
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA

MUNICIPIUL SEBEŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR.340/2021
privind aprobarea  Regulamentului  de Organizare şi Funcţiomre al serviciului social de zi -
Centrul de zi peiitru persoane vârstnice Sebeş - compartiment în cadrul  Direcţiei  Generale

de Asistenţă Socială, Medicală Şi Comunitară Sebeş

Consiliul Local al municipiului Sebeş, judeţul Alba;
Întrunitînşedinţaordinarădindatade25.11.2021,ora13,00;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea  Regulamentului  de Organizare

şi   Funcţionare   al   serviciului  social  de   zi   -   Centrul   de   zi  pentm  persoane  vârstnice   Sebeş  -
compartiment în cadrul  Direcţiei   Generale de Asistenţă Socială, Medicală şi Comunitară Sebeş;

Văzând   referatul   de   aprobare   nr.7838l/20.10.2021   al   in   iniţiatorului   la   proiectul   de
hotărâre privind aprobarea   Regulamentului   de Organizare  şi Funcţionare al  serviciului  social  de
zi - Centrul de zi pentm persoane vârstnice Sebeş - compartiment în cadrul   Direcţiei   Generale de
Asistenţă Socială, Medicală şi Comunitară Sebeş;

Analizând:
-raportul de specialitate nr.17878/19.10.2021  întocmit de Direcţia  Generală de Asistenţă Socială,

Medicală şi  Comunitară  Sebeş prin care  se propune aprobarea   Regulamentului   de Organizare  şi
Funcţionare   al   serviciului   social   de   zi   -   Centml   de   zi   pentm   persoane   vârstnice   Sebeş   -
compartiment în cadrul  Direcţiei  Generale de Asistenţă Socială, Medicală şi Comunitară Sebeş;
-anunţul şi procesul verbal nr.15580/14.09.2021  de afişare a proiectului de hotărâre;
•   raportul   de   specialitate   nr.81731/03.1l.2021   al   Serviciului   Cheltuieli   şi   Resuse   Umane   şi

raportul  de specialitate rir.78501/12,11.2021  al BCJATDA din cadrul aparatului de  specialitate al
Primarului Municipiului Sebeş;

Având  avizul  nr.794/2021  al  Comisiei  pentm  administraţie  publică  locală, juridică  şi  de
disciplină      şi   avizul   nr.795/2021    al   Comisiei   pentm   învăţământ,   cultură,   sport,   agrement,
monumente   istorice   protecţie   socială,   protecţie   copii,   culte,   sănătate   şi   familie   din   cadrul
Consiliului Local Sebeş;

Văzând HCL nr.  85/2020 privind aprobarea Regulamentului de Organizare  şi Funcţionare
al serviciului social Centrul de zi pentm persoane vârstnice - compartiment în cadrul   Direcţiei   de
Asistenţă  Socială  Sebeş,  HCL  nr.  79/2021   privind  reorganizare  Direcţiei  de  Asistenţă  Socială
Sebeş în Direcţia Generală de Asistenţă Socială, Medicală şi Comunitară Sebeş, respectiv HCL nr.
230/2021  privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei Generale de
Asistenţă   Socială,   Medicală   şi   Comunitară   Sebeş   şi   HCL   nr.   230/2021    privind   aprobarea
Regulamentului de Organizare Şi Funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială, Medicală

şi Comunitară Sebeş;
În temeiul prevederilor Standardului I - administrare, organizare  şi ftincţionare din   anexa

nr.  6  la   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 protectie  a  copilului  şi  altor  categorii  de  persoane  adulte  aflate în  dificultate,



precum  şi  a  serviciilor acordate în  comunitate,  serviciilor acordate în  sistem  integrat Şi  cantinele
stiale

În baza art. 3 alin.  1  şi 2 din HG nr. 867#015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor
sociale,  coroborat  cu  art.  50^4  din  Ordonanţa  Guvemului  nr.  68/2003  privind  serviciile  sociale,
modificată şi completată;

În temeiul  art.129, ălin.  2,  lit.  a,  art.129,  alin.  7,  lit.  b din OUG nr.  57#019 privind Codul

administrativ, modificat şi completat;
În  baza  art.   139  din  OUG  nr.   57#019  privind  Codul  administrativ,  cu  modificările  şi

completările ulterioare :

HOTĂRĂSTE:

A!±J.  Se aprobă   Regulamentul de Organizare  şi Funcţionare al serviciului social de zi -
Centrul  de  zi  pentm  persoane  vârstnice  Sebeş  -  compartiment  în  cadrul    Direcţiei    Generale  de
Asistenţă  Socială,  Medicală  şi  Comunitară  Sebeş,  confom  anexei  m.   1,  parte  integrantă  din

prezenta hotărâre a Consiliului Local.
A±L2:  Începând  cu  data  intrării  ^m  vigoare  a  prezentei  hotărâri,  încetează  valăbilitatea

HCL 85#020 privind 4probarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al serviciului social
Centrul  de  zi  pentm persoane vârstnice  -  compartiment în cadrul   Direcţiei   de Asistenţă  Socială
Sebeş;

Ar!=± Ducerea  la  ^mdeplinire  a  prezentei  hotărâri  revine  Direcţiei  Generale  de  Asistenţă
Socială, Medicală şi Comunitară Sebeş din subordinea Consiliului Local Sebeş

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

- Instituţiei Preftctului 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;
- Compartimentului Relaţii Publice, Comunicare lnformatică şi Monitor Oficial Local.

Sebeş la 25.11.2021
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Anexanr.1 laHCLnr.    34%/J2#/

EEGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCTIONARE
AL SERVICIULUI SOCIAL DE ZI:  " CENTRUL DE ZI PENTRU

PERSOANE VÂRSTNICE SEBEŞ" -COMPARTIMENT ÎN CADRUL
D"CŢIEIGENERALCEODftAklTSEAFŢăBSEOşCIALĂ9MEDICALĂŞI

Art. 1
Defriţie

(1)        Regulamentul de organizare şi ftmcţionare este un document propriu al serviciului
social     "Centrul  de  Zi  pentru  Persoane  Vârstnice  Sebeş"  aprobat  prin  hotărâre  a
Consiliului  Local  al  Municipiului  Sebeş,  ^in  vederea fimcţionării  acestuia,  cu respectarea
standardelorminimedecalitateaplicabileşiaasiguăriiaccesuluipersoanelorbeneficiarela
infomaţii privind condiţiile de admitere, serviciile oferite, drepturile şi obligaţiile acestora,
precurn şi resusele necesare pentru fimcţionare.
(2)        Prevederile prezentului regulament sun obligatorii atât pentru persoanele beneficiare,
cât  şi  pentru  angajaţii  centrului  şi,  după  caz,  pentru  membrii  friiliei  beneficiarilor,
reprezentanţii legali/convenţionali, vizitatori.

AI1. 2
Identificarea s erviciului social
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.

Art. 3
Scopul serviciului social
Scopul serviciului social "Centrul de Zi pentru Persoane Vârstnice Sebeş" este de

integrare/reintegrare  sociâlă  a  persoanelor  vârstnice  din  Municipiul  Sebeş,  în  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.

Art.4
Cadrul legal de Înfiiinţare, organizare şi funcţionai.e

(1)        Serviciul social " Centrul de zi pentru persoane vârstnice sebeş " fimcţionează
cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi fimcţionare 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   vârstnice,   cu
modificărileşicompletărileulterioare,precumşiaaltoractenomativesecundareaplicabile
domeniului.
(2)         Standard   minim   de   calitate   aplicabil:   Ordinul   m.   29/2019   pentru   aprobarea
standardelor  minime  calitate  pentm  acreditarea  serviciilor  sociale  destinate  persoanelor
vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului

Sioamdji?,ra%,tesg#ic.qiî.:earşgrŢ:teaq:1::sr=t:n`Ţe#:tc;il?=::rees=ă.;a-sZ-::i;l:r_a;::ât:â:
minime de calitate pentm serviciile sociale acordate în comunitate, organizate ca centre de
zi destinate persoanelor adulte, aplicabile pentm categoria de servicii sociale: centre de zi de
socializare şi petrecere a timpului liber (tip club), cod 8810 CZ-V-II.



(3)        Serviciul social " Centrul de zi pentru persoane vârstiiice sebeş ", este înfiinţat
prinHotărâreaConsiliuluiLocalalMunicipiuluiSebeşnr.28/2016şiftncţionează^mcadrul
Direcţiei Generale  de Asistenţă Socială, Medicală Şi Comunitară Sebeş.

Art. 5
Principiile care stau la baza acordării serviciului social

(1)        Serviciul social " Centrul de zi pentru persoane vârstnice sebeş " 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 lege şi în
celelalte acte intemaţionale ^m materie la care România este parte, precum şi ^m standardele
minime de calitate aplicabile.

(2)   Principiile   specifice   care   stau   la  baza  prestării   serviciilor  sociale  în   cadrul"Centrului de Zi pentru Persoane Vârstnice Sebeş " sunt umătoarele:

a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;
b)  protejarea  şi  promovarea  drepturilor  persoanelor  beneficiare  ^m  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 b eneficiare;

c) asiguarea protecţiei ^mpotiva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare;
d) deschiderea către comunitate;
e)   asistarea  persoanelor  fără   capacitate   de   exerciţiu  în  realizarea  şi   exercitarea

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

unitate a unui personal mixt;
g) ascultarea opiniei persoanei beneficia].e şi luarea ^m 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) asiguarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare;
j) preocuparea pemanentă pentm scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza

potenţialului şi abilităţilor persoanei beneficiare de a trăi independent;
k) încuajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active

a acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate;
1) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare ;
m) asiguarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale;
n) responsabilizarea membrilor familiei, reprezentaţilor legale cu privire la exercitarea

drepturilor şi ^mdeplinirea obligaţiilor de întreţinere;
o)   primordialitatea   responsabilităţii   persoanei,   familiei   cu  privire   la  dezvoltarea

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

p)   colaborarea  centrului   cu  compartimentele  de  specialitate  din  cadrul   Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială, Medicală şi Comunitară.

Art. 6
Benericiarii serviciilor sociale
(1)  Beneficiarii  serviciilor  sociale  acordate  ^m  "  Centru  de  Zi  pentru  Persoane

Vârstnice  Sebeş"  sunt persoane vârsmice  cu domiciliul/reşedinţa în Municipiului  Sebeş,
care au împlinit vârsta de pensionare stabilită de lege.

(2) Condiţiile de acces/admitere În centru sunt umătoarele:
a) Acte necesare:

-   Cerere de admitere ^m centm semnată de t)eneficiar, adresată Direcţiei Generale de
Asistenţă    Socială, Medicală şi comunitară sebeş;

-   Cartea de identitatemuletin 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 demato-venerice, care nu permit ffecventarea
colectivităţii;



b) Criteriile de eligibilitate ale beneficiarilor
-     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;
-      Să aibă domiciliul/reşedinţa în Municipiul sebeş;
-      Să nu se afle în evidenţă cu boli infecto-contagioase sau dermato-venerice;
În cadml centrului nu se admit persoane a căror igienă sau stare de sănătate psihică

pun în pericol  integritatea fizică a celorlalţi  beneficiari ai  centrului,  persoane  ^m  stare  de
ebrietate sau care manifestă un comportament agresiv faţă de angajaţii centrului şi ceilalţi
beneficiari.

Acordarea serviciilor se face în limita locurilor disponibile.
Capacitatea centrului : 50 beneficiari.
c)   Decizia de admitere/respingere
Admiterea persoanelor vârstnice în Centrul de Zi pentm Persoane Vârstnice Sebeş se

face  în  baza  cererii  fomulată  de  persoana  în  cauză,   solicitare  depusă  ^mpreună  cu
documentele  necesare  şi  înregistrată  la  Compartimentul  management  documente,  relaţii
publice  şi  infomatică    din  cadnil  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 încheiei.e a contractului de furnizare de servicii:
Contractul pentm acordarea de servicii sociale se încheie între Direcţia Generală de

AsisteiiţăSocială,MedicalăşiComunitarăîncalitatedefimizordeserviciisocialeşipersoana
vârstnică beneficiară a serviciilor/reprezentantul legal al acesteia.

e)   Modelul de contract pentm acordarea de servicii sociale este prevăzut ^m anexa
la prezentul regulament.

®  Modalitatea de stabilire a contribuţiei beneficiarului
Serviciile oferite de Centnil de Zi pentm Persoane Vârstnice Sebeş sunt gratuite.

(3) Condiţii de încetare a servicii]or
Serviciile  oferite  de   centm  ^mcetează  prin  Dispoziţia  de  ^mcetare  a  serviciilor

acordate, în baza referatului întocmit de asistentul social din Centrul de Zi pentru Persoane
Vârstnice  Sebeş.  Dispoziţia de  ^mcetare  se  emite  de  către  directorul  general  al  Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială, Medicală şi Comunitară Sebeş. Dispoziţia de încetare va fi
comunicată beneficiarului în scris ^m termen de  5  zile  şi poate fi contestată ^m contencios
administrativ ^m termen de 30 de zile de la data comunicării.

Încetarea acordării serviciilor oferite de centm se va face ^m umătoarele situaţii:
d)   expirarea duatei pentni care a fost încheiat contractul;
e)   acordul părilor privind ^mcetarea contractului;
f)    scopul contractului a fost atins;
g)   forţa majoră, dacă este invocată.
h)   ^m cazul decesului beneficiarului;
i)    în ca2ul în care beneficiarul solicită ^mcetarea serviciilor, în baza cererii scrise

înaintate Direcţiei Generale de Asistenţă Socială, Medicâlă şi Comunitară;
j)    în cazul absenţei beneficiarului la activităţile desfăşuate în centru, mai mult de

3 1uni calendaristice (cu excepţia cazurilor medicale);
k)   ^m  cazul  în  care  beneficiarul  manifestă un  comportament  ostil/agresiv  faţă de

personalul sau b eneficiarii centrului ;
1)    alte situaţii care impun încetarea contractului.

(4)  Peisoanele beneficiare  de servicii  sociale fimizate în  "  Centrul   de Zi pentru
Persoane Vârstnice Sebeş " au următoarele drepturi:

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

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



c) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra infomaţiilor fi]mizate şi primite;
d)  să li  se  asigue  continuitatea serviciilor sociale fimi2ate,  atât timp  cât  se menţin

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

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

dizabilităţi.

(5)  Persoanele beneficiare  de  servicii  sociale  fimrizate  în  "  Centrul  de  Zi  penti.u
Persoane Vârstnice Sebeş " au următoarele obligaţii:

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

b) să participe, ^m raport cu vârsta, situaţia de dependenţă etc. la procesul de fimizare a
serviciilor sociale;

c)  să  contribuie,  în confomitate  cu  legislaţia ^m  vigoare,  la plata serviciilor  sociale
fiimizate, în fimcţie de tipul serviciului şi de situaţia lor materială;

d) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală;
e) să respecte prevederile prezentului regulament.
Art. 7
Activităţi şi funcţii
Principalele fimcţii ale serviciului social " Centrul de Zi pentru Perso@ne Vârstnice

Sebeş " sunt umătoarele:
a)  de  fiimizare  a  serviciilor  sociale  de  interes  public  genera]/1ocal,  prin  asigurarea

umătoarelor activităţi :
1.   reprezintă   fimiizoml   de   servicii   sociale   ^m   contractul   încheiat   cu   persoana

beneficiară;
2. găzduirea ^m centm a beneficiarilor pe perioada desfăşuării activităţilor;
3. Promovează şi facilitează integrarea şi reintegrarea socială a beneficiarilor prin:

-     activităţi de infomare şi de consiliere;
-      activităţi de facilitare acces pe piaţa mmcii, la locuinţă, la servicii medicale

şi de educaţie;
-     activităţi de socializare şi petrecere a timpului liber (şah, table, rumy, etc.),

concusuri cu premii organizate de centru;
•      activităţi de orientare vocaţională;
-     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, re+iste, etc.
-     organizarea de excusii la obiective turistice sau mănăstiri, turism social;
-     organizarea de ateliere ®ictură, etc.);
-     susţinerea de spectacole cu diverse ocazii;
-     activităţi  de  stimulare  a  memoriei  pentni  prevenirea  deteriorării  mentale

specifice vârstei ^maintate;
-     acţiuni  caritabile:  acordare  de  alimente,  ajutoare  materiale  şi  financiare

pentnibeneficiariicareauveniturimaimicidecâtindemnizaţiasocialăpentru
pensionari;

•      educaţie pentru sănătate;
-      vizite la alte centre sau instituţii;
-    servicii  de  recuperare/reabilitare  fimcţională  (  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 pentm ^mdeplinirea obiectivelor  centrului;



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

1.   Realizarea  de  broşui,  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 serviciului ;

3 . Elaborarea de rapoarte de activitate si afişarea acestora pe site-ul fimizorului;
4. Infomarea beneficiarilor asupra activităţii derulate de Centml de Zi pentm Persoane

Vârstnice,  drepturilor  şi  obligaţiilor  beneficiarului  şi  ale  fimizorului  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,  prograinului de lucru, dreptului de a face sesizări/reclamaţii;

5. Realizarea de materiale infomative (materiale scrise, fotografii de infomare sau
publicitare), comunicate de presă, comunicate mass-media cu privire la activităţile
desfăşuate 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 drepturilor omului ^m general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate
în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare,
potrivit scopului acestuia, prin asiguarea umătoarelor activităţi :

1 . Activităţi de informare la nivelul oraşului, la nivelul fiecănii beneficiar;
2. Comunicate mass-media
3. Spectacole, evenimente, manifestări organizate cu ocazia unor date/zile importante

de peste an;
4. Colaborarea cu alte servicii pentni acordarea unor servicii complementare;
d) de asiguare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi:
1.Elaborareainstrumentelorstandardizateutilizateînprocesuldeacordareaserviciilor;
2. Realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;
3 . Perfecţionarea continuă a personalului centrului.
4. Măsuarea gradului de satisfacţie a beneficiarilor;
e)  de  administrare  a  resuselor  financiare,  materiale  şi  umane  ale  centrului  prin

realizarea umătoarelor activităţi :
1.  Întocmirea necesarului de buget propriu al serviciului;
2.  Întocmirea de referate de necesitate privind achiziţiile de produse, servicii şi lucrări

necesare fimcţionării şi desfăşuării activităţii centrului;
2.   Cuprinderea propunerilor din referatele de necesitate în Planul Anual de Achiziţii

Publice  al fimiizorului de servicii sociale;
3 . Întocmirea Planului de Adaptare a Mediului Ambiant;
4. Întocmirea/actualizarea fişelor de post pentni fiecare angajat;
5. Propuneri privind perfecţionarea profesională a personalului ;
6. Eval.uarea anuală a performanţelor individuale ale personalului.
7. Elaborarea şi implementarea unui plan propriu de dezvoltare.

Art. 8
Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de pei.sona]
(1) Serviciul social "Centrul de Zi pentni Persoane Vârstiiice Sebeş " fimcţionează cu

un  număr  2   total   de  personal,   confom  prevederilor  Hotărârii   Consiliului   Local   al
Municipiului Sebeş rn. 79/2021 privind reorganizarea Direcţiei de Asistenţă Socială Sebeş
^m Direcţia Generală de Asistenţă Socială, Medicală şi Comunitară Sebeş, din care:

a)   personal de conducere:
Coordonatoml  personalului  de  specialitate  al  Centrului  de  Zi  pentni  Persoane

Vârstnice Sebeş este numit de directonil general al direcţiei, prin dispoziţie scrisă, cu
respectarea condiţiilor impuse de standardele în vigoare pentm acest serviciu social, din
cadrul personalului centrului de zi sau din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială,
Medicală şi Comunitară Sebeş.
b)   personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă; personal de specialitate şi auxiliar şi

personal auxiliar: 2;



c)   personal cu fimcţii administrative, gospodărire, întreţinere-reparaţii, deservire: - ;
d)   voluntari: în ftmcţie de contractele de voluntariat semnate;
e)   personal cu contract de achiziţie de servicii: ^m fimcţie de contractele încheiate;
f)    personal  angajat în DGASMC  Sebeş cu atribuţii la Centrul  de Zi pentm Persoane

Vârstnice confom dispoziţiilor directorului general
(2) Raportul angajat/beneficiar este de 1/20

Art. 9
Personalul de conducere
(1 ) Personalul de conducere este:
a) director general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială, Medicală şi Comunitară

Sebeş;
c) şef Serviciu Programe şi Servicii Sociale
b) coordonator personal de speciditate.
(2) Atribuţiile personalului de conducere sunt:
a) asiguă coordonarea, ^mdrumarea şi controlul activităţilor desfăşuate de personalul

serviciului şi propune organului competent sancţiuni disciplinare pentm salariaţii care nu îşi
^mdeplinesc^mmodcorespunzătoratribuţiile,curespectareaprevederilorlegaledindomeniul

fimizării serviciilor sociale, codului muncii etc.;
b)   elaborează   rapoartele   generale   privind   activitatea   serviciului   social,   stadiul

implementării obiectivelor şi întocmeşte infomări pe care le prezintă fimizorului de servicii
sociale;

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

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

e) întocmeşte raportul anual de activitate;
f)     asiguă     buna     desfăşuare     a     raporturilor     de     muncă     dintre     angajaţii

serviciului/centrului;
g)  propune  fimizomlui  de  servicii  sociale  aprobarea  structurii  organizatorice  şi  a

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

^mcălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce;

j) răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadnil serviciului şi
dispune,  în  limita  competenţei,  măsuri  de  organizare  care  să  conducă  la  îmbunătăţirea
acestor activităţi sau, după caz, fomulează propuneri în acest sens;

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

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

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

n) numeşte şi eliberează din fimcţie personalul din cadrul serviciului, ^m condiţiile legii;
o)  ^mtocmeşte  proiectul  bugetului  propriu  al  serviciului   şi  contul  de  încheiere  a

exerciţiului bugetar;
p)  asiguă  îndeplinirea  măsurilor  de  aducere  la  cunoştinţă  atât  personalului,  cât  şi

beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi fimcţionare;
q) asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de fiimizare a serviciilor sociale;
r) alte atribuţii prevăzute ^m standardul minim de calitate aplicabil.
(3) Funcţiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condiţiile

legii.



(4) Candidaţii pentm ocuparea fimcţiei de conducere trebuie să fie absolvenţi de studii
universitare  de  licenţă absolvite  cu diplomă,  respectiv  studii  superioare  de  lungă duată,
absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul psihologie, asistenţă socială sau
sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenţi cu
diplomă de licenţă ai învăţământului superior în domeniul juridic, medical, economic sau al
ştiinţelor administrative, cu experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.

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

Art. 10
Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă
(1)  Personalul  de  specialitate  din  cadrul  serviciului  social  Centrul  de  Zi  pentru

Perso@ne Vârstnice Sebeş este compus din:
a) asistent social (cod COR 263501);
b) animator socio-educativ ( cod COR 516907)

(2) Atribuţii ale personalului de specialitate:
a) asiguă derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea

prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile şi a prezentului regulament;
b)   colaborează   cu   specialişti   din   alte   centre   în   vederea   soluţionării   cazurilor,

identificării de resurse;
c) monitorizează respectarea standardelor minime de calitate ;
d)  sesizează conducerii centrului situaţii care pun ^m pericol siguanţa beneficiarului,

situaţii de nerespectare a prevederilor prezentului regulament;
e) întocmeşte rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată;
D face propueri de ^mbunătăţire a activităţii ^m vederea creşterii calităţii serviciului şi

respectării legislaţiei ;

g) alte atribuţii prevăzute ^m standardul minim de calitate aplicabil.
Atribuţiile specirice ale personalului de specialitate:

_a,  âFggăăşggă [egîs[aţîa ^m vîgoare prîvînd asîstenţa socîa]ă a
persoanelor vârstice;

-     Colaborează cu celelalte servicii din cadrul Direcţiei Generâle de Asistenţă socială,

Medicală  şi   Comunitară  pentni  ^mdeplinirea  corespunzătoare   a   atribuţiilor   de
serviciu;

-     Identifică  potenţiali  beneficiari  ai  serviciilor  oferite  de  centru,  pentru  a  asigua
fimcţionarea centnilui la capacitatea aprobată;

-     Evaluează nevoile  persoanelor  vârstnice,  răspunzând  direct  de  evaluarea  situţiei
socio-economice a fiecărui beneficiar;

-     întocmeşte fişele de evaluare/reevaluare, referatele de admitere/respingere/incetare,

planurile   individualizate   de   asistenţă   şi   îngrijire/planurile   de   intervenţie   ale
beneficiarilor, programele de integrare/reintegrare socială;

-     Întocmeşte, monitorizează,  gestionează,  ţine evidenţa şi arhivează dosarul  fiecărui
beneficiar;

-     Redactează  dispoziţiile  de  admitere/respingere/încetare  în  centru  şi  contractul  de
acordare a serviciilor sociale/actele adiţionale la contract;

-     Ţine evidenţa reevaluărilor beneficiarilor centruui;
-     Desfăşoară activitatea de comuricare cu publicul şi de infomare a beneficiarilor;
-     Oferă infomaţii şi consiHere socială în conformitate prevederile Legii nr. 292/20l l

a asistenţei sociale, republicată , cu modificările şi coripletările ulterioare;
Sprijină persoanele vârstnice ^m vederea integrării/reintegrării  sociale în fricţie de
nevoile individuale ale beneficiarilor prin activităţi de consiliere psihosocială;
Desfăşoară activităţi de recrutare voluntari din comunitate şi coordonează activitatea
acestora dacă implică activitatea de asistenţă socială;
Realizează baza de date cu beneficiarii centrului;
Umăreşţe   aplicarea   planului   individual   de   asistenţă   şi   îngrijire/planului   de
intervenţie;



•     Organizează activităţi pentm persoanele vârstnice potrivit plmul individualizat de
asistenţă şi ^mgrijire/planul de intervenţie şi supraveghează desfăşuarea acestora;

-     Monitorizează situaţia beneficiarilor şi aplicarea planului individualizat de asistenţă

.    fit^Ţă*j:Î;tee,p;]#;:±eăî;:eo:eEîă; de actîvîtăţî, programu de ]ucru programu] de
vizită, programul de curăţenie al centrului;

-     Este responsabil de caz pentru beneficiarii centrului de zi;
-     Realizează  activităţi  de  consiliere  şi  mediere  socială,  în  fimcţie  de  problematica

solicitată de beneficiar;
-     Elaborează instrumentele de evaluare confom standardelor minime de calitate;
-     Păstrează confidenţialitatea infomaţiilor, atât ^m ceea ce priveşte datele cu caracter

.    ph:os=:ş3: 3:::efidcLaŢ:3r:uccâLş;:::eaac:îevîţţŢ,eeştdee§%e:adtş ;#tâ:eăa:şs±r%;ri de
câte ori este necesar;

-     Cmoaşte şi respectă programul de lucru, regulamentele direcţiei şi centrului de zi;
•     Răspunde  de  păstrarea  mijloacelor  fixe  şi  a  obiectelor  de  inventar  din  dotare  şi  a

documentelor pe care la foloseşte;
-      Elaborează periodic  rapoarte  de  activitate  şi  situaţii  la  solicitarea şefilor  ierarhici

superiori sau a altor instituţii abilitate;
-     Este obligat să se perfecţioneze continuu profesional, ca autodidact şi prin cusui de

mare;
-     Participă la întâlnirile de lucru organizate ^m centru;
-     Participă la cusuri de specializare şi pregătire profesională;
-     Păstrează şi arhivează în confomitate cu prevederile legale documente elaborate şi

primite în cadnil compartimentului ;
-     Organizează şi participă la diferite acţiuni şi activităţi desfăşuate ^m parteneriat cu

alte instituţii din comunitatea locală;
-     Primeşte  şi  soluţionează  şi  âlte  sarcini  trasate  de  conducerea  instituţiei,  pe  linie

ierarhică, în limita competenţelor profesionale pe care le are;
-     Are obligaţia de a avea un comportament civilizat şi de a evita situaţiile conflictuale;
-     Are  obligaţia  de  a  aborda  relaţiile  cu  beneficiarii  în  mod  nediscriminator,  fără

.    #i::;];esşat: ;î:::;ti:Sc%e;:°i°:€dd:p:*e:;!.aşifi=îŢ;.ds:fţeăa±î##:edaed:;yî:t:;e a
acestora;

-     Respectă obligaţiile asumate prin semnarea contractului individual de muncă;
b)   Animator socio-educativ anga_iat cu s ore/zi
-     Face  parte  din  echipa multidisciplinară,  elaborând  şi  implementând  ^impreună  cu

aceasta planul individualizat de asistenţă şi îngrijire/planul de intervenţie/planul de

.     i;îtegs:;:rş::ntş:8re::; ia  curent  cu  iegisiaţia ^m  vigoare  privind  asistenţa  Socială  a

persoanelor vârstnice;
-     Colaborează cu celelalte servicii din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă socială,

Medicală   şi   Comunitară  pentm   ^mdeplinirea   corespunzătoare   a   atribuţiilor   de
ServICIU;
Monitorizează   activităţile   desfăşuate   cu   beneficiarii   Şi   completează   fişa   de
monitorizare;
Prin relaţii directe şi pemanente cu beneficiarii, se infomează şi urmăreşte evoluţia
şi comportamentul beneficiarilor;
Organizează activităţi de grup, ^m fiincţie de propunerile şi preferinţele personale ale
beneficiarilor,stimulândliberaexprimareaopiniei,contribuindlaeducareaspiritului
de echipă, la promovarea ^mtrajutorării şi comunicării, pe baza unui plan de activităţi,
iar  la  finalul  acestora  va  proceda  la  evaluarea  obiectivelor  mterior  stabilite  în
respectivul plan;
Organizează şi desfăşoară programe de educaţie pentni sănătate, activităţi educative
şi demonstraţii practice pentni beneficiari;
Organizează activităţi cu caracter recreativ care au ca scop principal implicarea şi
relaţionarea dintre beneficiari;



-     Dezvoltă şi  cultivă aptitudinile beneficiarilor şi efectuează diverse lucrări practice

potrivit  aptitudinilor  fiecăruia,  ^mcuajează  şi  sprijină  beneficiarii  să  manifeste
iniţiativă,  să-şi organizeze şi să execute pe cât posibil autonom acţiuni şi activităţi
cotidiene, precum şi să îşi menţină  /dezvolte abilităţile de viaţă;

-     Oferă servicii de suport, de dezvoltare şi recreere pentru persoanele vârstnice;
-     Sprijină persoanele vârstnice în vederea integrării/reintegrării sociale;
-     Elaborează proiecte de animaţie;
-     Promovează activitatea şi imaginea centrului de zi;
-     Asigură şi răspunde de securitatea participanţilor la activităţi;
-     Păstrează confidenţialitatea informaţiilor, atât ^m ceea ce priveşte datele cu caracter

.    LŢosâ::ş: :::efidcLapd:rîuccâ:ş;::ăeaacşîevîţţŢ]eeştdee:tftmşe:adt3 ;#ăţ:eăa:3s±r%;ri de
câte ori este necesar;

-     Cunoaşte şi respectă programul de lucru, regulamentele direcţiei şi centrului de zi;
-     Răspunde  de  păstrarea  mijloacelor  fixe  şi  a  obiectelor  de  inventar  din  dotare  şi  a

documentelor pe care la foloseşte;
•     Elaborează periodic  rapoarte  de  activitate  şi  situaţii  la solicitarea  şefilor ierarhici

superiori sau a altor instituţii abilitate;
•     Este obligat să se perfecţioneze continuu profesional, ca autodidact şi prin cusuri de

mare;
•     Participă la întâlnirile de lucru organizate ^m centru;
-     Participă la cusuri de specializare şi pregătire profesională;
-     Păstreaz,ă şi arhivează ^m confonnitate cu prevederile legale documente elaborate şi

primite în cadrul compartimentului;
-     Organizează şi participă la diferite acţiuni şi activităţi desfăşuate ^m parteneriat cu

alte instituţii din comunitatea locală;
-     Primeşte  şi  soluţionează  şi  alte  sarcini  trasate  de  conducerea  instituţiei,  pe  linie

ierarhică, în limita competenţelor profesionale pe care le are;
-     Are obligaţia de a avea u comportament civilizat şi de a evita situaţiile conflictuale;
-     Are  obligaţia  de  a  aborda  relaţiile  cu  beneficiarii  în  mod  nediscriminator,  fară

-    Î=ti^:Ş:;esşat: ;î::=;ti:scEe;:oio:igdd=p::Ţe:;!.aşifi#ş ,ds:|#eăa±i=::edaedâ;yi:t:;e a
acestora;

-     Respectă obligaţiile asumate prin semnarea contractului individual de muncă;
Centrul de Zi pentm Persoane Vârstnice Sebeş poate acorda servicii beneficiarilor prin

personalulangajatalDirecţieiGeneraledeAsistenţăSocială,MedicalăşiComunitarăSebeş,
în baza unor contracte de voluntariat sau în baza unor contracte de prestări servicii încheiate
cu terţe persoane fizice sau juridice.

Art. 11
Personalul administrativ, gospo dărie, întreţin ere-reparaţii, deservire

Activităţile   auxiliare   serviciului   social,   de   aprovizionare,   mentenanţă,   achiziţii,
cuăţenie,   sunt asiguate de personalul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială, Medicală şi
Comunitară Sebeş sau ^m baza unor contracte de prestări servicii ^mcheiate cu terţe persoane
juridice sau fizice.

Art. 12

7|i,nî:ţ::âamc:::i::ietuuideveriti]rişiche|tuie|i'CmmrideZipent"Persoane
VârstniceSebeş,prinDirecţiaGeneralădeAsistenţăSocială,MedicalăşiComunitarăSebeş,
are în vedere asiguarea resuselor necesare acordării serviciilor sociăle cel puţin la nivelul
standardelor minime de calitate aplicabile.

(2)  Finanţarea  cheltuielilor  centrului  se  asiguă prin Direcţia  Generală de  Asistenţă
Socială, Medicală şi Comunitară Sebeş, în condiţiile legii, din umătoarele surse:

a)  bugetul locd al municipiului Sebeş;
b) donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori juridice din

ţară şi din străinătate;



c) fonduri exteme rambusabile şi nerainbusabile;
d) alte surse de finanţare, ^m confomitate cu legislaţia ^m vigoare.

Art. 13
Dispoziţii finale

(1)        Prezentul  Regulament  de  Organizare  şi  Funcţionare  al  Centrului  de  Zi  pentm
Persoane  Vârstnice  Sebeş  poate  fi  completat  sau  modificat  în  uma  unor  modificări
legislative.
(2)        Prezentiil  Regulament  de  Organizare  şi  Funcţionare  al  Centrului  de  Zi  pentm
Persoane Vârstnice Sebeş se completează cu prevederile legislative în vigoare.
(3)        Prevederile Regulamentului de organizare şi Funcţionare al centrului de zi pentni
Persoane Vârstnice Sebeş vor fi aduse la cunoştinţa salariaţilor şi a beneficiarilor serviciilor
centrului.



Anexa nr. 1 la Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Centrului de Zi pentru
Persoane Vârstnice Sebeş

CONTRACT
pentm acordarea de servicii sociale

Părţile contractarite :
1.  Direcţia  Generală de  Asistenţă  Socială,  Medicală şi  Comunitară  Sebeş,    acronim

DGASMC, denumit în continuare fimizor de servicii sociale, cu sediul în Sebeş, str. Aleea
Lac   nr.    12„   judeţul   Alba,   codul   de   ^inregistrare   fiscală   16029712   rq)rezentat   de
domnul/doarnna ........................., având fimcţia de

şl
2 .....,..... (numele   beneficianilui   de   servicii   sociale) .......    denumit   în   continuare

beneficiar,  domiciliat/locuieşte  ^m  localitatea  .............,  str ............  nr .......,  judeţul  .........,
codul numeric  personal  ..........., posesor al B.I./C.I.  seria  ....  nr .....,....,  eliberat/eliberată la
data  de  ........  de  ........,  rq)rezentat  prin  domnul/doamna  .........,  domiciliavdomiciliată  în
localitatea ........, str ...... nr ....., judeţul ...., posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria ...... nr .......,
eliberat/eliberată la data de  ........  de  ........, confom  ........  (se va menţiona actul care atestă
calitatea de rq)rezentant)  ...... m ...... /data .....,

1. având ^m vedere:
-  fişa de  evaluare  nr ................... /dâta ................... ;

- planul de intervenţie nr ............... /data ...............,

2. convin asupra umătoarelor:
1. Definiţii,
1.1.  contractul  pentni  fimizarea  de  servicii  sociale  -actul juridic  încheiat  între  o

persoană fizică sau juridică, publică ori privată, acreditată confoim legii să acorde servicii
sociale, denumită fimiizor de servicii sociale,  şi o persoană fizică aflată în situaţie de risc
sau de dificultate socială, denumită beneficiar de servicii sociale, care exprimă acordul de
voinţă al acestora în vederea acordării de servicii sociale;

1.2.  fimizor  de  servicii  sociale  -persoana  fizică  sau juridică,  publică  ori  privată,
acreditată confom  legii ^m vederea acordării  de  servicii  sociale,  prevăzută la art.  1 1  din
Ordonanţa  Guvemului  nr.  68/2003  privind  serviciile  sociale,  aprobată  cu  modificări  şi
completări prin Legea nr. 515/2003, cu modificările şi completările ulterioare;

1.3. beneficiar de servicii sociale -persoana aflată ^m situaţie de risc şi de dificultate
socială,  împreună cu familia acesteia,  care necesită servicii  sociale,  conform planului  de
intervenţie revizuit în uma evaluării complexe;

1.4. servicii sociale - ansarnblu de măsuri şi acţiuni realizate pentni a răspunde nevoilor
sociale individuale, fămiliale sau de grup, în vederea prevenirii şi depăşirii unor situaţii de
dificultate,  vulnerabilitate  sau  de  dependenţă pentm prezervarea autonomiei  şi protecţiei
persoanei,  pent"  prevenirea  marginalizării   şi  excluziunii   sociale,  pentru  promovarea
incluziunii  sociale  şi ^m  scopul  creşterii  calităţii  vieţii,  definite ^in  condiţiile prevăzute  de
Ordonanţa  Guvemului  nr.  68/2003,  aprobată  cu  modificări  şi  completări  prin  Legea  nr.
515/2003, cu modificările şi completările ulterioare;

1.5.  reevaluarea situaţiei  beneficiarului  de  servicii  sociale  -activitatea obligatorie  a
fimizorului de  servicii sociale de a evalua situaţia beneficiarului de servicii  sociale  după
acordarea de servicii socide pe o anumită perioadă;

1.6.   revizuirea  sau  completarea  planului  individuali2at  de  asistenţă  şi  ^mgrijire  -
modificarea sau completarea adusă planului individualizat pe baza rezultatelor reevaluării
situaţiei beneficiarului de servicii sociale;

1.7.   contribuţia  beneficiarului   de   servicii   sociale   -   cotă-parte  din  costul   total   al
serviciului/ serviciilor acordavacordate de fimizorul de servicii sociale, ^m fimcţie de tipul
serviciului şi de situaţia materiâlă a beneficiarului de servicii sociale, şi care poate fi ^m bani,
în servicii sau ^m natuă;

1.8.   obligaţiile  beneficiarului  de   servicii  sociale  -totalitatea  îndatoririlor  pe  care
beneficianil   de   servicii   sociale   şi  le   asurnă  prin  contract  şi  pe  care   le  va  ^mdeplini
valorificându-şi maximal potenţialul psiho-fizic;



1.9. standarde minimale de calitate - ansamblul de cerinţe privind cadrul organizatoric
şi  material,  resusele  umane  şi  fmanciare  în  vederea  atingerii  nivelului  de  performanţă
obligatoriu pentm toţi fimizorii de servicii sociale specializate, aprobate în condiţiile legii;

1.10. modificări de drept ale contractului de acordare de servicii sociale -modificările
aduse contractelor de acordare de servicii sociale ^m mod independent de voinţa părţilor, în
temeiul prevederilor unui act nomativ;

1.11.  for!a majoră -eveniment mai presus de controlul păriilor, care nu se datorează
greşelii sau vinii acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii contractului şi
care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndqplinirea acestuia;

1.12.  evaluarea iniţială  -activitatea de  identificare/deteminare  a naturii  cauzelor,  a
stării actuale de dezvoltare şi de integrare socială a beneficiarului de servicii sociale, precum
şiaprognosticuluiacestora,efectuatăprinutilizareademetodeşitehnicispecificeprofesiilor
sociale,  de  către  fiimizoml  de  servicii  sociale.  Scopurile  evduării  sunt  cunoaşterea  şi
înţelegerea problemelor cu care se confhmtă beneficiarul de servicii sociale şi identificarea
măsurilor iniţiale pentni elaborarea planului iniţial de măsuri;

1.13.  planul  individualizat  de  asistenţă  şi  ^mgrijire  -ansamblul  de  măsuri  şi  servicii
adecvate  şi  individualizate  potrivit  nevoilor  sociale  identificate  ca  urmare  a  efectuării
evaluării  complexe,  cuprinzând programarea serviciilor sociale, personalul responsabil  şi
procedurile de acordare a serviciilor sociale;

1.14.  evaluarea  complexă  -activitatea  de  investigare  şi  analiză  a  stării  actuale  de
dezvoltare  şi  de  integrare  socială a beneficiarului  de  servicii  sociale,  a  cauzelor  care  au
generatşicare^mtreţinsituaţiadedificultate^mcareacestaseaflă,precumşiaprognosticului
acestora, utilizându-se  instrumente  şi tehnici  standardizate  specifice domeniilor:  asistenţă
socială, psihologic, educaţional, medical, juridic.

2. Obiectul contractului
2.1.) Obiectul contractului îl constituie acordarea următoarelor servicii sociale:

a) activităţi de integrare/reintegrare socială:
b) servicii de recuperare/reabilitare fimcţională
c) supravegherea şi menţinerea sănătăţii:
c) alte servicii de suport:

3. Costurile serviciilor sociale acordate şi contibuţia beneficiarului de servicii sociale
3 .1. Serviciile sociale se acordă gratuit.
4. Durata contractului
4.1. Duata contractului este de la data de ......... până la data de ....... şi se prelungeşte

în mod automat cu perioade succesive de câte m an, dacă nici ma dintre pă4i nu solicită
încetarea sa, în scris, în termen de 30 de zile calendaristice înainte de împlinirea temenului
pentm care a fost încheiavprelungit contractul.

5. Etapele procesului de acordare a serviciilor sociale:
5.1.   implementarea   măsurilor   prevăzute   ^m   planul   de   intervenţie   şi   ^m   planul

individualizat;
5.2. reevaluarea periodică a situaţiei beneficiarului de servicii sociale;
5.3.  revizuirea  planului  individualizat  de  asistenţă  şi  îngrijire  ^m  vederea  adaptării

serviciilor sociale la nevoile beneficiarului.
6. Drq]turile fiimizorului de servicii sociale:
6.1.deaverificaveridicitateainfomaţiilorprimitedelabeneficiaruldeserviciisociale;
6.2. de a sista acordarea serviciilor sociale către beneficiar în cazu ^m care constată că

acesta i-a fimizat infomaţii eronate;
6.3.deautiliza,încondiţiilelegii,datedenominalizate^mscopUîntocmiriidestatistici

pentni dezvoltarea s erviciilor sociale.
7. Obligaţiile fimizorului de servicii sociale:
7.1.  să respecte  drepturile  şi  libertăţile  fimdamentale  ale beneficiarului ^m acordarea

Serviciilor  sociale,  precum  şi  drepturile  beneficiarului  de  servicii  sociale,  rezultate  din
prezentul contract;

7.2. să acorde servicii sociale prevăzute în planul individualizat de asistenţă şi îngiţjire,
cu respectarea acestuia şi a standardelor minimale de calitate a serviciilor sociale;



7.3 să fie receptiv şi să ţină cont de toate eforturile beneficiarului de servicii sociale în
îndeplinireaobligaţiilorcontractualeşisăconsiderecăbeneficiarulşi-a^mdeplinitobligaţiile
contractuale în măsua ^m care a depus toate eforturile;

7.4. să infomeze beneficiarul de servicii sociale asupra:
• conţinutului serviciilor sociale şi condiţiilor de acordare a acestora;
- regulamentului de ordine intemă;
- oricărei modificări de drept a contractului;
7.5.  să reevalueze periodic  situaţia beneficiarului de servicii  sociale,  şi, după caz,  să

completeze  şi/sau  să revizuiască planul  individualizat de asistenţă şi ^mgrijire  exclusiv în
interesul acestuia;

7.6. să respecte, confom legii, confidenţialitatea datelor şi infomaţiilor referitoare la
beneficiarul de servicii sociale;

7.7.  să  ia  în  considerare  dorinţele  şi  recomandările  obiective  ale  beneficiarului  cu
privire la acordarea serviciilor sociale;

§:Prg#]cee?inedîc];:rL:ieaserviciiiorsociaieprevăzutelapct.2,fimrizordde
serviciisocialevarespectadrepturileşilibertăţileftmdamentalealebeneficiaruluideservicii
sociale.

8.2. Beneficiarul are umătoarele drepturi contractuale:
a) de a i se respecta drq)turile şi libertăţile ftndamentale, fără nici o discriminare;
b) de a fi infomat cu privire la drq)turile sociale, serviciile primite, precum şi cu privire la
situaţiile de risc ce pot apare pe parcusu derulării serviciilor;

c)  de a i se comunica drq)turile şi obligaţiile, în calitate de beneficiar al serviciilor
sociale;
d) de a beneficia de serviciile prevăzute în contractul de firi2"e de servicii;
e)deaparticipalaprocesuldeluareadeciziilorînfimizareaserviciilorsociale;
f)deaiseasigurapăstrareaconfidenţialităţiiasupradatelorpersonale,infomaţiilor
firizate şi primite;
g) de a i se garanta demnitatea şi intimitatea;
h) de a fi protejat împotriva riscului de abuz şi neglijare;
i) de a-şi exprima liber opinia cu privire la serviciile primite;
j) de a avea acces la propriul dosar;

9. Obligaţiile beneficiarului:
9.1.  să participe activ în procesul de fimizare a serviciilor sociale şi la reevalmea şi

revi2uirea planului individualizat de asistenţă şi îngrijire;
9.2.   să  fiimizeze  infomaţii  corecte  cu  privire  la  identitatea  şi  situaţia  familială,

medicală,  economică  şi  socială  şi  să  permită  fi]mizorului  de  servicii  sociale  verificarea
veridicităţii acestora;

9.3.  să  respecte  termenele  şi  clauzele  stabilite  în  cadrul  planului  individualizat  de
asistenţă şi îngrijire;

9.4.  să  anunţe  orice  modificare  intervenită  ^m  legătuă  cu  situaţia`  sa  personală  pe
parcursul acordării serviciilor sociale;

9.5.sărespecteregulamentuldeordineintemăalfiimizoruluideserviciisociale(reguli
de comportament, program, persoanele de contact etc.).

10.  Soluţionarea reclamaţiilor
10.1.Beneficiarularedreptuldeaformulaverbalşi/sau^mscrisreclamaţiicuprivirela

acordarea serviciilor sociale.
10.2.  Reclamaţiile  pot  fi  adresate  fimizorului  de  servicii  sociale  direct  sau  prin

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

consultând atât beneficiarul de servicii sociale, cât şi specialiştii implicaţi ^m implementarea
planuluiindividualizatdeasistenţăşi^mgrijireşideafomularăspunsîntemendemaximum
10 zile de la primirea reclamaţiei.

10.4.Dacăbeneficiaruldeserviciisocialenuestemulţumitdesoluţionareareclamaţiei,
acesta se poate adresa ^m scris Comisiei de mediere socială de la nivelul judeţului Alba, care



va  clarifica  prin  dialog  divergenţele  dintre  părţi  sau,  după  caz,  instanţei  de  judecată
competente.

1 1 .  Litigii
11.1.Litigiilenăscute^mlegăturăcuîncheierea,executarea,modificareaşiîncetareaori

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

11.2.  Dacă  după  15  zile  de  la  începerea  acestor  procedui  neoficiale  fiJmizorul  de
servicii  sociale  şi beneficiarul de  servicii  sociale  nu reuşesc  să rezolve în mod amiabil  o
divergenţă  contractuală,   fiecare  poate  solicita  Comisiei  de  mediere  socială  mijlocirea
soluţionăriidivergenţelorsausepoateadresainstanţelorjudecătoreşticompetente.

12. Rezilierea contractului
12.1. Constituie motiv de reziliere a prezentului contract umătoarele:
a)refiizulobiectivalbeneficiaruluideserviciisocialedeamaiprimiserviciilesociale,

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

regulamentului de ordine interioară al fiimizorului de servicii sociale;
c) ^mcălcarea de către fimizoml de servicii sociale a prevederilor legale cu privire la

serviciile sociale, dacă este invocată de beneficiarul de servicii sociale;
d)retragereaautorizaţieidefimcţionaresauaacredităriifimizoruluideserviciisociale;
e)  1imitarea domeniului  de activitate pentru care fiimizorul  de servicii  sociale a fost

acreditat, ^m măsura în care este afectată acordarea serviciilor către beneficiarul de servicii
sociale;

f)  schimbarea obiectului de activitate al fimizorului de servicii sociale, ^m măsua ^m
care este afectată acordarea serviciilor către beneficiarul de servicii sociale.

1 3 . Încetarea contractului
13.1.Constituiemotivde^mcetareaprezentuluicontractumătoarele:
a) expirarea duratei pentm care a fost încheiat contractul;
b) acordul părţilor privind ^mcetarea contractului ;
c) scopul contractului a fost atins;
d) fona majoră, dacă este invocată;
e) în cazul decesului beneficiarului;
D  ^m  cazul  ^m  care  beneficiarul  solicită  ^mcetarea  serviciilor,  în  baza  cererii  scrise

înaintate la   Direcţia Generală de Asistenţă Socială, Medicală şi Comunitară;
g)încazulabsenţeibeneficiaruluilaactivităţiledesfăşuateîncentm,maimultde3luni

calendaristice (cu excepţia cazurilor medicale) ;
h)          în  cazul  în  care  beneficiaml  manifestă  un  comportament  ostil/agresiv  faţă  de
personalul sau beneficiarii centrului ;

14. Dispoziţii finale
14.1.  Părţile contractante au dreptul,  pe duata îndq)linirii prezentului contract,  de a

cgnveni  modificarea  clauzelor  acestuia  prin  act  adiţional  numai  în  cazul  apariţiei  unor
circumstanţe care lezează interesele legitime ale acestora şi care nu. au putut fi prevăzute la
data încheierii prezentului contract.

14.2.  Prevederile  prezentului  contract  se  vor  completa  cu  prevederile  legislaţiei  ^m
vigoare în domeniu.

14.3.Limbacareguvemeazăprezentulcontractestelimbaromână.
14.4. Prezentul contract va fi interpretat confom legilor din România.
14.5.  Fumizorul  de  servicii  sociale  realizează monitorizarea  şi  evaluarea  serviciilor

sociale acordate.
Anexele la contract:
a) plmul de intervenţie;
b) fişa de evaluare/ reevaluare a serviciilor sociale acordate beneficiarului de servicii

sociale;
c) planul de intervenţie revizuit.

Prezentul  contract  de  fiimizare  a  serviciilor  sociale  a  fost  încheiat  la  sediul  Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială, Medicală şi Comunitară Sebeş ^m două exemplare, câte unul
pentm fiecare parte contractantă.
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