calitate pentru
serviciiledeîngrijiriladomiciliupentrupersoanevârstnice,cod8810ID-I.

(7)  Serviciul  social  "  Centrul  de  Îngrijire  la  Domiciliu  pentru  Persoane
Vârstnice  Sebeş  "  este  înfiinţat prin Hotărârea Consiliului  Local  al  Municipiului
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Sebeş   nr.   28/2016   şi   ftincţionează   în   cadrul   Direcţiei   Generale   de   Asistenţă
Socială, Medicală şi Comunitară Sebeş.

socîa{:,cpernîtnrcjF,;î:eî:::Îejî::a,:Laomb,îc:îîua;:#răurî;esres:aî::u+uâîrsstoncîîcae,.s::g.şî:;
organizează  şi  fiincţionează  cu  respectarea  principiilor  generale  care  guvemează
sistemul naţional de asistenţă socială, precum şi cu principiile specifice care stau la
baza  acordării  serviciilor  sociale  prevăzute  în  legislaţia  specifică,  în  convenţiile
intemaţionale ratificate prin lege şi în celelalte acte intemaţionale ^m materie la care
Româniaesteparte,precumşiînstandardeleminimedecalitateaplicabile.

cent`rgu'.Pâiencîi::ii:j,şfeec,iaf`Câoc:riecis,tiauu;ae:î::pf3:tsă.r;inseewviâiis.,onri::cisa:;edşe:ătsr|,;
umătoarele:

a) respectarea,  cu prioritate, a dreptului de a trăi în propria familiei  sau, dacă
acest lucru nu este posibil, întm familie substitutivă sau,  după caz, într-un mediu
familial    (domiciliul    persoanei    beneficiare/persoanei    care    acordă    îngrijirea
copilului/persoanei vârstnice/persoanei cu dizabilităţi);

b)respectareaşipromovareacuprioritateainteresuluipersoaneibeneficiare;
c)  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;

d)     asigurarea    protecţiei    împotriva    abuzului    şi    exploatării    persoanei
beneficiare;

e) asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea
drepturilor lor;

f)  ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia,
ţinându-se cont, după caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discemământ
şi capacitate de exerciţiu;

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

h)promovareaunuimodelfamilialdeîngrijireapersoaneibeneficiare;
i)    asigurarea   unei   îngrijiri    individualizate   şi   personalizate   a   persoanei

beneficiare;
j)   preocuparea   permanentă   pentru   identificarea   soluţiilor   de   integrare   în

familie  sau,  după  caz,  în  comunitate,  pentru  scurtarea  perioadei  de  prestare  a

56



serviciilor,   în   baza  potenţialului   şi   abilităţilor  persoanei   beneficiare   de   a   trăi
independent;

k)   încurajarea   iniţiativelor   individuale   ale   persoanelor   beneficiare   şi   a
implicăriiactiveaacestoraînsoluţionareasituaţiilordedificultate;

1)asigurareauneiintervenţiiprofesioniste,prinechipepluridisciplinare;
m) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale;
n)    primordialitatea    responsabilităţii    persoanei,    familiei    cu    privire    la

dezvoltarea   propriilor   capacităţi   de   integrare   socială   şi   implicarea   activă   ^in
soluţionareasituaţiilordedificultatecucaresepotconfimtalaunmomentdat;

o)  colaborarea  Centului  de  Îngrijire  la Domiciliu pentru Persoane  Vârstnice
Sebeş   cu  celelalte  compartimente     din  cadrul  Direcţiei  Generale  de  Asistenţă
Socială, Medicală şi Comunitară Sebeş.

(10)          Benef]ciarii  serviciilor  socia]e  acordate  de  "  Centrul  de  îngrijire
la Domiciliu pentru Pei.soane Vârstnice Sebeş " sunt: persoane vârstnice care au
împlinitvârstalegalădepensionare,dependentesausemidependentecudomiciliul
sau    reşedinţa   în   Municipiul    Sebeş,    care    necesită    ajutor   pentru    realizarea
activităţilordebazăşi/sauinstrumentalealevieţiizilnice

deîngîtj:r]e,]îC5Îov±tîăcţîîşj::::#Îb::::c:pea[;[âersg::î[;%ba:;:eswj:î:#ăst:c::]]:,centm]
a)  de  furnizare  a  seiviciilor  sociale  de  intei.es  public  genei.aMocal,  prin

asigurarea următoarele activităţi:
1.  reprezintă  ftimizorul  de  servicii  sociale  în  contractul  încheiat  cu persoana

beneficiară;
2. asigură umătoarele activităţi de îngrijire la domiciliu:

_         a;11+--     ,~-*~L__      1__      1.ajutor  pentru  realizarea  activităţilor  de  bază  ale  vieţii   zilnice:   igienă
corporală,    îmbrăcare    şi    dezbrăcare,    hrănire    şi    hidratare,    igiena
eliminărilor,transferşimobilizare,deplasareîninterior,comunicare;
ajutor   pentru   realizarea   activităţilor   instrumentale   ale   vieţii   zilnice:

prepararea   hranei,    efectuarea   de    cumpărături,    activităţi    de   menaj,
facilitarea deplasării în exterior,  activităţi de administrare şi gestionare a
bunurilor, activităţi de petrecere a timpului liber;
servicii de consiliere socială şi infomare;
activităţidepromovareainserţieibeneficiaruluiînfamilieşicomunitate;
servicii de evaluare;
alte   activităţi,   după   caz:   activităţi   de   amenajare   si   adaptare   mediu
ambiant, etc.;

de  informare  a  beneficiarilor,  potenţialilor  benefîciari,  autorităţibr
şi  publicului  larg  despre  domeniul  său  de  activitate,  prin  asigui.area

arelor activîtăţi:
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1.   Elaborarea   de   pliante,   materiale   de   prezentare   a   activităţii   centrului,
distribuite în comunitate, în

mass-media;
2. Elaborarea de materiale infomative pe suport electronic (date de infomare

sau publicitare, fotografii) postate pe site-ul direcţiei ;
3 . Elaborarea de rapoarte de activitate;
4.  Infomarea beneficiarilor asupra activităţii  derulate de Centrul de Îngrijire

la    Domiciliu    pentru    Persoane    Vârstnice    Sebeş,    drepturilor    şi    obligaţiilor
beneficiarului şi ale fiimizorului de servicii   sociale,   prevederilor   contractului   de

înc:rrîîîŢe:d:r:ec:isiîî'[:rre:%de]ruî:emp[:T:]uc]oî:5îaviî:ae]i::Îuiecenti:Îîstdeenţingrij]re|aşi
Domiciliu     pentru  Persoane   Vârstnice,   condiţiilor  de  admitere   şi   de  încetare,
dreptului de a face sesizări/reclamaţii;

c)  de  promovai.e 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
cam   fac   parte   din   categoria   de   persoane   beneficiare,   potrivH   scopului
acestuia, prin asigurarea următoare]or activităţi:

1.Activităţideinformarelanivelulmunicipiului,lanivelulfecăruibeneficiar;
2. Aplicarea prevederilor codului de etică;
3. Organizarea de sesiuni de instruire a personalului de îngrijire;
4.   Infomarea   beneficiarilor   şi   luarea   la   cunoştiinţă  privind   drepturile   şi

obligaţiile beneficiarilor   drepturile      şi      obligaţiile      ftimizorului      de      servicii,

posibilitatea  de  semnalare  a  sesizărilor/reclamaţiilor,  identifcarea,  semnalarea  şi
soluţionarea cazurilor de abuz şi neglijenţă;

5,  Implicarea beneficiarului/reprezentantului  legal  în procesul  de  evaluare  şi
stabilire  a  planului  individualizat  de  asistenţă  şi  îngrijire  cu  respectarea  opiniilor
acestuia;

6.Colaborareacualteserviciipentruacordareaunorserviciicomplementare;
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.  Monitorizarea  periodică  a  activităţii  de  îngrijire  la  domiciliu,  realizarea

indicatorilor  de  performanţă  corelaţi  obiectivelor  serviciului  social  de  îngrijire  la
domiciliu;

4. Măsurarea gradului de satisfacţie a beneficiarilor;
5. Perfecţionarea continuă a personalului centrului.
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e)   de   administrare   a   resurselor   financiai.e,   matei.iale   Şi   umane   ale
centru!ui prin realizarea următoarelor activităţi:

1.I^ntocmirea necesarului de buget propriu al serviciului;
3. Intocmirea de referate de necesitate pentru achiziţiile de produse şi servicii

neces4:r;nT]::#::Ţ:îfeşr]ateî::aşunre::îsîtcattîevî5ăiţrî:ccţ:g]t%[eun];ra|edeAsistenţăsoclală,

Medicală şi
Comunitară   Sebeş   în  vederea  cuprinderii  propunerilor  din  referatele   de

necesitateînPlanulAnualdeAchiziţiiPublicealftimizoruluideserviciisociale;
5.ElaborareaşiimplementareaPlanuluipropriudedezvoltare;
6.Întocmireadepropuneriprivindperfecţionareaprofesionalăapersonalului;
7.Evaluareaanualăapeformanţelorindividualealepersonalului.

C.     CENTRUL    DE    ZI    PENTRU    PERSOANE    ADULTE    CU
DIZABILITĂŢI

(1)    Identificarea   serviciului   social.   Serviciul   social   "Centrul   de   Zi   pentru
Persoane   Adulte   cu  Dizabilităţi   ",   cod   serviciu   social   8899   CZ-D-I,   este   un
serviciu    social    fără   personalitate   juridică,    înfiinţat   de    Consiliul    Local    al
Municipiului   Sebeş   şi   administrat   de   ftimizorul   de   servicii   sociale   Direcţia
Generală  de  Asistenţă  Socială,  Medicală  şi  Comunitară  Sebeş,  acreditat  conform
Certificatului  de  acreditare  seria  AF  nr.   007122,  deţine  Licenţa  de  ftincţionare
definitivă nr.  LF nr.  000945,  cu sediul în Municipiul  Sebeş, str.  Lucian Blaga, nr.
45A, Jud. Alba.

(2)  Scopul  serviciului  social  "Centrul  de  Zi  pentru  Persoane  Adulte  cu
Dizabilităţi"estedeaasiguapersoaneloradultecudizabilităţiaflateîntr-osituaţie
de   dificultate   socială   servicii/activităţi   care   să   răspundă   nevoilor   individuale
specifice  persoanelor  cu  dizabilităţi,  în  vederea  depăşirii  situaţiilor  de  dificultate,
dezwoltăriipotenţialuluipersonalşipreveniriiinstituţionalizării.

(3)  Cadi.ul  legal  de înfiinţare,  organizare  şi  funcţionare.  Serviciul  social"CentruldeZipentruPersoaneAdultecuDizabilităţi"fiincţioneazăcurespectarea

prevederilor  cadrului  general   de   organizare   şi   fiincţionare  a  serviciilor  sociale
reglementat de  Legea nr,  292/2011  a  asistenţei  sociale,  cu modificările ulterioare,
Legea  nr.  448/2006  privind  protecţia  şi  promovarea  drepturilor  persoanelor  cu
handicap,   cu  modificările   şi   completările   ulterioare,   precum   şi   ale   altor  acte
nomative secundare aplicabile domeniului.

(4)Standardminimdecalitateaplicabil:Ordinulnr.82/2019pentruaprobarea
Standardelor  specifice  minime   de   calitate   obligatorii  pentru  serviciilor  sociale
destinatepersoaneloradultecudizabilităţi-Anexa6-Standardespecificeminime
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de  calitate  obligatorii  pentru  servicii  sociale  organizate  ca  Centre  de  Zi  pentru
Persoane   Adulte   cu   Dizabilităţi,   cod   8899   CZ-D-I   şi   Centre   de   servicii   de
recuperare neuromotorie de tip  ambulatoriu pentru persoane adulte cu dizabilităţi,
cod 8899-CZ-D-II.

(5)  Serviciul  social  "Centrul  de  Zi  pentru  Persoane  Adulte  cu  Dizabilităţi  "
este înfiinţat prin Hotărârea Consiliului Local  al Municipiului Sebeş nr.  303/2015
privind  înfiinţarea  compartimentului  Centrul  de  Zi  pentru  Persoane  Adulte  cu
Dizabilităţi   şi   ftincţionează  în   cadrul   Direcţiei   Generale   de   Asistenţă   Socială,
Medicală şi Comunitară Sebeş.

(6)  Principiile  care  stau  la  baza  acordării  serviciului  social.  Serviciul
social  "Centrul  de  Zi  pentru  Persoane  Adulte  cu  Dizabilităţi  "  se  organizează  şi
ftincţioneazăcurespectareaprincipiilorgeneralecareguvemeazăsistemulnaţional
de  asistenţă socială, precum  şi  cu principiile  specifice  care  stau  la baza  acordării
serviciilor  sociale  prevăzute  în  legislaţia  specifică,  în  convenţiile  intemaţionale
ratificate prin lege şi în celelalte acte intemaţionale în materie la care România este
parte, precum şi în standardele minime de calitate aplicabile.

(7) Principiile specifice care stau la baza prestării  serviciilor sociale în cadrul"Centrului de Zi pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi " sunt umătoarele:

a)respectareaşipromovareacuprioritateainteresuluipersoaneibeneficiare;
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

dreptuilor lor;
D  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 discemământ
şi capacitatea de exerciţiu;

h)promovareaunuimodelfamilialdeîngrijireapersoaneibeneficiare;
i)   asigurarea   unei   îngrijiri   individualizate   şi   personalizate   a   persoanei

beneficiare;

j)preocupareapemanentăpentruscurtareaperioadeideprestareaserviciilor,
înbazapotenţialuluişiabilităţilorpersoaneibeneficiaredeatrăiindependent;
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k)   încurajarea   iniţiativelor   individuale   ale   persoanelor   beneficiare   şi   a
implicării active a acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate;

1)asigurareauneiintervenţiiprofesioniste,prinechipepluridisciplinare;
m) asigurarea 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,  ' frii-iiiei    cu    privire

dezvoltarea   propriilor   capacităţi   de   integrare   socială   şi   implicarea   activă
soluţionareasituaţiilordedificultatecucaresepotconfiuntalaunmomentdat;

_\         _   _  ,1
p)   colaborarea   centrului   cu   compartim.entele   de   specialitate   din   cadrul

____   _ ---- _--`---`--`_`  __`,

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială, Medicală şi Comunitară

(8)Beneficiarii   serviciilor   sociale   acordate   în   "Centrul   de   Zi   pentru
Persoane    Adulte    cu    Dizabilităţi    sunt    persoane    adulte    cu    dizabilităţi    cu
domiciliul/reşedinţa  în   Municipiul   Sebeş,   pentru   care   certificatele/deciziile   de
încadrare în grad de handicap sunt în termen de valabilitate şi care beneficiază de
servicii   de   tip   locuinţă  protejată   (LP),   se   află  în   îngrijirea   familiilor,   trăiesc
independent,  se  află  în  asistenta  asistentului  personal  al  persoanei  cu  handicap

(AP) sau a asistentului personal profesionist (AAP).
(9) Activităţi şi funcţii.Principalele fiincţii ale serviciului social  "Centrul de

Zi pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi " sunt umătoarele:
a)  de  furnizare  a  serviciilor  sociale  de  interes  public  general/local,  prin

asigurarea următoarelor activităţi:
1.  reprezintă  ftimizorul  de  servicii  sociale în  contractul  încheiat cu persoana

beneficiară;
2. reprezintă fiimizorul de servicii sociale la nivelul comunităţii
3.găzduireabeneficiarilorîncentrupeperioadadesfăşurăriiactivităţilor;
4. Oferă beneficiarilor următoarele activităţi/servicii:

• informare şi consiliere socială;
- consiliere psihologică;
- abilitare şi reabilitare;
- dezvoltarea deprinderilor de viaţă independenţă;
-  dezvoltarea  abilităţilor  lucrative,  pregătirea pentru  angajarea  în  muncă  şi
sprijin pentru   menţinerea locului de muncă;
- integrare şi participare socială şi civică
- asistenţă pentru sănătate.

b)  de  informare  a  beneficiarilor,  potenţialilor  beneficiari,  autorităţi[or
publice  şi  publicului  larg  despre  domeniul  său  de  activitate,  prin  asigurarea
următoare]or activităţi:
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1. organizarea unor campanii de promovare a centrului;
2.  elaborarea  de  pliante  şi  broşuri  despre  misiunea  şi  serviciile  oferite  de

centru şi distribuirea în comunitate, în mass-media;
3.  elaborarea de materiale informative pe suport electronic (date de informare

sau publicitare, fotografii) postate pe site-ul direcţiei;
4. elaborarea de rapoarte de activitate ;
5.   infomarea   beneficiarilor   cu   privire   la   activităţile   derulate   de   centru,

drepturile şi obligaţiile beneficiarilor şi  ftimizorului de servicii sociale, prevederile
contractuluideacordaredeservicii,prevederileplanuluipersonalizat;

6. sprij inirea şi încurajarea voluntariatului în activităţile centrului;
c)  de  promovare  a  drepturilor beneficiarilor şi a  unei imagini  pozitive a

acestora,   de   promovare   a   drepturilor   omului   în   genei.al,   pi.ecum   şi   de
prevenire  a  situaţiilor  de  dificultate în  care  pot  intra  categoriile  vulnerabile
care   fac   parte   din   categoria   de   pei.soane   beneficiare,   potrivit   scopului
acestuia, prin asigui.area următoarelor activităţi:

1.   Sensibilizarea  comunităţii  cu  privire  la  nevoile  specifice  persoanelor  cu
dizabilităţi.

2.  Organizarea  de  sesiuni  periodice  de  instruire  a  personalului  cu  privire  la
cunoaşterea

modalităţilor de abordare şi relaţionare cu beneficiarii;
3.Asigurareacondiţiilornecesarepentruexprimareaopiniei;
4.păstrareaconfidenţialităţiiinfomaţiilorfumizateşiprimite;
5.asigurareadreptuluideaparticipalaevaluareaserviciilorprimite.
6.facilitareaaccesuluipersoanelorcudizabilităţipepiaţamuncii;
7.  încurajarea participării persoanelor cu dizabilităţi la activităţile desfăşurate

la nivelul comunităţii;
8.colaborareacualteserviciipentruacordareaunorserviciicomplementare;

9.promovarea activităţii de voluntariat;
d) de asigurare a ca]ităţii  serviciilor socia]e prin  rea]izarea  următoare]or

activităţi:
1.  elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul  de  acordare a

serviciilor;
2.realizareadeevaluăriperiodiceaserviciilorprestate;
3. Perfecţionarea continuă a personalului;
4.Măsurareagraduluidesatisfacţiealsatisfacţieibeneficiarilor;
e)   de   administrare   a   resurselor   financiare,   materiale   şi   umane   ale

centT,Îunît:crLn]rreeaaLîăîerseaamu[:Tdăetob:rgee,to;r:Strîî:Îtaă]ţ::w]cîu[u,,
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2.Întocmireadereferatedenecesitatepentruachiziţiiledeproduseşiservicii
neces3:rîn:î::#%:T:îfeşrîa::]so:aşduer#:rcg:]ţtî:t]etiEirce%Ţig]ă]:'nera|edeAsistenţăsocială,

Medicală şi  Comunitară   în   vederea   cuprinderii   propunerilor   din   referatele   de
necesitate în Planul Anual de Achiziţii Publice al ftimizorului de servicii  sociale şi
efectuarea achiziţiilor;

4.ÎntocmireaPlanuluideAdaptareaMediuluiAmbiant;
5.Întocmireadepropuneriprivindperfecţionareaprofesionalăapersonalului;
6.Evaluareaanualăaperfomanţelorindividualealepersonalului;
7. Elaborarea şi implementarea unui plan propriu de dezvoltare.

D.CENTRULDEZIPENTRUCOPIICUDIZABILITĂŢI

(1) Serviciul social "Centrul de Zi pentru Copii cu Dizabilităţi ", cod serviciu
social  8891 CZ-C-III, este un serviciu social  fără personalitate juridică, înfiinţat de
Consiliul  Local  al  Municipiului   Sebeş   şi  administrat  de  fimizorul  de  servicii
sociale  Direcţia  Generală  de  Asistenţă  Socială,  Medicală  şi  Comunitară  Sebeş,
acreditat conform  Certificatului  de  acreditare  seria AF  nr.  007122,  deţine  Licenţa
de ftmcţionare definitivă LF nr.  000913,  cu sediul în Municipiul  Sebeş,  str. Lucian
Blaga, nr. 45A, Jud. Alba.

(2)Scopul  serviciului  social  "Centrul  de Zi pentru Copii  cu Dizabilităţi  "  îl
constituie ameliorarea,  redobândirea şi/sau menţinerea capacităţilor fizice, psihice
şi  senzoriale  ale  copiilor  cu  dizabilităţi  prin  realizarea  unor  activităţi  care  să  le
asigure   autonomia  necesară  pentru   o   viaţă   independentă,   cât   şi   sprijinirea  şi
consilierea părinţilor sau reprezentanţilor legali pentru rezolvarea problemelor cu
care se confhintă în creşterea copilului.

(3)  Cadrul  legal  de înfiinţare,  organizare  şi  funcţionare.  Serviciul  social"Centrul  de  Zi  pentru  Copii  cu  Dizabilităţi  Sebeş"  ftmcţionează  cu  respectarea

prevederilor  cadrului  general   de   organizare   şi   fiincţionare  a  serviciilor  sociale
reglementat  de  Legea  nr.292/2011  a  asistenţei  sociale,  cu  modificările  ulterioare,
de     Legea  nr.   272/2004  privind  protecţia  şi  promovarea  drepturilor  copilului,
republicată,   cu  modificările   şi   completările   ulterioare,   de  Legea  nr.   448/2006

privindprotecţiaşipromovareadrepturilorpersoanelorcuhandicap,republicatăcu
modificările şi completările ulterioare precum şi ale altor acte nomative secundare
aplicabile domeniului.

(4)   Standardul  minim   de   calitate   aplicabil:   Ordinul  nr.   27/2019   privind
aprobarea standardelor minime  de  calitate pentru serviciile  sociale de zi  destinate

pentrucopiiînf@miliesi/saucopiiseparaţisauînriscdesepararedepărinţi.
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(5)  Serviciul  social  "Centrul  de  Zi  pentru  Copii  cu Dizabilităţi  Sebeş"  este
_L      __  11.           TT      J,     ^                    -,,,      1       ,      _

I  _____-_J_    ____Ţ         _'

înfiinţat  prin  Hotărârea  Consiliului   Locăl   al  Mun.icipiului   Sebeş  nr.   303/20
privind înfiinţarea compartimentului  Centrul  de  Zi  pentru  Copii  cu Dizabilităţi
fimcţionează   în   cadrul   Direcţiei   Generale   de   Asistenţă   Socială,   Medicală
Comunitară Sebeş.

(6)  Pi.incipiile  care  stau  la  baza  acordării  seiviciului  social.  Serviciul
social  "Centrul de Zi pentru Copii cu Dizabilităţi  "  se organizează şi fimcţionează
cu respectarea principiilor generale  care guvemează sistemul naţional  de asistenţă
socială,  precum  şi  cu  principiile  specifice  care  stau  la  baza  acordării  serviciilor
sociale prevăzute în legislaţia specifică,  în convenţiile intemaţionale ratificate prin
legeşiîncelelalteacteintemaţionaleînmaterielacareRomâniaesteparte,precum
şi în standardele minime de calitate aplicabile.

(7) Principiile specifice care stau la baza prestării  serviciilor sociale în cadrul"Centrului de Zi pentru Copii cu Dizabilităţi " sunt umătoarele:

a)respectareaşipromovareacuprioritateainteresuluipersoaneibeneficiare;
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 fară capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea

drepturilor lor;

D  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 discemământ
şi capacitatea de exerciţiu;

h)promovareaunuimodelfamilialdeîngrijireapersoaneibeneficiare;
i)   asigurarea   unei   ^mgrijiri   individualizate   şi   personalizate   a   persoanei

beneficiare;

j)preocupareapemanentăpentruscurtareaperioadeideprestareaserviciilor,
înbazapotenţialuluişiabilităţilorpersoaneibeneficiaredeatrăiindependent;

k)   încurajarea   iniţiativelor   individuale   ale   persoanelor   beneficiare   şi   a
implicăriiactiveaacestoraînsoluţionareasituaţiilordedificultate;

1)asigurareauneiintervenţiiprofesioniste,prinechipepluridisciplinare;
m) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale;
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n)  responsabilizarea  membrilor  familiei,  reprezentaţilor  legale  cu  privire  la
exercitareadrepturilorşiîndeplinireaobligaţiilordeîntreţinere;

^\           -___J___               ,.,..o)    primordialitatea    re;ponsabilităţii    persoanei,    familiei    cu    privire+,    ,         _        __ ---- `--X``` -.,,

dezvoltarea   propriilor   capacităţi   de   integrare   socială   şi   implicarea   activă
soluţionareasituaţiilordedificultatecucaresepotconfiuntalaunmomentdat;

n\      r`^1aL+`-n.^^      ____i.___   i     .
-   --r -,  -V -.-- W...W IC.  Ull  lllulllclll  |Lai;

p)   colaborarea   centrului   cu   compartimentele   de   specialitate   din   cadrul
DirecţieiGeneraledeAsistenţăSocială,MedicalăşiComunitară.

(8) Beneficiarii  serviciilor sociale  acordate  în  "Centrul  de Zi pentru Copii
cu Dizabilităţi " sunt:

a)    copii    cu    dizabilităţi    cu    vârste    cuprinse    între    3    şi     ls    ani    cu
domiciliul/reşedinţa   în   Municipiul   Sebeş,   cu   deficien*   neuro   -psihomotorie,
încadraţiîntr-ungraddehandicap,careauînPlanuldeabilitare-reabilitareeliberat
de  DGASPC  recomandare  pentru  recuperare  în  centru  de  zi  sau  recomandare
medicală   de    la   medicul    specialist   pentru:    stimulare   psihică    şi    de    limbaj,
kinetoterapie,darcareauautonomiepersonalăparţială(sepoatedeplasamăcarcu
suportul  adultului),  cu  minime  abilităţi  sociale  pentru  integrarea  într-un  grup,  cu
potenţial de separare de familie sau aparţinători.

b)  familiile/reprezentanţii legali ai copiilor înscrişi în centru.
Capacitatea centrului este de  10 de locuri.
(9)Activităţi  şi  funcţii.     Principalele  fimcţii  ale  serviciului  social  "Centrul

de Zi pentru Copii cu Dizabilităţi" sunt următoarele:
a)   de   fiimizare   a   serviciilor   sociale   de   interes   public   general/local,   prin

asigurarea umătoarelor activităţi :
1.  reprezintă  ftimizorul  de  servicii  sociale  în  contractul  încheiat  cu  persoana

beneficiară;
2.  reprezintă  ftimizorul  de  servicii  sociale  la  nivelul  comunităţii  ®rimăria,

şcoala, unităţile sanitare, biserica, poliţia);
3.găzduireabeneficiarilorîncentrupeperioadadesfăşurăriiactivităţilor;
4. oferă beneficiarilor următoarele activităţi :

- activităţi de infomare şi consiliere;
- activităţi de recreere şi socializare;
-   activităţi   de   abilitare   şi   reabilitare:   1ogopedie,   stimulare  psihică  şi   de

limbaj,stimularepsihomotrică,kinetoterapie,terapiecomportamentală,etc.;
i  activităţi  de  educaţie  nonfomală:  terapie  prin  învăţare  Oocul  didactic),

terapie ocupaţională, terapie prin j oc;
- activităţi de reabilitare psihologică;
- alte activităţi specifice copiilor cu dizabilităţi;
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b)  de  informare  a  beneficiarilor,  potenţialilor  beneficiari,  autoi.ităţilor
publice  şi  publicului  larg  despre  domeniul  său  de  activitate,  prin  asigurarea
u rmătoare]or activităţi :

1. organizarea unor campanii de promovare a centrului;
2.  elaborarea  de  pliante  şi  broşuri  despre  misiunea  şi  serviciile  oferite  de

centru şi distribuirea în  comunitate, în măss-media;
3. elaborarea de materiale infomative pe suport electronic (date de infomare

sau publicitare, fotografii) postate pe site-ul direcţiei;
4. elaborarea de rapoarte de activitate ;
5.   infomarea   beneficiarilor   cu   privire   la   activităţile   derulate   de   centru,

drepturile şi  obligaţiile beneficiarilor şi  fiimizorului de servicii sociale, prevederile
contractului de        acordare    de    servicii,    prevederile   planului   personalizat   de
intervenţie şi planului de  intervenţie specific;

6.    sprijinirea    şi    încurajarea   voluntariatului   în    activităţile    cu    copii    cu
dizabilităţi din centru;

c)  de  promovare  a  drepturilor  beneficiarilor
acestora,   de   promovare   a   drepturilor   omului

\r_  --_---     T`     _-prevenire  a  situaţiilor  de  dificultate în  care  pot  intraocategoriile  vulnerabile
care   fac   parte   din   categoria   de   pei.soane   beneficiare,   potrivit   scopului
acestuia, prin asigurarea următoarelor activităţi:

1.   activităţi   de   promovare   şi   aplicare   a   măsurilor   de   protejare   a   copiilor
împotriva   oricărei    forme    de   intimidare,    discriminare,   abuz,   neglijare,
exploatare, tratament inuman sau degradant;

2.   activităţi   de   colaborare   cu   celelalte   servicii   comunitare  pentru   asistenţa
\-:;1^_  ~:   f__=1==,___     .         1         .

a  unei  Îmagini  pozitive  a

general,   precum   şi   de

copiilor şi familiilor, inclusiv cu specialişti în domeniu;
__-r_____    r' --.- v.    -L,ll„\„lrl

infomareabeneficiarilorasupradrepturilorşiobligaţiilorlor;
sensibilizarea comunităţii la nevoile specifice beneficiarilor;.
organizarea  de  sesiuni  periodice  de  instruire  a  personalului  cu  privire  la
cunoaşterea
modalităţilor de abordare şi relaţionare cu copii cu dizabilităţi;

6.   asigurarea condiţiilor necesare pentru exprimarea opiniei;
7.   păstrarea confidenţialităţii infomaţiilor fiimizate şi primite;
8.   asigurarea dreptului de a participa la evaluarea serviciilor primite;
9.   acţiuni de sensibilizare şi conştientizare a populaţiei;

d) de asigurai.e 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;
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3. perfecţionarea continuă a personalului;
4. măsurarea gradului de satisfacţie a beneficiarilor;
e)   de   administrare   a   resurselor   financiare,   materiale   şi   umane   ale

centrului prin realizarea următoarelor activităţi:
1. întocmirea necesarului de buget propriu al serviciului;
2. întocmirea de referate de necesitate pentru achiziţiile de produse şi servicii

necesare fimcţionării şi desfăşurării activităţii centrului;
3.  înaintarea referatelor de necesitate Direcţiei  Generale de Asistenţă Socială,

Medicală şi  Comunitară  Sebeş  în  vederea  cuprinderii  propunerilor  din  referatele
de  necesitate  în  Planul  Anual   de  Achiziţii  Publice  al   fiimizorului   de  servicii
sociale;

4. întocmirea şi implementarea Proiectului instituţional propriu;
5.întocmireadepropuneriprivindperfecţionareaprofesionalăapersonalului;
6.evaluareaanualăaperformanţelorindividualealepersonalului.

Art.          54          SERVICIUL          ECONOMICO-FINANCIAR          ŞI
ADMINISTRATIV
(1) Serviciul Buget-Contabilitate este condus de un şef serviciu.

(2)   Scopul   principal   al   serviciului   este   asigurarea  managementului   financiar-
contabil  şi  realizarea  activităţilor  administrative  la  nivelul  Direcţiei  de  Asistenţă
Socială, Medicală şi Comnitara Sebes;
(3.) Serviciul cuprinde 5 compartimente după cum umeaza:

A.  Compartimentul  Buget,  Finante  şi  Plati  iar  principalele  atributii
sunt urmatoarele:

a)   realizează   evidenţa   contabilă   la   nivelul   institutiei   în   conformitate   cu
prevederile    legale    în    vigoare    şi    înregistrează    cronologic    şi    sistematic    în
contabilitate  toate  operaţiunile  economicofinanciare  care  se  derulează  direct  în
cadrul entităţii;

b)  asigură  întocmirea,  circulaţia  şi  păstrarea  documentelor justificative  ce
stau   la   baza  înregistrărilor  în   contabilitate   şi   se  preocupă   de   prelucrarea  pe
calculatoradatelordindomeniulfinanciar-contabil,înprogramulinformatic;

c)   exercită   controlul   financiar  preventiv   al   operaţiunilor   economice,   în
conformitate  cu  legislaţia  în  vigoare  şi  cu  dispoziţia  emisă  în  acest  sens  de  către
directorul general;

d)  verifică  exactitatea  operaţiunilor  înscrise  în  extrasele  de  cont  emise  de
Trezorerieşiexistenţadisponibiluluidincontînaintedefiecareplată;

e) urmăreşte  încadrarea plăţilor în prevederile  bugetare  şi  efectuarea lor cu
respectarea prevederilor legale şi a destinaţiilor aprobate;
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D   întocmeşte   ordonanţările,   dispoziţiile   de   plată   pentru   avansuri   spre
decontareşiordinelepentruplataftimizorilordebunuri,lucrărişiservicii;

g)  înregistrează  ^m  evidenţele  contabile,  cantitativ  şi  valoric,  pe  gestiuni,
intrările şi ieşirile de materiale, obiecte de inventar şi alte valori;

h) înregistrează cantitativ şi valoric, în evidenţa contabilă şi în registrele de
inventarintrărileşiieşiriledeactivedinadministrareadirecta;

i)   înregistrează  în   contabilitate,   confom   dispoziţiilor   legale,   diferenţele
dintre   datele   din   contabilitate   şi   cele   faptice   rezultate   ^m   urma   inventarierii
patrimoniului;

j)întocmeşteşiverificăfişeleconturilorcontabile,analiticeşisintetice;
k)   verifică   la   finele   anului   soldurile   conturilor   contabile   şi   închiderea

acestora;
1)     întocmeşte     state     privind     drepturile     salariale     ale     personalului

direcţiei/asistenţi personali/indemnizaţii;
m)  întocmeşte  declaraţiile  fiscale  privind  contribuţiile  aferente  drepturilor

salariale,  întocmeste formularele  din sfera raportării situaţiilor financiare confom
prevederilor   Ohffp   1026/2007   şi   transmiterea   acestora   în   format   electronic,
semnate de conducătorul instituşiei, în tertmenul stabilit de legislaşia în vigoare la
instituţiile abilitate;

n)  urmăreşte permanent realizarea bugetului  pentru activitatea proprie  şi  ia
măsurile  necesare pentru buna administrare,  întrebuinţare  şi  executare  a acestuia,
cu respectarea disciplinei financiare;

o)

p)
q)

Precum ş
r)  verifică  factuile  pentru-serviciile  executate,  stipulate  în  contractele  de

1------r`_r`--,

lucrări şi servicii;
s)asigurăoevidenţăfinanciarăacontractelorpentrulucrărişiservicii;
ş)   întocmeşte   si   transmite   Primariei   Municipiului   Sebes      propunerile

fimdamentatepentruactivitateadeelaborareabugetuluiDGASMCSebes,pebaza
centralizării    notelor   de    fimdamentare    a   proiectului    de   buget   elaborate   de
compartimentele de specialitate;

t)    întocmeşte    detalierile    la    buget   pentru    capitolele,    subcapitolele    şi
paragrafele bugetare;

ţ)  propune  repartizarea  pe  trimestre  a  creditelor  bugetare  anuale  aprobate,
princonsultareaserviciilor,birourilorşicompartimentelordincadrulDirecţiei;;

=).î=+t=0^C_±3ş:e_Sî..trî=sT!te?rd?ri&tof:i=i-*:=ă.i;ă:V;tr--#:L.e.ă=%r=g:tGe.:eG:ăs&rebunei fiincţionări a activităţii instituţiei;
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v)  întocmeşte  situatiile  financiare  lunare,  trimestriale  si  anuale  si  situatia
lunara a cheltuielilor de personal si o transmite ordonatorului principal;

w)  centralizează  lunar  cererile  de  deschidere  de  credite  bugetare  pentru
fiecare  tip  de  cheltuială  de  la  serviciile,  birourile,  compartimentele  din  cadrul
instituţiei  şi înaintează ordonatorului principal de credite cererea de deschidere de
credite centralizată;

x)   transmiterea   distinct,   către   Trezoreria   Sebeş,   a   listelor   cu   asistenţii
personali,   beneficiarii   de   indemnizaţie   lunară   şi   alte   liste   cu   beneficiarii   de
prestaţii/beneficii   sociale,   confom  Nomenclatorului   din  Ordinul   nr.   401/2008
privind monitorizarea plăţii unor drepturi de natură socială;

y)  asigura  centralizarea  raportului  privind  execuţia  bugetară trimestrială  şi
-`^`-_1=     ,_       _.          1      1        ,....anuală  la
credite;

_     _    ______--       T_

nivelul  direcţiei  şi  transmiterea- acestuia  cătr;  ordo'natorul  principal  de

z) urmăreşte zilnic soluţionarea corespondenţei transmisă atât electronic, cât
şi în fomă fizică şi repartizată de către şefii ierarhici superiori;

aa) colaborează lunar cu infomaticienii aplicaţiilor infomatice achiziţionate
de către instituţie;

baza83!uî::anst3î::]tŢma:mcîos:tr]dbeuţî:]ăetr8enseefiLc:8::],Ord:eÎî:grrî;j,Îrree]şa[dĂ::::]:;ăp:
Persoanelor    Vârstnice,    înreghistrează    în    contabilitate    operaţiunile    specifice
activităţii  şi  întocmeşte  documentaţia  în  vederea transmiterii  sumelor  încasate  la
ordonatorul priincipal de credite;

cc)   promovarea   actelor   administrative   de   autoritate  privind   obiectul   de
activitate,    întocmirea    referatelor    de    necesitate,    specificaţii    tehnice    pentru
achiziţionareabunurilorşiserviciilornecesarebuneifimcţionăriaserviciului;

dd) asiguă arhivarea lunară a lucrărilor din responsabilitate;
ee)  participă  la  dezvoltarea  şi  implementarea  sistemului  de  control  intem

managerial de la nivelul serviciului;
ff)  introduce  in  sistemul  national  de  raportare  FOREXBUG  date  privind

bugetul,    angajamente    legale    si    bugetare,    receptiile    institutiei    pe    structura
clasificatiei   bugetare,   depunerea   fomularelor   din   sfera   raportarii   situatiilor
financiare    confom    prevederilor    OMFP     1026/2017    pentru    modificarea    si
completareaOMFP517/2016;OUG88/2013.

8. Compartimentul Resurse Umane şi Salarizare
(1)   Scopurile   principale   ale   serviciului   sunt   asigurarea   managementului

resurselor  umane,  respectarea  condiţiilor  de  legalitate  a  actelor  şi  a  măsurilor
întreprinse de  către DGASMC  Sebes,  monitorizarea asistenţilor personali precum
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şi  asigurarea  respectării  legislaţiei  de  către  angajator  cu  privire  la  normele  de
sănătate şi securitate în muncă.

(2)Atribuţiile compartimentului sunt:
a)   realizarea   activităţilor   privind   organizarea,   salarizarea,   ocuparea   şi

perfecţionarea   personalului,   precum   şi   întocmirea   fomalităţilor   necesare   cu
respectarea   legalităţii   privind   încadrarea/numirea,   modificarea,   suspendarea   şi
încetarearaporturilordemuncă/serviciu,salarizareaşiacordareatuturordrepturilor
prevăzutedelegislaţiamunciipentrupersonaluldinaparatulpropriualdirecţiei;

b)asigurareanevoilordeformare/perfecţionareprofesionalăalepersonalului
din aparatul propriu al direcţiei;

c)    ţinerea    evidenţei    dosarelor    personale,    a    registrelor    salariaţilor    şi
transmiterea  la Agenţia Naţională  a Funcţionarilor Publici  a tuturor modificărilor
cerute de legislaţia în vigoare;

d)actualizareaperiodicăabazeidedateprivindevidenţafiincţieipubliceşi
aftincţionarilorpublicigestionatădeAgenţiaNaţionalăaFuncţionarilorPublici;

e)     colaborarea    la    întocmirea    proiectelor    de    hotărâri,     dispoziţiilor,
regulamentelnr     nrnraHi,.:i^-     ..__:j=_^     .     ..regulamentelor,   procedurilor,   verificând   din   punct   de   vedere

_  _ __       J--_--v'`'```L        u,       lJl,ltlli*J

SeTnând   alte   documente   cu   caracter  juridic   (referate,   adrese,
avizarea   juridică   a   documentelor   care   necesită   viză  juridică
condiţiile legale pentru avizare;

al    legalităţii   şi
răspunsuri)   cu
şi   îndeplinesc

D     organizarea    concursurilor    pentru     ocuparea    ftincţiilor    publice     şi
contractuale  din  cadrul   aparatului   de   lucru  al   direcţiei  şi   asigură  secretariatul
acestora;

g)   realizarea   activităţii   de   consiliere   etică   şi   monitorizarea   respectării
normelordeconduitădecătrepersonalulangajatalDGASMCSebes;

h participarea  la  dezvoltarea  şi  implementarea  sistemului  de  control  intem
managerial de la nivelul compartimentului;

i)  aplicarea  prevederilor  legale  cu  privire  la  salarizarea  personalului  plătit
din  fonduri  publice,  conform  Legii  nr.153/2017,  cu  modificările  şi  completările
ulterioare;

j)    stabilirea    salariului personalului    care    îndeplineşte    condiţiile    pentru
trecerea  întro  altă  tranşă  de  vechime,  prin  acordarea  gradaţiei  corespunzătoare
inclusivaasistentilorpersonali;

k)  evaluarea  perfomanţelor  profesionale  ale  fiincţionarilor  publici  şi  ale
personalului contractual pentru anul anterior;

1)   întocmirea planului de fomare profesională şi transmiterea acestuia către
AgenţiaNaţionalăaFuncţionarilorPublici;

m) actualizarea   documentelor   necesare   declaraţiilor   de   impunere   pentru
Stabilireadeducerilorpersonaleşisuplimentaredeimpozitpeanulîncurs;
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n)actualizarea,publicareadeclaraţiilordeavereşiinteresealefiincţionarilor
publicişitransmitereaacestoraîncopieAgenţieiNaţionaledelntegritate;

o)actualizareadosarelorprofesionalealefiincţionarilorpublici,aregistrului
de   evidenţă   a   fimcţionarilor  publici   şi   a   personalului   contractual   din   cadrul
aparatului propriu al direcţiei;

p) monitorizarea respectării normelor de conduită profesionale, standardelor
etice  prevăzute  de  Regulamentul  lntem.  Rapoartele  privind  respectarea nomelor
de conduită;

q)    asigurarea    organizării    şi     ftmcţionării    Comisiei    de    disciplină    şi
transmiterea   către   AMP   a   fomatelor   de   raportare   privind   implementarea
procedurilor disciplinare;

r)  urmărirea  efectuării  controlului  medical  periodic  de  către  angajaţii  din
aparatul propriu al direcţiei;

s)  planificarea  concediilor  de  odihnă,  primirea  şi  verificarea  cererilor  de
concediu   de    odihnă   pentru   personalul   din   aparatul   propriu   al   direcţiei   şi
introducereaacestoraînbazadedate;

ş)   întocmirea   şi   evidenţa   contractelor   individuale   de   muncă,   a   actelor
adiţionale    pentru    personalul    din    aparatul    propriu    al    direcţiei,    efectuarea
înregistrărilorlunareînRegistrulgeneraldeevidenţăînfomatelectronic;

t)soluţionareacererilordesuspendare/reluare/încetarecontractindividualde
muncă/raport de muncă;

ţ)   întocmirea   rapoartelor   şi   dispoziţiilor   de   suspendare/reluare/încetare
activitatepentrupersonaluldinaparatulpropriualdirecţiei;

u)întocmireafişelordelichidareadatoriilorsalariatuluidinaparatulpropriu
al direcţiei;

v)  introducerea în  baza  de  date,  primirea  cererilor  şi  documentelor privind
acordarea ajutorului  de înmomântare în  cazul  decesului  salariatului  şi întocmirea
statelor de plată;

\\'
încasate

x)
direcţiei;

•            r  ---'---''-|J~^`r.^`/U     LJUL1151Ulnecuvenitdecătresalariaţiidinaparatuldelucrualdirecţiei;
întocmeşte  adeverinţe  la  solicitarea  personalului  din  aparatul  propriu  al

verificarea   şi   întocmirea   documentaţiei   pentru   recuperarea   sumelor
nll\,a-:+  J^   _=1___    _  _  ,..,,..

y)   întocmirea   de   infomări,   rapoarte,   fomulare,   situaţii   referitoare   la
domeniul  de  activita%  ce  sunt  solicitate  în  conformitate  cu  prevederile  legale;
soluţionareacererilor/sesizărilorrepartizate;

z)   promovarea   actelor   administrative   de   autoritate   privind   obiectul   de
activitate,    întocmirea    referatelor    de    necesitate,    specificaţii    tehnice    pentru
achiziţionarea      bunurilor      şi      serviciilor      necesare      bunei      fimcţionări      a
compartimentului;
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aa) arhivarea lunară a lucrărilor din responsabilitate;
bb) participarea la dezvoltarea şi implementarea sistemului de control intem

managerial de la nivelul compartimentului.

C.Compartiment sanatate şi securitate in munca
(1)Atribuţiile   care   ii   revin   compartimentului   sanatate   si   securitate   in

munca sunt urmatoarele:
a)    identifică   pericolele   şi   evaluează   riscurile   pentru   fiecare   componentă   a
sistemului    de   muncă,   respectiv   executant,    sarcină   de   muncă,   mijloace   de
muncă/echipamente  de  muncă şi  mediul  de muncă pe locuri  de muncă/posturi  de
lucru;
b)     întocmeşte     instrucţiuni     proprii     pentru     completarea     şi/sau     aplicarea
reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă, ţinând seama de particularităţile
activităţilorşialeunităţii,precumşialelocurilordemuncă/posturilordelucru;
c)   asigură   implementarea  prevederilor   legale   privind   asigurarea   securităţii   şi
sănătăţiiînmuncăasalariaţilorcareîşidesfăşoarăactivitateaîncadrulinstituţiei;
d) elaborează tematicile de instruire, asigură infomarea şi instruirea angajaţilor în
domeniul  securităţii  şi  sănătăţii  în  muncă  şi  verifică  cunoaşterea  şi  aplicarea  de
către lucrători a infomaţiilor primite;
e)  realizează  instruirea  cu  privire  la  Paza  şi  Stingerea  lncendiilor  (PSI),  asigură
respectarea legislaţiei privind protecţia muncii, prevenirea si  stingerea incendiilor;

participa la activităţile de apărare civilă;
D  organizează,  administrează si  asigura protecţia fondului  arhivistic  al  instituţiei,
confom Nomenclatorului arhivistic aprobat;
g)    participă   la   dezvoltarea    şi    implementarea    sistemului    de    control    intem
managerial de la nivelul compartimentului;
h)  arhivează,  lunar,  lucrările  din  responsabilitate  şi  răspunde  de  circuitul  lor  în
cadrul temenelor prevăzute de lege.

D.   Compartimentul Achiziţii publice
(1)    Scopul   principal   al   compartimentului   este   punerea   în   aplicare   a

prevederilor   Legii   nr.   98/2016   privind   achiziţiile   publice,   cu   modificările   şi
completările   şi  Hotărârii   Guvemului  nr.   395/2016  pentru  aprobarea  Nomelor
metodologice  de  aplicare  a  prevederilor  referitoare  la  atribuirea  contractului  de
achiziţiepublică/acordului-cadrudinLegeanr.98/2016privindachiziţiilepublice,
cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Atribuţii ,
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a)                  întreprinde                  demersuri le                 nece sare
înregistrarea/reîmoirea/recuperarea  înregistrării  autorităţii  contractante  în
sau recuperarea certificatului digital, dacă este cazul;

Pentru
SEAP

b)  elaborează  şi,  după caz,  actualizează,  pe  baza necesităţilor transmise  de
celelalte compartimente ale autorităţii contractante, programul anual al achiziţiilor
publice şi, dacă este cazul, strategia anuală de achiziţii;

c)   elaborează   sau,   după   caz,    coordonează   activitatea   de   elaborare   a
documentaţiei  de  atribuire  şi  a  strategiei  de  contractare,  în cazul  organizării  unui
concursdesoluţii,adocumentaţieideconcursşiastrategieidecontractare,pebaza
necesităţilor transmise de compartimentele de specialitate;

d)  îndeplineşte  obligaţiile  referitoare  la publicitate,  astfel  cum  sunt  acestea
prevăzute de lege;

e) aplică şi finalizează procedurile de atribuire;
f) realizează achiziţiile directe;

g) constituie şi păstrează dosarul achiziţiei publice.
h)    asigură   încheierea    contractelor   de    achiziţie   publică   cu   operatorii

economici     câştigători     ai     procedurilor     organizate     pentru     achiziţiile     de
produse/servicii/lucrări

i)   predarea   în   copie   a   dosarului   achiziţiei   pe   bază   de   proces   verbal
compartimentelor   de   specialitate   care   au   întocmit   referatele   de   necesitate   în
vederea comandării produselor

j)  asigură  şi  gestionează  corespondenţa  cu  autorităţile  publice  care  au  ca
atribuţiimonitorizareaachiziţiilorpublice,potrivitlegii.

k)  participă  la  dezvoltarea  şi  implementarea  sistemului  de  control  intem
managerial de la nivelul compartimentului

1) asigură arhivarea lunară a lucrărilor din responsabilitate.

E. Compartimentul Administrativ are următoarele atribuţii:
a)  umăreşte ftmcţionarea corespunzătoare a tuturor dotărilor şi  instalaţiilor

aferente  instituţiei,  luând  măsuri  operative  de  remediere  a  eventualelor
deficienţe, atunci când situaţia o impune;

b)întocmeştereferateprivindreparaţiileşilucrărilepecareleexecută;
c) gestionează bonurile valorice de combustibil, întocmeşte fişa de activitate

zilnică a autovehiculului din dotarea direcţiei  şi umăreşte realizarea întreţinerilor

periodiceşiareparaţiilorcurentealeautoturismuluidindotareainstituţiei;
d)asigurămenţinereacurăţenieişiigienizareasediilorinstituţiei;
e)   verifică   şi   răspunde   de   buna   fimcţionare   a   sistemelor   de   alarmare,

avertizare,semnalizaredeurgenţă,precumşiasistemelordesiguranţă;
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D răspunde de aprovizionarea materială pentru o bună fimcţionare a tuturor
compartimentelor   din   cadrul   instituţiei,   pe   baza   necesităţilor   identificate   şi
transmise de către acestea;

g)   răspunde   de   implementarea   prevederilor  Legii   nr.   132/2010   privind
colectarea selectivă a deşeuilor în instituţiile publice, sens în care:

- propune responsabilul cu implementarea colectării selective a deşeurilor în
cadrulDirecţieiGeneraledeAsistenţăSocială,MedicalăşiComunitarăSebeş;

-  asigură  dotarea  instituţiei  cu  containerele  şi  recipientele  folosite  pentru
colectarea selectivă;

-   întocmeşte  planul   de   măsuri   privind  colectarea   selectivă   a  deşeurilor
instituţiei,   pe   categoriile   prevăzute   de   Legea   nr.   132/2010   privind   colectarea
selectivă a deşeurilor în instituţiile publice (deşeuri  de hârtie şi carton;  deşeuri  de
metal  şi  plastic;  deşeuri  de  sticlă),  pe  care  îl  supune  verificării  şefiilui  ierahic
superior şi aprobării directorului general al instituţiei;

-   receptia  bunurilor  achizitionate  de  institutie  pe  baza  facturilor  emise  de

filmizori şi
întocmireanoteide`intrare-receptieşiintrareaîngestiune;

-   semnează  împreună  cu  reprezentanţii   operatorului   local   de   salubritate
documenteleprivindridicareadeşeurilorselective;

-    păstrează   Registrul    de    evidenţă    a    deşeurilor   colectate    selectiv    şi
consemnează în acesta cantităţile predate;

-raporteazădateleaferentecătreAgenţiaNaţionalădeProtecţiaMediului,în
fiecare   lună   în   care   se   face   ridicarea   deşeurilor   colectate   selectiv   de   către
operatorul local de salubritate;

h)întocmeşteraportulprivindexecuţiabugetarătrimestrialăşianualăpentru
activitatea proprie;

i)   promovează   actele   administrative   de   autoritate   privind   obiectul   de
activitate,   întocmirea   referatelor   de   necesitate,   specificaţiilor   tehnice   pentru
achiziţionarea      bunurilor      şi      serviciilor      necesare      bunei      ftincţionări      a
compartimentului;

j)asigurăarhivarealucrărilordinresponsabilitate,conformlegii;
k)  participă  la  dezvoltarea  şi  implementarea  sistemului  de  control  intem

managerial de la nivelul compartimentului;
1)   îndeplineşte   alte   atribuţii   în   limita  prevederilor  legale,   din   dispoziţia

conducerii.

Art.    55    În   subordinea   directă   a   directorului   general    fimcţioneaza   2
compartimente    respectiv    Compartimentu    Juridic    si    autoritate    tutelara    si
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Compartimentul   Management Documente, Relaţii Publice şi lnformatică,  care au
umătoarele atribuţii :

A.  Compartimentul juridic şi autoritate tutelară are următoarele atribuţii :
a)         fomulează întampinari  şi cereri reconventionale,  în cauzele în care direcţia
esta pârât,  inclusiv în soluţionarea litigiilor de contencios administrativ, pe care le
susţineînfaţadiferitelorinstanţejudecătoreşti;
b)        răspunde  de  ^mtocmirea  şi  depunerea  la  instanţa  competentă  în  temenele
prevăzutedelege,aactelorproceduralepentrufiecaredosaraflatperol;
c)         ţine evidenţa cazurilor, prin registru de cauze şi condica de temene;
d)        colaborează     şi     acordă     consultanţă    juridică     tuturor     serviciilor     şi
compartimentelor din cadrul  Directiei  Generale  de Asistenta  Socială,  Medicală şi
Comunitară Sebeş;
e)        tine  evidenta,  studiaza şi  extrage  din Monitoarele  oficiale  actele normative
care  privesc   aplicarea  corecta  a  legilor  în  cadrul  directiei  şi   le   comunică  pe
structuri, în ftmcţie de specificul acestora;

D         redactează proiecte de hotărâri, referate şi rapoafte de specialitate, dispoziţii,
regulamente,  ordine,  instrucţiuni,  precum  şi  alte  acte privind activitatea juridică a
direcţiei;

g)        avizează asupra legalităţii măsurilor care umează a fi  luate în desfăşurarea
activităţii,precumşiasupraoricăroractecarepotangajarăspundereapatrimoniala
a directiei;
h)        asigura  îndeplinirea  procedurii  privind  atribuirea  contractelor  de  achizitie

publica:  fiimizare produse , lucrari, reparatii, concesiune,servicii,etc.
i)         vizează de legalitate contractele  de muncă, prestari  servicii  sociale,  etc.  sau
oricealteactecucaracterjuridic,înlegăturăcuactivitateadirecţiei;

j)          reprezintă  interesele   instituţiei   în   instanţă,   ori   în  fata  oricăror  autorităţi,
precum şi în relaţiile cu terţii, persoane fizice şi juridice;
k)         întocmeşte şi înregistiează dispoziţiile/deciziile directorului  direcţiei de într-
un registru special, tine evidenta acestora;
1)         elaborează documentaţia privind parteneriatele/conventiile dintre DGASMC
Sebeş    şi    ONG-urile   ce    desfăşoară   activitate    de   asistenţă   socială   pe   raza
Municipiului Sebeş;
m)       asigură   consilierea  persoanelor   care   se   adresează  Directiei   Generale   de
Asistenţă  Socială,  Medicală şi  Comunitară  Sebeş  cu privire  la prevederile  actelor
normativeceprivescasistenţa,protecţiasocialăşiautoritateatutelară;
n)        întocmeşte   şi/sau   avizează   de   legalitate   contractele   de   achiziţii   publice
încheiate  confom  legislaţiei  specifice  privind  achiziţiile  publice  sau  cu  fiimizorii
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de utilităţi sau alte persoane juridice;
o)        promovează, la cererea directorului executiv al direcţiei, acţiuni judecătoreşti

pentru   recuperarea   debitelor,   pe   baza   propunerilor   şi   documentelor   puse   la
dispoziţie de compartimentele de specialitate;

p)        solicită instantelor judecătoreşti  în  calitate  de  delegat  al  autoritatii  tutelare,
punerea  sub  interdicţie  a  unei  persoane  care  nu  are  aparţinători  şi  este  bolnavă
psihic;
q)        asigură reprezentarea în instanţă,  la solutionarea dosarelor ce au ca obiect  :
div?rţ,  reîncredinţare  minori,  stabilire  sau  majorare pensie  de ^mtreţinere,  numirea
unui curator sau tuture şi în orice alte cauze, în care este citată autoritatea tutelară;
r)         participă  la  audierea  minorilor  în  faza  de  umărire  penală,  împreună  cu
managerul de caz -asistent social din cadrul direcţiei;
s)         verifică  în  teren,   întocmeşte   şi   comunică   instanţei   de  tutelă  referate   si
anchete psiho-sociale privind instituirea curatelei sau tutelei;
t)         verifică  în  teren,   întocmeşte   şi   comunică  instanţei   de  tutelă  referate   si
anchete   psiho-sociale   privind   modul   în   care   curatorul   a   îndeplinit   sarcinile
încredinţate cu titlul  de mandat;
u)        verifică  în  teren,   intocmeşste   şi   comunică  instanţei  de  tutelă  referate  şi
anchete psiho-sociale privind modul în care, părinţii îşi îndeplinesc îndatoririle cu
privire la persoana copilului minor;
v)        asistă persoanele vârstnice în faţa notarilor publici cu ocazia încheierii unui
act juridic  de înstrăinare a bunurilor ce le  aparţin în scopul intreţinerii  şi îngrijirii
lor, în temeiul legii nr.17/2000, actualizată la zi;
w)       verifică  în  teren,  întocmeşte  şi  comunică  organelor  de  poliţie,  anchetele
sociale privind situatia bolnavilor psihici pentru care umează să se instituie tutela;
x)        verifică  ^m  teren,  întocmeşte   şi   comunică  instanţei   de  tutelă,   referate  şi
anchetepsiho-socialeprivindinstituireatuteleipeseamabolnavilorpsihici;

y)         1a solicitarea instantei, verifică pe teren, întocmeşte şi comunică instanţei de
tutelă referate  şi  anchete psiho-sociale privind modul în care tutorele  a îngrijit de
persoana  interzisului  şi  a  administrat  bunurile  şi  veniturile  acestuia,  regularitatea
întocmirii    dării  de  seamă  de  către  tutore  şi  propune  instanţei  aprobarea  dării  de
seamă anuală şi descărcarea de gestiune a turorelui;
z)         întocmeşte    documentaţia    (ancheta    sociala,    referat,    dispozitie)    privind
instituirea  curatelei  pe   seama  minorilor  ţi  persoanelor  puse   sub   interdicţie   în
vederea reprezentarii sau asistării acestora la diferite institutii de stat, la acceptarea
unei  succesiuni,  la  ridicarea  pensiei  de  urmas,  la  cumpărarea  sau  vânzarea  unor
bunuri imobile, la acceptarea unor donatii, etc.
aa)      verifică în teren , intocmeste si comunica , instantei dejudecata rapoartele de
ancheta  psiho-sociala privind  incredintarea  monorilor  in  caz  de  divort,  stabilirea
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domiciliului  acestora  sau  reincredintare  si  a  modului  de  exercitare  a  autoritatii

parintesti;
bb)      verifica  in  teren  ,  intocmeste  si  comunica  notarilor  publici  rapoartele  de
ancheta psiho-sociala in problema  stabilirii  domiciliului  minorilor  si  a  exercitarii
autoritatii parintesti in cazul divortului prin acord in fata notarului public;
cc)      verifica  in  teren  si  efectueaza  anchete  sociala  cu  privire  la  executarea  sau
neexecutarea  corespunzatoare  a  obligatiilor  de  intretinere  si  ingrijire  a persoanei
varstnice  ,  obligatii  asumate prin  incheierea unui  contract  de  intretinere  conform
prevederilor legale;
dd)      intocmeste  grila de evaluare  medic-sociale  a persoanelor care  se  intemeaza
in unitatile de asistenta medico-sociale;
ee)      verifica  in  teren  si  intocmeste  anchete  sociale  privind  situatia  familiala  a
persoanelor condamnate care solita amanarea sau intreruperea executarii pedepsei;
fi)       verifica în teren  ,  intocmeste  si  comunica  instantei  de  tutela (la  solicitarea
acesteia) referate si anchete psiho-sociale privins aprobarea darii de seama generale
prezentata de tutore, la incetarea tutelei
gg)      asigură  reprezentarea  autorităţii  tutelare  în  instanţă  în  cauzele  în  care  este
citată;
hh)      avizează pentru  legalitate  contractele  de  muncă,  deciziile  si  orice  alte  acte
juridice referitoare la angaj area personalului in cadrul directiei;
soluţionează adresele şi petiţiile care îi  sunt repartizate de către directorul executiv
al directiei

B.  Compartimentul          Management     Documente,     Relaţii     Publice     şi
lnformatică,
(1)  Scopul principal al  serviciului  constă în realizarea activităţilor de circuit

al  documentelor,  de relaţii  cu publicul  şi  întreţinere  a sistemelor  infomatice  şi  a
staţiilor de lucru pentru sediile DGASMC SEBES .

(2) Atribuţii :
a)  înregistrează  şi  distribuie  întreaga  corespondenţă  destinată  instituţiei,  în

ftmcţie de repartizarea spre soluţionare aplicată de către personalul de conducere al
direcţiei;

b) asigură întreţinerea softului  informatic,  serverelor şi a staţiilor de lucru în
condiţii optime de ftmcţionare;

c) întreţine sistemul informatic al instituţiei;
d) implementează noi aplicaţii şi se ocupă de buna ftincţionare a acestora;
e) acordă asistenţă tehnică tuturor utilizatorilor;
f) se ocupă de fiincţionarea în parametri a echipamentelor;
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g)    asigură   transmiterea   titularilor   dispoziţiile   de    stabilire,    respingere,
modificare,     suspendare,     încetarea     suspendării     şi     ^mcetare     a     drepturilor
beneficiarilor,    răspunsurile    către    petenţi/instituţii/autorităţi    prin    intemediul
poştei/fimei de curierat;

h)  primeşte  şi  înregistrează  în  cadrul  programului  de  relaţii  cu  publicul
petiţiile depuse de cetăţeni;

i) răspunde de eliberarea adeverinţelor solicitate de cetăţeni;

j)  predă  şi  asigură ridicarea  corespondenţei  repartizată  spre  soluţionare  din
sediul Primăriei Municipiului Sebes

k) desfăşoară activitate de curierat;
1) efectuează descărcarea corespondenţei pe baza borderourilor;
m)  rezolvă  şi  răspunde  la  sesizările  cetăţenilor  în  cadrul  programului  de

relaţii cu publicul;
n)   realizează   activităţile   confom   protocolului   de   aderare   la   serviciile

sistemului infomatic Patrimven;
o)    pentm   realizarea    atribuţiilor    serviciului    colaborează    cu    fiimizorul

serviciului informatic integrat;

q)   întocmeste   infomări,   rapoarte,    situaţii   referitoare   la   domeniul   de
activitate  ce   sunt  solicitate  în  conformitate  cu  prevederile  legale;   soluţionează
cererile/sesizările  primite  din  partea  cetăţenilor,  instituţiilor  publice  cu  privire  la
existenţa unui caz de persoană aflată în situaţie de risc social;

s)   promoveaza   actele   administrative   de   autoritate   privind   obiectul   de
activitate,   întocmirea   referatelor   de   necesitate,   specificaţiilor   tehnice   pentru
achiziţionarea bunurilor şi serviciilor necesare bunei fimcţionări a serviciului ;

ş)  participă  la  dezvoltarea  şi  implementarea  sistemului  de  control  intem
managerial de la nivelul serviciului;

t) asigură arhivarea lunară a lucrărilor din responsabilitate;
ţ)  1a  solicitarea    directorului  general,  a  compartimentelor  de  specialitate,

asigură  actualizarea  infomaţiilor  de  pe  site-ul  instituţiei,  cu  avizarea  şefiilui  de
compartiment.

CAPITOLUL VIII
DIRECŢIA MEDICALĂ, ŞCOLARĂ şl COMUNITARĂ

Art.   56   Direcţia   medicală   ,   scolara   si   comunitară   are   în   subordine   3
compartimente si este coordonata  de un director executiv. Atributii ,competente si
raspunderile cu caracter general ce revin directorului general din cadrul directiei :
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a.   organizează  activitatea,  atât  pe  compartimente  cât  şi  pe  fiecare  ftmcţionar
din subordine;

b.   stabilesc   măsurile   necesare   şi   umăresc   îndeplinirea  în  bune   condiţii   a
obiectivelor din aceste programe;

c.   urmăresc şi răspund de elaborarea corespunzătoare a lucrărilor şi finalizarea
în termenele legale  a acţiunilor din programele de  activitate sau dispuse de
conducere;

d.   asigură  respectarea  disciplinei  în  muncă  de  către  personalul  subordonat,
luând măsurile ce se impun;

e.   umăresc   şi   verifică   activitatea   profesională   a   personalului   din   cadrul
serviciilor  pe   care   le   conduc,   îl   îndrumă   şi   sprijină   în   scopul   sporirii
operativităţii,     capacităţii     şi     competenţei     ^m     ^mdeplinirea     sarcinilor
încredinţate;

f.   asigură respectarea reglementărilor legale  specifice domeniilor de  activitate
ale   fiecărui   compartiment,    organizează   şi   urmăresc   documentarea   de
specialitate a personalului din subordine;

g.  repartizează   pe   salariaţii   subordonaţi,   sarcinile   şi   corespondenţa,   dând
îndrumările corespunzătoare pentru soluţionarea acestora;

h.  verifică,  semnează  sau  vizează  după  caz,  potrivit  competenţelor  stabilite,
documentele întocmite de personalul din subordine;

i.    veghează  şi  răspund,  alături  de  personalul  din  subordine,  de  respectarea
nomelor legale şi a celor hotărâte de Consiliul Local al municipiului Sebes;

j.    răspund   de   respectarea   normelor   de   conduită   şi   deontologie   de   către
personalul din subordine în raporturile cu beneficiarii;

k.  întocmesc fişele posturilor şi cele de evaluare individuală ale subordonaţilor,

până la nivelul competenţelor lor;
1.   propun conducerii instituţiei,  fomele de perfecţionare profesională necesare

bunei desfăşurări a activităţii;
m.răspund   de   buna   organizare   Şi   desfăşurare   a   activităţii   de   primire   şi

soluţionare  a petiţiilor  adresate  ,  în  confomitate  cu  Ordonanţa  Guvemului
nr, 27/2002 cu modificările şi completările ulterioare;

n.   îndeplinesc orice alte atribuţii prevăzute de lege sau dispuse de conducere în
legătură cu domeniul lor de activitate.

o.  realizează   instruirea   din   punct   de   vedere   al   securităţii   muncii   pentru

personalul din subordine.

ASISTEN Ă MEDICALĂ cOLARĂ
(1)Atribuţiile  medicilor  din  cabinetele  medicale  din  grădiniţe  şi  şcoli
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privind asistenţa medica[ă preventivă :
1.    Atribuţii refieritoare la prestaţii-medicale individuale :
a)  examinează toţi  preşcolarii  din  grădiniţe,  elevii  care  umează  să  fie  supuşi

examenului medical de bilanţ al stării de sănătate (clasele 1, a IV-a, a IX-a şi
a  XII-a,  ultimul  an  al  şcolilor  profesionale)  pentru  aprecierea  nivelului  de
dezvoltare   fizică   şi   neuropsihică   şi   pentru   depistarea   precoce   a   unor
eventuale afecţiuni.

b)  dispensarizează  elevii  din  toate  clasele  cu  probleme  de  sănătate,  aflaţi  în
evidenţă specială, în scop recuperator.

c)   selecţionează din punct de vedere medical elevii cu probleme de sănătate, ^in
vederea  orientării  lor  şcolar-profesionale  la  teminarea  şcolii  generale  şi  a
liceului.

d)  examinează, eliberând avize în acest scop, elevii care umează să participe la
competiţii sportive.

e)  examinează  elevii  din  evidenţa  specială,   care  urmează  să  plece   la  cure
balneare.

f)   examinează  elevii  care  vor  pleca  în  vacanţe  în  diverse  tipuri  de  tabere,
semnând şi parafand fişe medicale de tabără.

g)  examinează   elevii   care   vor   fi    supuşi   imunizărilor   profilactice   pentru
stabilirea eventualelor contraindicaţii  medicale  temporare  şi  supraveghează
efectuareavaccinărilorşiapariţiareacţiiloradversepostimunizare.

h)  supraveghează   recoltarea   de   produse    biologice   pentru    investigaţii    de
laborator,  în vederea depistării  afecţiunilor infectocontagioase  la subiecţi  şi
contacţi.

i)   supraveghează    tratamentele    chimioterapeutice    şi    imunosupresoare    ale
elevilor care au indicaţie pentru acestea.

j)   eliberează  pentru  elevii  cu  probleme  de  sănătate  documente  medicale  în
vederea  scutirii  paftiale  de  efort  fizic  şi  de  anumite  condiţii  de  muncă  în
cadrul instruirii practice în atelierele şcolare.

k)  eliberează scutiri medicale de prezenţă la cursurile şcolare şi practice pentru
elevii bolnavi,

1)   eliberează scutiri medicale, parţiale  sau totale,  de la orele  de  educaţie  fizică

şcolară, în confomitate cu instrucşiunile Ministerului Sănătăţii şi Familiei.
m)vizează   documentele   medicale   eliberate   de   alte   unităţi   sanitare   pentru

motivarea absenţelor de la cursurile şcolare.
n)  eliberează  adeverinţe  medicale  1  ateminarea  şcolii  generale,  profesionale

sau a liceului.
o)  efectuează triajul epidemiologic după vacanţa şcolară sau ori de câte ori este

nevoie,  depistează  activ  prin  examinări  periodice  anginele  streptococice  şi
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umăreşte tratamentul cazurilor depistate.
p)   controlează prin sondaj igiena individuală a preşcolarilor şi şcolarilor.
q)  verifică starea de  sănătate  a personalului blocului  alimentar din grădiniţe  şi

cantine şcolare în vederea prevenirii producerii de toxiinfecţii alimentare.
r)   asigură aprovizionarea cabinetului medical  cu medicamente pentru aparatul

de urgenţă, materiale sanitare şi cu instrumentar medical.
11:  4tŢifiuţ_ii ref;eritoare ,a prestaţii medica,e ,a rive,u, co,ectiyităţi,or
a)  iniţiază  supravegherea  epidemiologică  a  preşcolarilor  din  grădiniţe   şi   a

elevilor, scop în care îndeplineşte următoarele atribuţii :
b)  depistează, izolează şi declară orice boală infectocontagioasă;
c)   sub    îndrumarea    metodologică    a    medicilor    epidemiologi    participă    la

efectuarea  de  acţiuni  de  investigare  epidemiologică  a  elevilor  suspecţi  sau
contacţi din focarele de boli transmisibile;

d)  aplică   tratamentele   chimioprofilactice   în   focare,   la   indicaţia   medicilor
epidemiologi;

e)   iniţiază acţiuni de prelucrare antiparazitară şi  antiinfecţioasă în  focarele din

grădiniţe şi şcoli;
f)   iniţiază acţiuni de supraveghere  epidemiologică a preşcolarilor din grădiniţe

şi a elevilor;
g)  controlează    zilnic    respectarea    condiţiilor    de    igienă    din    spaţiile    de

învăţământ, cazare şi alimentaţie din unităţile de învăţământ arondate.
h)  vizează întocmirea meniurilor  din grădiniţe  şi  cantine  şcolare  şi  efectuează

anchete
raţionale

alimentare  periodice  pentru  verificarea  respec€ării  un:i  alimentaţii

i)   iniţiază,   desfăşoară  şi   controlează  diversele   activităţi   de   educaţie  pentru
sănătate.

j)   iniţiază cursuri de educaţie sexuală şi de plaming familial, precmi şi cursuri
de nutriţie şi stil de viaţă.

k)  urmăreşte modul de respectare a normelor de igienă a procesului instructiv-
educativ.

1)   verifică     efectuarea    periodică     a     examinării     medicale     stabilită    prin
reglementări   ale   Ministerului   Sănătăţii   şi   Familiei,   de   către   personalul
didactic şi administrativ-gospodăresc din unităţile arondate.

m) participă  la  acţiunile  profilactice  organizate  şi  desfaşurate  de  alte  foruri
medicale în şcoli.

n)  completează  împreună   cu   cadrele   medii   din   subordine  dările   de   seamă
statistice   (SAN)   lunare   şi    anuale   privind   morbiditatea   înregistrată   şi
activitatea cabinetelor medicale din grădiniţele şi şcolile arondate.

o)  participă  la  comisiile  medicale  de  examinare  a  candidaţilor  la  concursurile
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de admitere ^m licee şi scoli profesionale.

p)  participă  la  anchetele  stării  de  sănătate  iniţiate  în  unităţile  în  unităţile  de
copii şi tineri arondate.

q)  prezintă  în  consiliile  profesorael  ale  şcolilor  o  analiză  anuală  a  stării  de
sănătate a elevilor.

r)   constată  abaterile  de   la  nomele   de  igienă  şi   antiepidemice,   infomând
reprezentanţii   inspecţiei   sanitare   de   stat  din   cadrul   direcţiei   de   sănătate

publicăjudeţene, ^m vederea aplicării măsuilor prevăzute de lege.
(2)Atribuţiile  medicilor  din  cabinete]e  medica[e  din  grădiniţe  şi  şcoli

privind asistenţa medicală curativă :
a)  acordă  la  nevoie  primul   ajutor  preşcolarilor  şi   elevilor  din  unităţile   de

învăţământ arondate medicilor respectivi.
b)  examinează,  tratează  şi  supraveghează  medicale  elevii  bolnavi,  izolaţi  în

infimeriile şcolare.
c)   acordă consultaţii medicale la solicitarea elevilor din unităţile de învăţământ

arondate, trimiţându-i, după caz, pentru umărire în continuare la medicul de
familie sau la cea mai apropiată unitate de asistenţă medicală ambulatorie de
specialitate.

d)  prescrie medicamente  eliberate  fără contribuţie personală, pentru maximum
3  zile,  elevilor  care  prezintă  afecţiuni  acute  care  nu  necesită  intemare  în
spital.

e)  la   recomandarea   expresă   a   medicului   specialist   prescrie   medicamente
eliberate   fără  contribuţie  personală  pentru   elevii   care   prezintă   afecţiuni
Cronlce.

(3)Atribuţiile   cadrelor   medii   sanitare   din   cabinete]e   medica[e   din
grădiniţe privind asistenţa medicală preventivă şi curativă :

a)  participă  alături  de  medicul  colectivităţii  la  examinarea  copiilor  în  cadrul
examinărilor medicale de bilanţ al stării de sănătate,

b)  efectuează  de  două  ori  pe  an  controlul  periodic  al  copiilor  şi  interpretează
datele   privind   dezvoltarea   fizică   a   tuturor   preşcolarilor   din   grădiniţe,
înscriindu-le în fişele medicale ale acestora.

c)   inregistrează şi supraveghează copii  cu afecţiuni cronice, pe care îi trimit la
cabinetele   medicale   din   unităţile   de   asistenţă   medicală   ambulatorie   de
specialitate, prin intemediul medicilor şcolari sau de familie, consemnând în
fişele preşcolarilor rezultatele  acestor  examene,  iar în registrul  de  evidenţă
specială, datele controalelor medicale.

d)  insoţesc  copiii  din  grădiniţele  cu  program  săptămânaş  la  ambulatoriile  de
specialitate  cele  mai  apropiate  de  colectivităţiile  respective  pentru  diverse
examinări în cadrul supravegherii medicale active.
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e)  umăresc  ca  educatoarele  să  aprecieze  dezvoltarea  neuropsihomotorie  şi  a
limbajului    preşcolarilor,    consemnând    în    fişele    medicale    ale    copiilor
rezultatul aprecierii.

f)   intocmesc  evidenţa copiilor  amânaţi  medical  de  la începerea  şcolarizării  la
vârsta de 7 ani şi urmăresc dispensarizarea acestora.

g)  completează documentele  medicale ale  copiilor care urmează să fie înscrişi
în clasa 1.

h)  supraveghează modul în care  se respectă orele de odihnă pasivă şi  activă a
copiilor şi condiţiile în care se realizează acestea.

i)   indrumă personalul educativ în aplicarea metodelor de călire a organismului
copiilor'

j)   supraveghează  modul  în  care  se  respectă  igiena  individuală  a  copiilor  în
timpul spălării acestora şi la servirea mesei.

k)  participă   la   întocmirea   meniuilor   săptămânale   şi   efectuează   periodic
anchete privind alimentaţia copiilor.

1)   consemnează  zilnic,  în  cadrul   fiecărei  ture,  într-u  caiet  anume  destinat
pentru  controlul  blocului  alimentar,  constatările  privind  starea  de  igienă  a
acestuia,   starea   agregatelor   fiigorifice,   calitatea   alimentelor   scoase   din
magazie şi a mâncării, igiena individuală a personalului blocului alimentar şi
starea de sănătate a acestuia, cu interdicţia de a presta activităţi în bucătarie
pentru    persoanele    care    prezintă    febră,    diaree,    tuse    cu    expectoraţie,
amigdalite   pultacee,   aducând   la   cunoştinţa   conducerii   grădiniţei   aceste
constatări.

m)asistă    la    scoaterea    alimentelor    din    magazie    şi    controlează    calitatea
organoleptică  a  acestora,   semnând  foaia  de  alimentaţie  privind  calitatea
alimentelor.

n)  colaborează cu educatoarele  la formarea deprinderilor de igienă individuală
la preşcolari.

o)  efectuează zilnic controlul medical al copiilor la primirea în colectivitate.

p)  izolează   copii   suspecţi   de   boli   transmisibile   şi   anunţă   urgent   medicul
colectivităţii.

q)  supraveghează     focarele      de      boli     transmisibile,      aplicând     măsurile
antiepidemice  faţă  de  contacţi  şi  efectuând  recoltări  de  probe  biologice,
dezinfecţii, etc.

r)   prezintă  produsele   biologice   recoltate   laboratoarelor  de   bacteriologie   şi
ridică  buletinele  de  analiză  în   situaţii   de   apariţie  a  unor  focare  de  boli
transmisibile în colectivitate.

s)   aplică,  în  confomitate  cu  instrucţiunile  Ministerului  Sănătăţii  şi  Familiei,
tratamentul    profilactic    al    preşcolarilor,    sub    supravegherea    medicului
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colectivităţii.
t)   supraveghează  starea  de  sănătate  şi  de  igienă  individuală  a  copiilor,  iar în

situaţii   de  urgenţă  anunţă,   după   caz,   medicul   colectivităţii,   serviciul   de
ambulanţă sau/şi familiile preşcolarilor.

u)  tin evidenţa examinărilor medicale periodice pe  care personalul  angajat din
colectivitate   are   obligaţia   să   le   efectueze   în   conformitate   cu   nomele
Ministerului Sănătăţii ţi Familiei.

v)  intocmesc zilnic evidenţa copiilor absenţi din motive medicale, umărind ca
revenirea acestora în colectivitate să fie condiţionată de prezentarea avizului
epidemiologic  favorabil,  eliberat  de  medicul  de  familie  pentru  absenţe  ce
depăşesc 3 zile.

w) controlează  zilnic  respectarea  nomelor  de  igienă  din  grădiniţă,  aducând
operativ la cunoştinţa conducerii colectivităţii deficienţele constatate.

x)  execută  activităţi  de  statistică  sanitară  prin  completarea  dărilor  de  seamă
statistice (SAN) calcularea indicilor de dezvoltare fizică şi morbiditate.

y)  efectuează,   sub  îndrumarea  medicului   colectivităţii,  activităţi  de  educaţie
pentru sănătate cu părinţii, copiii şi cu personalul adult din grădiniţă.

z)  gestionează  în  condiţiile  legii  şi  pe  baza  nomelor Ministerului  Sănătăţii  şi
Familiei  instrumentarul,  materialele  sanitare  şi meicamentele  de  la aparatul
de urgenţă şi răspund de utilizarea lor corectă.

aa)competează,    sub    supravegherea    medicului    colectivităţii,    condica    de

bb,medicînms%?::cşlc:;iTât|:rlgiâdsi=;gŢşnp3=adpeŢ|::||:eaŢegs:3::.într-otabără
de vacanţă, pe toată durata acesteia.

cc)acordă   preşcolarilor   primul   ajutor   în   caz   de   urgenţă   şi   supraveghează

dd)trmspgc]t::=tă°:raa:=3;ttăeţî::rse=tîetaprreeşcoimiior,iaindicaţiamedicului.
ee)supraveghează  preşcolarii   izolaţi   în   infimerie   şi   efectuează  tratamentul

indicat acestora de către medic.
ff) asigură asistenţa medicală de urgenţă în taberele de odihnă pentru preşcolari,

scop în care pot fi detaşate în aceste unităţi.
(4)Ati.ibuţiile cadrelor medii sanitare din cabinetele medicale şcolare:

1.    Activităţi medicale privind asistenţa medicală preventivă
a)  efectuează în fiecare an examinarea medicală periodică a elevilor, semnalând

medicului aspectele deosebite constatate.
b)  efectuează    examenul    dezvoltării     fizice:     somatometrie,     somatoscopie,

fiziometrie.
c)  depistează tulburările de vedere
d)  depistează tulburările de auz.
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e)  participă la examinările medicale de bilanţ al stării de sănătate, efectuate de
medicul  şcolii  la  elevii  din  clasele  1,  a  IV-a  şi  a  IX-a,  din  ultimul  an  al
şcolilor profesionale.

f)   participă  la  dispensarizarea  elevilor  aflaţi  în  evidenţă  specială,  asigurând

prezentarea  acestora  la  controalele  planificate   de  medicii   din  cabinetele
unităţilor   de   asistenţă   medicală   ambulatorie   de   specialitate,    şi   aplică
tratamentele    prescrise    de    aceştia    împrună    cu    medicii    de    familie.
Consemnează   în   fişele   medicale   ale   elevilor   rezultatele   examinărilor
medicale  de  bilanţ  al  stării  de  sănătate  şi  rezultatele  controalelor  elevilor
dispensarizaţi,   sub   supravegherea  medicului  şcolii,  precum  şi  motivările
absenţelor din  cauză medicală  ale  elevilor,  scutirile medicale  de  la orele  de
educaţie  fizică  şcolară  sau  scutirile  medicale  de  efort  fizic  la  instruirea
practică şcolară.

g)  completează,  sub  supravegherea  medicului,  fomularele  statistice  lunare  şi
anuale privind activitatea cabinetului medical şcolar, calculând indicatorii de
prevalenţă incidenţa şi structură a morbidităţii; completează partea medicală
a fişelor de tabără de odihnă ale elevilor, precum şi adeverinţele medicale la
elevii care temină clasa a XII-a.

h)  participă alătui de medic la vizita medicală a elevilor care se înscriu în licee
de specialitate sau şcoli profesionale.

i)   acordă   consultaţii   privind   planificarea   familială,   prevenirea   bolilor   cu
transmitere    sexuală    şi    participă    şa    anchetele    stării    de    sănătate    din
colectivităţiile de copii şi tineri arondate.

j)   efectuează cartagrafia elevilor supuşi (re)vaccinărilor.
k)  efectuează sub supravegherea medicului imunizările profilactice planificate,

în conformitate cu Programul naţional de imunizări.
1)   inregistrează  în  fişa  de  consultaţie  şi  în  registrul  de  vaccinări  imunizările

efectuate.
m) efectuează triajul epidemiologic la toţi elevii după fiecare vacanţă, precum şi

alte triaje, atunci când este cazul.
n)  execută  acţiuni  de  combatere  a  bolilor  transmisibile  din  focarele  existente

întocmind şi fişe de focar.
o)  efectuează  cartagrafierea  tuturor  elevilor  supuşi   depistării  biologice  prin

intrademoreacţia  la PPD  2u,  participând  la  efectuarea  acesteia,  precum  şi
revaccinarea BCG ^mpreună cu personalul dispensarului TBC teritorial.

p)  controlează igiena individuală  a  elevilor,  colaborând  cu personalul  didactic
pentm remedierea situaţiilor deficitare constatate.

q)  controlează    zilnic    respectarea    condiţiilor    de    igienă    din    spaţiile    de
învăţământ,   de   cazare   şi   de   alimentaţie,   consemnând  în   caietul   special
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destinat  toate  constatările  făcute  şi  aducându-le  la  cunoştinţa  conducerilor
unităţilor şcolare.

r)   participă  împreună  cu  medicul  la  întocmirea  meniurilor  şi  la  efectuarea
anchetei  alimentare  periodice  pentru  verificarea respectării  unei  alimentaţii
raţionale  în  cantinele  şcolare,  controlând  zilnic  proprietăţile  organoleptice
ale   alimentelor  scoase  din  magazie   şi  modul  de  fiincţionare   a  blocului
alimentar.

s)   tin  evidenţa  examenelor  medicale  periodice  pe  care  personalul  adult  din
unitatea de învăţământ arondată este obligat să le efectueze.

t)   efectuează sub îndrumarea medicului  acţiuni  de educaţie pentru  sănătate în
rândul elevilor, al familiilor elevilor şi al cadrelor didactice.

u)  instruiesc   grupele    sanitare    şi   însoţesc    la   consursuri,    în   toate    fazele
superioare, echipa selecţionată.

v)tinlecţiisauprelegeriprivindeducaţiapentrusănătateelevilorşistudenţilor,

pe  clase  şi  eventual  separat  pe  sexe,  inclusiv  probleme  de  prim  ajutor  cu
demonstraţii practice.

w) participă   la   lectoralele   cu   părinţii   elevilor  pe   teme   de   educaţie   pentru
sănătate.

x)  desfăşoară acţiuni  de  educaţie  pentru  sănătate  în  rândul  cadrelor didactice,
inclusiv prin lecţii şi demonstaţii de prim ajutor.

y)  participă la consiliile profesorale  în  care  se  discută şi  se  iau măsuri  vizând
aspectele sanitare din unitatea de învăţământ arondată.

z)  instruieşte personalul administrativ şi de îngrijire din spaţiile de învăţământ,
cazare  şi  de  alimentaţie  asupra  sarcinilor  ce  îi  revin  în  asigurarea  stării  de
igienă în spaţiile respective.

aa)asigura elevilor şi  studenţilor acordarea primului ajutor în caz de urgenta şi

bb,supraveefgehc:u=igat:âîirieu:t:cee|set:|=ia|au;:tdăiţji;i:a:i::3||ui.
cc)supraveghează    elevii    izolaţi    în    infimerie    şi    le    efectuează    acestora

tratamentul indicat de medic.
dd)             asigură   asistenţă   medicală   de   urgenţă   în   taberele   pentru   elevi   şi

studenţi, scop în care pot fi detaşate în aceste unităţi.
ee)participă la instruirile pe probleme  de medicină şi igienă şcolară, precum şi

pe  probleme   sanitaro-antiepidemice,   organizate   de   direcţiile   de   sănătate
publicăjudeţene.

fo participă în perioada vacanţelor şcolare şi studenţeşti la cursuri sau instruiri

profesionale.
gg)            definitivează   interpretarea   datelor   somatometrice   cu   consemnarea

acestora   în   fişele   medicale   şcolare,   completează   adeverinţele   medicale
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pentru elevii care temină clasele a XII-a şi ultimul an al  şcolii profesionale
şi consemnează în fişele medicale ale elevilor vaccinarile efectuate.

hh)            participă   la   comisiile   medicale   de   înscriere   în   şcoli   profesionale,

postliceale şi în licee de specialitate.

8.  COMPARTIMENT ASISTENŢĂ MEDICALĂ COMUNTARĂ
( 1 ) 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  apariinând

grupurilor vulnerabile;
e) fi]mizarea de servicii de sănătate în limita competenţelor profesionale legale ale

personalului cu atribuţii în domeniu
(2)  Activităţile  desfăşurate  în  domeniul  asistenţei  medicale  comunitare  de  către
personalele   care   au   atribuţii   legale   în   acest   domeniu,   în   vederea   realizării
obiectivelor, 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  deteminarea  nevoilor  de  servicii  de
sănătate ale acestora;
b)  desfăşurarea  de  programe  şi  acţiuni  destinate  protejării  sănătăţii,  promovării
sănătăţii şi în directă legătură cu deteminanţi 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)   fiimizarea   de   servicii   de   profilaxie   primară   şi   secundară   către   membrii
comunităţii,   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
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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   asiguat  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, umărirea 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
Servlcll;

j) monitorizarea şi  supravegherea în mod activ a bolnavilor din evidenţa specială,
respectiv  evidenţa privind  tuberculoza,  HV/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;
1) consilierea medicală şi socială, în limita competenţelor profesionale legale;

m)  fimizarea 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 desfăşuarea de acţiuni în comun cu serviciile sociale din primărie
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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 nomelor eticii profesionale  şi păstrării  confidenţialităţii în exercitarea

profesiei.

C.COMPARTIMENT MEDICINĂ DENTARĂ

1.         Atributiile medicului dentar
a)           Sa   acorde   servicii   medicale   stomatologice   si   sa   nu   refiize   acordarea

asistentei  medicale  stomatologice  in  cazul  urgentei medicale  (durere,  infectie  sau
hemoragie), ori de cate ori acestea se solicita.  Serviciile medicale stomatologice se
vor  asigua  ,  obligatoriu,  numai  prescolarilor  si  elevilor  inscrisi  la  ciclul  primar,
gimnazial si liceal din unitatile scolare de pe raza municipiului Sebes si localitatile
apartinatoare  ,  denumiti in prezentul regulament pacienti.  Serviciile medicale sunt
gratuite. Nu se asigura decontarea unor aparate medicale specifice (proteze, aparat
dentar, etc).

b)           Sa  fiJmizeze  tratamentul  adecvat  si  sa  respecte  conditiile  de  prescriere  a
medicamentelor  prevazute  in  Nomenclatorul  de  produse  medicamentoase  de  uz
uman confom reglementarilor in vigoare;

c)            Sa  desfasoare  activitatea  principala  specifica  serviciilor  medicale  dentare

pentru  elevi  :  consultatii,  educaţie  şi profilaxie,  control  şi monitorizare,  intervenţii
de tipul obturaţiilor sau sigilărilor de canal reticular, etc.

d}           Sa ofere relatii pacientilor despre serviciile acordate precum si despre modul
in   care   vor   fi   fimizate   acestea   si   sa  acorde   consilierea  in   scopul  prevenirii
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patologiei stomatologice;
e)           Sa  respecte  confidentialitatea  tuturor  datelor  si  informatiilor  privitoare  la
pacient, precum si intimitatea si demnitatea acestora;

f)            Sa  respecte  normele  de  raportare  a boliilor  conform  prevederilor  legale  in
vi8oare;

g)           7.  Sa-si  asume  responsabilitatea  tratamentelor  efectuate,  fara  sa  garanteze
direct sau indirect reusita tratamentelor efectuate;

h)           Sa respecte programul de activitate si sarciniile de serviciu conform fisei de

Post;
i)            Sa   isi   organizeze   activitatea   proprie   pentm   cresterea   eficientei   actului

medical cu respectarea reglementarilor legale in vigoare.

j)            Sa organizeze  si  sa sustina campanii  de  igiena orala ®eriaj  dentar  corect  ,
ffecventa   acestuia,   evitarea   consumului   excesiv   de   dulciuri   ,   etc.   )in   cadrul
unitatilor
elevilor.

de  invatamant  de  pe  raza  municipiului  Sebes,  pe  categorii  de  varsta  a

11.        Responsabilitati:

a)  Efectuarea si notificarea controlului periodic a pacientilor inscrisi;
b)  Consemnarea in fisa personala a tuturor actelor profilactice;
c)  Punerea la punct a evidentei primare (electronica sau registru de consultatii,

fisa);
d)  Reinstruirea personalului mediu sanitar privind competentele in activitatea

curenta, inclusiv asigurarea sterilizarii si circuitele fimctionale ale
instrumentarului;

e)  Instruirea personalului privind profilaxia si protectia profesionala
individuala;

f)   Instruirea persoanelor care il asista in exercitiul profesional ca sa se
conformeze in ceea ce priveste secretul profesional. De asemenea sa aiba
grija ca nici o persoana din anturajul sau sa nu aduca prejudicii secretului
professional sau asociat corespondentei medicale;

111.      Fişă sarcini medic

a)  Fisa medicala pacient - planul complet de tratament; de asemenea este
trecuta in fisa orice operatiune efectuata in cabinet si luata in evidenta; de
mentionat data in cazul in care se modifica planul de tratament;

b)   Citirea fiselor inainte de inceperea programului;
C)  Respectarea tratamentului si a timpilor de programare (exceptie - interventii
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medicale neprevazute);
d)  Verificarea fiselor ;
e)  Corectitudinea operatiilor medicale si evitarea durerii ;
f)   Solicitarea semnaturii pacientului care cere o interventie pe care medicul nu

o considera corecta din punct de vedere medical, dar nu pune in pericol viata
pacientului;

g)  Asigurarea primului ajutor in cazuri speciale, accidente, chiar daca nu e
vorba de urgente stomatologice;

h)  Participa la stabilirea codului de procedura a sistemului de gestionare a
deseurilor periculoase;

i)   Participa la buna fiinctionare a sistemului de gestionare a deseurilor

periculoase;
j)   Supravegheaza activitatea personalului implicat in gestionarea deseurilor

periculoase;
k)  Propune planuri de educare si formare continua a personalului;

VI. Atributii asistent medical stomatologic
a)  pregatirea     materialelor     ,     tratamentelor     dentare     si     instrumentelor

stomatologice   si   punerea   la   dispozitia   medicului   stomatolog   conform
instructiunilor acestuia

b)  dezinfectarea     si     sterilizarea     instrumentelor     stomatologice     conform
instructiunilor    medicului    (presterilizarea    instrumentarului    si    curatarea
mecanica);

c)  pregatirea     solutiilor    necesare     dezinfectiei     instrumentarului     confom
instructiunilor medicului;

d)  trimiterea   spre   sterilizare   a   instrumentelor   stomatologice   dezinfectatate,
corect  ambalate  si  aducerea  de  la  sterilizare  in  cabinet  a  instrumentarului
stomatologic sterilizat;

e)  verificarea datei si orei de pe etichetele cutiilor sterilizate;
f)   dezinfectia  chimica  dupa  fiecare  pacient  a  pieselor  de  mana,  sprayului  de

aer-apa, aspiratorului de saliva si completarea caietului de sterilizare chimica
a pieselor de mana din cabinet;

g)  pregatirea    injectiilor    pentru    anestezia    locala    confom    instructiunilor
medicului;

h)  programarea pacientilor;
i)   indrumarea   pacientilor   privind    igiena   dentara   confom    instructiunilor

medicului stomatolog;

j)   Pregatirea  cabinetului   stomatologic  pentru  desfasurarea  optima  a  actului
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medical
k)  dezinfectarea suprafetelor de lucru din cabinetul dentar si a unitului dentar;
1)   pregatirea    injectiilor    i.m.     si     i.v.     confom    instructiunilor    medicului

stomatolog si efectuarea injectiilor in caz de urgenta medicala;
m) consemarea  in  fisele  pacientilor  ,registrul  de  consultatii  a  manoperelor

efectuate de medicul stomatolog ;
n)  pastrarea secretului profesional si asigurarea ca nici o persoana din anturajul

sau sa nu aduca prejudicii secretului profesional;
o)  respectarea programului de lucru al cabinetului;
p)  utilizarea si intretinerea corecta a aparaturii existente in cabinet(unit dentar,

piese   :micromotor,   piesa   dreapta,   piesa   contraunghi,   turbine,   aparat   de
detartraj     ultrasonic,1ampa     de     fotopolimerizare)     conform     indicatiilor
medicului stomatolog;

q)inchidereaunituluidentarsiacircuituluideapalateminareaprogramului.

CAPITOLUL IX
RESPONSABILITĂTILE ŞI COMPETENŢELE GENERALE ALE

PERSONALULUI

Art.   57   Personalul   din   cadrul   Direcţiei   Generale   de   Asistenţă   Socială,
MedicalăşiComunitarăSebeş,areurmătoareleresponsabilităţi:

a)  răspunde  de  păstrarea  confidenţialităţii  infomaţiilor  deţinute  sau  la  care
are acces ca urmare a exercitării atribuţiilor de serviciu;

b) răspunde  de îndeplinirea cu profesionalism,  1oialitate,  corectitudine  şi în
mod  conştiincios  a îndatoririlor  de  serviciu  şi  se  abţine  de  la orice  faptă  care  ar
putea să aducă prejudicii instituţiei;

c) răspunde de realizarea la timp  si întocmai  a atribuţiilor ce-i revin potrivit
legii, programelor aprobate sau dispuse expres de către conducerea instituţiei şi de
raportarea asupra modului de realizare a acestora;

d)  răspunde,  potrivit  dispoziţiilor  legale,   de   corectitudinea  şi   exactitatea
datelor,infomaţiilorşimăsurilorprevăzuteîndocumenteleîntocmite;

e) răspunde de îndeplinirea atribuţiilor stabilite prin fişa postului, precum şi
a celor care le sunt delegate în condiţiile legii;

Drăspundedebunautilizareşigestionareafondurilor,precumşiabunurilor
publice aflate în folosinţă.

Art.   58   Personalul   din   cadrul   Direcţiei   Generale   de   Asistenţă   Socială,
Medicală şi Comunitară Sebeş,  are următoarele competenţe :
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a) reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi
a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia;

b) se preocupă pemanent de perfecţionarea pregătirii profesionale;
c)  propune  documente  tipizate  şi  proceduri  de  uz  intem  pentru  activitatea

compartimentului sau instituţiei, în general;
`d)   semnalează   conducerii   instituţiei   orice   probleme   deosebite   legate   de

activitatea acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în
afaraacestora,chiardacanuvizeazădirectdomeniulîncaredeţineresponsabilităţi
şi  atribuţii.

Art   S9  Nomele  de  conduită  profesională  a  ftmcţionarilor  publici   sunt
reglementate  de  OUG  57/2019  privind  Codul  administrativ  şi  sunt  obligatorii

pentru  fimcţionarii  publici,  precum  şi  pentru  persoanele  care  ocupă  temporar  o
ftmcţie publică în cadrul DGASMC Sebes.

Art.  60  Nomele  de  conduită  profesională  a personalului  contractual  sunt
reglementate de OUG 57/2019 privind Codul administrativ,

Ai.t.   61   Personalul  Direcţiei   Generale  de  Asistenţă  Socială,  Medicală  Şi
r\__```_.-J-___±      Cl   \Comunitară
regulament.

Sebeş  este  obligat  să  cunoască  şi  să respecte prevederile  prezentului
_      _  --_ -----,- '--_.v\^.^\^,    \ţ\

CAPITOLUL X
DISPOZIŢII FINALE

Art.   62  Prevederile  prezentului   regulament  se  completează  de  drept  cu
prevederile legale în vigoare.

Ai.t.  63  Prevederile  prezentului  regulament  sunt  obligatorii  pentru  întreg
personalulDirecţieiGeneraledeAsistenţăSocială,MedicalăşiComunitarăSebeş.

Art.  64  Modificările  prezentului  regulament  se  fac  numai  prin  hotărâre  a
Consiliului Local al Municipiului Sebeş.

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ
Consilier local, RODEAN  IOAN

..'`:"...,_.\

SECRETAR GENERA
VLAD CRIST

CIPIUL SEBEŞ


