
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA

MUNICIPIUL SEBEŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR.341#021
privind aprobarea  Regulamentului  de Organizare şi Funcţionare al serviciului social

Centrul de îngrijire b domiciliu pentru persoane vârstnice Sebeş - compartiment în cadrul
Direcţiei  Generale de Asistenţă Socială, Medicală şi Comumitară Sebeş

Consiliul Local al municipiului Sebeş, judeţul Alba;
Întnmit în şedinţa ordinară din data de 25 .112021, ora  13,00;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea  Regulamentului  de Organizare

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

Văzând ref6ratul  de  aprobare nr.78377#0.10.2021  al  iniţiatorului  la proiectul  de hotărâre

privind aprobarea   Regulamentului   de  Organizare  şi  Funcţionare  al  serviciului  social  Centrul  de
îngrijire   la   domiciliu   pentni   persoane   vârstnice   Sebeş   -   compartiment   în   cadrul      Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială, Medicală şi Comunitară Sebeş;

Analizând:
-raportul de specialitate nr.17879/19.10.2021  întocmit de Direcţia   Generală de Asistenţă Socială,

Medicală  şi Comunitară  Sebeş prin care se propune aprobarea   Regulamentului   de Organizare  şi
Funcţionare al serviciului social Centrul de îngrijire la domiciliu pentm persoane vârstnice Sebeş -
compartiment în cadrul  Direcţiei  Generale de Asistenţă Socială, Medicală şi Comunitară Sebeş;
-anunţul şi procesul verbal nr.15581/14.09.2021  de afişare a proiectului de hotărâre;
•   raportul   de   specialitate  nr.71729/03.11202l   al   Serviciului   Cheltuieli   şi  Resurse  Umane   şi

raportul de specialitate nr.78494/12.11.2021  al BCJATDA din cadrul aparatului de  specialitate al
Primarului Municipiului Sebeş;

Având  avizul  nr.796/202  al  Comisiei  pentm  administraţie  publică  locală,  juridică  şi  de
disciplină   şi   avizul   nr.797#021    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.  73#021  privind aprobarea Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al
serviciului  social  Centrul  de  îngrijire  la  domiciliu  pentm  persoane  vârstnice  -  compartiment  în
cadrul   Direcţiei   de Asistenţă  Socială  Sebeş,  HCL nr.  79#021  privind reorganizare Direcţiei  de
Asistenţă Socială Sebeş în Direcţia Generală de Asistenţă Socială, Medicală şi Comunitară Sebeş,
respectiv  HCL  nr.  230#021  privind  aprobarea  Regulamentului  de  Organizare  şi  Funcţionare  al
Direcţiei  Generale  de  Asistenţă  Socială,  Medicală  Şi  Comunitară  Sebeş  şi  HCL  nr.  230#021

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  funcţionare din   anexa
nr.  8  la   Ordinul nr.  29#019 pentni aprobarea standardelor minime  de calitate pentni acreditarea
serviciilor  sociale   destinate   persoanelor  vârstnice,   persoanelor  fără  adăpost,  tinerilor  care   au

părăsit  sistemul  de  protecţie  a  copilului  şi  altor categorii  de persoane  adulte  aflate  ^m  dificultate,



precum  şi  a  serviciilor acordate  în  comunitate,  serviciilor  acordate  în  sistem  integrat  şi  cantinele
sociale;

În baza art. 3 alin.1  şi 2 din HG nr.  867#015 pentm aprobarea Nomenclatorului serviciilor
sociale,  coroborat  cu  art.  50^4  din  Ordonanţa  Guvemului  nr.  68#003  privind  serviciile  sociale,
modificată şi completată;

În temeiul art.129, alin.  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

completări le umoare :

HOTĂRĂSTE:

A±=|.  Se aprobă   Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al  serviciului social  Centrul
de  îngrijire  la  domiciliu  pentm  persoane  vârstnice  Sebeş  -  compartiment  în  cadrul     Direcţiei
Generale   de   Asistenţă   Socială,   Medicală   şi   Comunitară   Sebeş,   confom   anexei   nr.   1,   parte
integrantă din prezenta Hotărâre a Consiliului Local.

A±î2. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, încetează valabilitatea HCL
nr.  73#021   privind  aprobarea  Regulamentul  de  Organizare  şi  Funcţionare  al  serviciului  social
Centrul de îngrijire la domiciliu pentm persoane vârstnice - compartiment în cadrul   Direcţiei   de
Asistenţă Socială Sebeş;

A±!  Ducerea  la  îndeplinire  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 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;
- Compartimentului Relaţii Publice, Comunicare lnformatică şi Monitor Oficial Local.

Sebeş la 25.11.2021
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REGULAMENT DE ORGANIZARE şl FUNCTIONARE
AL SERVICIULUI SOCIAL  " CENTRUL I)E ÎNGRIJIRE LA DOMICILIU

PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE SEBEŞ ''- COMPARTIMENT ÎN CADRUL
DIRECŢIEI GENERALE DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ, MEDICALĂ ŞI

COMUNITARĂ SEBEŞ

Art..  1

Definiţie
(1) Regulamentul de organizare şi fimcţionare este un document propriu al serviciului

social  "Centml  de  Îngijire  la Domiciliu pentni  Persoane Vârstnice  Sebeş",  aprobat prin
hotărâre  a  Consiliului  Local  al  Municipiului  Sebeş,  în  vederea  asiguării  fimcţionării
acestuia, cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asiguării accesului

persoanelor  beneficiare   la  infomaţii  privind  condiţiile  de  admitere,   serviciile  oferite,
structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal, fmanţarea.

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

Art. 2
Identificarea serviciului social
Serviciul social " Centn]l de Îngrijire la Domiciliu pentm Persoane Vârstrice Sebeş",

cod  serviciu  social  8810  ID-I,  este  un  serviciu  social  fără personalitate juridică,  a  fost
înfiinţat de  Consiliul Local  al Municipiului  Sebeş,  este administrat de fimizoru Direcţia
Generală   de   Asistenţă   Socială   Medicală   şi   Comunitară   Sebeş,   acreditat   conform
CertificatuluideacreditareseriaAFnr.007122,deţinelicenţadefimcţionaredefinitivăseria
LF nr. 0010023, cu sediul în Municipiul Sebeş, str. Aleea Lac, nr.12, jud. Alba.

Art. 3
Scopul serviciului social
Scopul serviciului social " Centml de Îngrijire la Domiciliu pentru Persoane Vârsmice

Sebeş"estedeîmbunătăţireacalităţiivieţiipersoanelorvârsticedq)endente,prinacordarea
la  domiciliu  de  servicii  pentm  realizarea  activităţilor  de  bază  şi  instrumentale  ale  vieţii
zilnice şi de continuare a vieţii cu demnitate şi respect, ^m propria locuinţă.

ServiciulsocialCentmldeÎngrijirelaDomiciliupentruPersoaneVârstriceSebeşoferă
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.
Serviciile  de  îngrijire  personală  se  adresează persoanelor  dependente  care,  ca  umare  a

pierderii  autonomiei  fimcţionale  din  cauze  fizice,  psihice  sau  mintale,  necesită  ajutor
semnificativ pentru a realiza activităţile uzuale ale vieţii de 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.

Art. 4
Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi fimcţionare

(1)Serviciulsocial"CentnildeÎngrijirelaDomiciliupentniPersoaneVârstniceSebeş"
fimcţionează  cu  respectarea prevederilor  cadrului  general  de  organizare  şi  fimcţionare  a
serviciilor sociăle 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.

(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul nr. 29/2019 pentm aprobarea standardelor
minime  de  calitate  pentm  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 ^m sistem integrat şi cantine  sociale - Anexa s  Standarde
minime de calitate pentni serviciile de îngrijiri la domiciliu pentm persome vârstnice, cod
8810 ID-I.

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

J".5
Principiile care stau la baza acordării serviciului social

(1 ) Serviciul social " Centrul de Îngrijire la Domiciliu pentm 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  ^m  legislaţia  specifică,  ^m  convenţiile  intemaţionale
ratificate prin lege şi ^m celelalte acte intemaţionale ^m materie la care România este parte,

precum şi în standardele minime de calitate aplicabile.
(2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale de către " Centrul

de Îngrijire la Domiciliu pentni Persoane Vârstnice Sebeş " s`mt umătoarele:
a) respectarea, cu prioritate, a dreptului de a trăi în propria familiei sau, dacă acest lucru

nu este posibil, într-o fămilie substitutivă sau, după caz, într-un mediu fămilial (domiciliul

persoanei b eneficiare/persoanei vârstnice/persoanei cu dizabilităţi) ;
b) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;
c)  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 beneficiare;

d) asigurarea protecţiei ^mpotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare;
e)   asistarea  persoanelor   fară   capacitate   de   exerciţiu  în  realizarea  şi   exercitarea

drq]turilor lor;
f) ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea ^m considerare a acesteia, ţinându-

se cont, după caz, de discemământ şi capacitate de exerciţiu;

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

h) promovarea unui model fămilial de îngrijire a persoanei beneficiare;
i) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare;

j)  preocuparea pemanentă pentni identificarea soluţiilor de  integrare în familie  sau,
după  caz,  în  comunitate,  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) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale;
n)   primordialitatea  responsabilităţii   persoanei,   fămiliei   cu  privire   la  dezvoltarea

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



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

Art. 6
Beneficiarii serviciilor sociale

(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate de " Centrul de Îngrijire la Domiciliu pentru
Persoane Vârstnice Sebeş " sunt:
•            persoane  vârstnice  care  au  împlinit  vârsta  legală  de  pensionare,  dependente  sau

semidependente cu domiciliul sau reşedinţa ^m Mmicipiul Sebeş, care necesită ajutor pentru
realizarea activităţilor de bază şi/sau instrumentale ale vieţii zilnice.

(2)  Condiţiile  de  accesare  a serviciilor sociale  fiimizate de  "  Centnu  de  Îngrijire  la
Domiciliu pentm Persoane Vârstnice Sebeş " sunt umătoarele:

a) Acte necesare
Serviciile de ^mgrijire la domiciliu se acordă la cererea scrisă a persoanei vârstnice

interesate sau a reprezentantului legal al acesteia, adresată Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială, Medicală şi Comunitară Sebeş, din str. Aleea Lac, nr.12, loc. Sebeş, jud. Alba.

Cererea tip prin care se solicită îngrijirea la domiciliu, scrisă pe suport de hârtie, se
transmitelasediulDirecţieiGeneraledeAsistenţăSocială,MedicalaşiComunitarăSebeşşi
trebuie să fie însoţită de cel puţin următoarele documente:
-            copie după buletin/cartea de identitate a persoanei vârstnice;
-            copie după cartea de identitate a reprezentantului legal, dacă este cazu;
-            copie   după  decizia/hotărârea  judecătoreasca  definitivă  care   atestă  calitatea  de

reprezentant legal ;
-            copii  după  actele  de  identitate  ale  membrilor  flmiliei  cu  care  locuieşte   şi  se

gospodăreşte persoana vârstnică;
-            dovada venitului lunar, în copie pentru persoana vârstnică şi pentru membrii fămiliei
cu care locuieşte şi se gospodăreşte împreună persoana vârstnică;
•            copie certificat de încadrare în grad de handicap, după caz, pentru persoana vârstnică

şi pentni membrii fămiliei cu care locuieşte şi se gospodăreşte împremă aceasta;
-            copie cupon indemnizaţie/indemnizaţii handicap, după caz;
-            copia actului de proprietate/închiriere, după caz, al locuinţei persoanei vârstnice;
-     fişa de evaluare socio-medicală completată de medicu de familie (indexul medical);
-            adeverinţă medicală de la medicul de firiilie din care să reiasă diagnosticul prezent,
antecedentele medicale personale precum şi eventualele afecţimi infecto-contagioase (dacă
este sau nu este în evidenţă cu boli infecto-contagioase);
-            declaraţie notarială sau adeverinţă de la Administraţia Financiară pentru persoanele
care nu realizează venituri.
-            alte documente necesare, după caz.

b) Criteriile de eligibilitate ale beneficiarilor
Beneficiază de servicii sociale de îngrijire la domiciliu, persoana vârstnică aflată ^m

situaţiadedependenţăsocio-medicalăcudomiciliul/reşedinţaînMuricipiulSebeşşicarese

găseşte ^m una din umătoarele situaţii:
-            Nu are familie sau nu se află în ^mtreţinerea uei sau unorpersoane obligate la aceasta

potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;
•            Nu  are  locuinţă  şi  nici  posibilitatea  de  a-şi  asigua  condiţiile  de  locuit  pe  baza
resuselor proprii ;
-           Nu  realizează  venituri  proprii  sau  acestea  nu  sunt  suficiente  pentru  asiguarea
îngrij irii necesare;
-            Nu se poate gospodării singuă sau necesită îngrijire specializată;
-            Se află în imposibilitatea de a-şi  asigura nevoile  socio-medicale,  datorită bolii ori

stării fizice sau psihice



-      Nu are asistent personal angajat ca urmare a ^mcadrării în gradul grav de handicap cu

asistent

personal sau o altă persoană care să îi acorde ajutoml necesar.

Capacitatea centrului este de 15 beneficiari asistaţi/zi, raportat la numărul de îngrijitoare la
domiciliu.

Acceptarea de noi beneficiari se va face în limita capacităţii centrului de a asigua
activităţile de îngrijire la domiciliu.

c) D ecizia de admitere/respingere/suspendare
Fumizarea serviciilor de ^mgijire la domiciliu pentm persoanele vârstnice prin Centrul de
Îngrijire la Domiciliu pentni Persoane Vârstnice Sebeş se face în baza cererii formulată de
persoana în cauză,  solicitare  depusă împreună cu documentele necesare  şi ^mregistrată la
Compartimentul Management documente, relaţii publice şi informatică din cadml Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială, Medicală şi Comunitară Sebeş.

Decizia de  admitere/respingere/suspendare  se  emite de către Directorul  general  al
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială, Medicală şi Comunitară Sebeş, în baza propunerilor
din  fişa  de  evaluare  socio-medicală  (geriatrică)  şi  din  referat,  docunente  întocmite  de
asistentul social din cadrul centrului.
d) Modalitatea de ^mcheiere a contractului de fimizare de servicii şi modelul acestuia

După  emiterea  dispoziţiei  de  admitere,  Direcţia  Generală  de  Asistenţă  Socială,
Medicală şi Comunitară Sebeş  ^mcheie contractul de acordare de servicii sociale cu persoana

pentni  care  s-a  instituit  măsua  de  îngrijire  la  domiciliu  sau  cu  reprezentantul  legal  al
acesteia, după caz.

Fomatul şi conţinutul contractului pentru acordarea de servicii sociale este stabilit
de către Direcţia Generdă de Asistenţă Socială, Medicală şi Comunitară în baza modelului
aprobat prin Ordinul nr. 73/2005 al Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.

Contractul de fimizare de servicii se redactează în două exemplare originale, câte un
exemplar pentm fiecare parte,
(f)         Modelul de contract pentru acordarea de servicii sociale este prevăzut ^m anexa nr.1
la prezentul regulament

e) Modditatea de stabilire a contribuţiei beneficiarului
Serviciile de îngţjire la domiciliu oferite de Centrul de Îngrijire la Domiciliu pentru

Persoane Vârstnice Sebeş se acordă astfel:
1.           Fără plata contribuţiei beneficiarului în următoarele situaţii:
a)          Nu au venituri şi nici susţinători legali;
b)          Suntbeneficiari ai ajutorului social acordat înbazaLegii nr. 416/200l privind venit`U
minim garantat,  cu modificările  şi completările ulterioare,  sau realizează venit`ri al căror
cuantumsesitueazăsubnivelulindemnizaţieis6cialepentrupensionariprevăzutedeO.U.G.
nr.  6/2009  privind  instituirea  pensiei  sociale  minime  garantate,  aprobată  prin  Legea  m.
196/2009, cu modificările ulterioare;
c)          Susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice prevăzute la lit. b) realizează venituri al
căror cuantum se situează sub cuantumurile veniturilor prevăzute la lit. b).
2.           Cu plata contribuţiei beneficiarului :

Pentni  persoanele  vârstnice  care  se  ^mcadrează  ^m  grila  naţională  de  evaluare  a
nevoilor persoanelor vârstnice, îndreptăţite să beneficieze de serviciile sociale de îngrijiri la
domiciliu Şi  care realizează venituri peste cele prevăzute  la alin.  1.  lit.  b) beneficiază de
serviciicuplatauneicontribuţii,stabiliteînumaprocesuluideevaluarecomplexă,înfimcţie
de tipul  de  servicii  acordate  şi  de venitul persoanei/susţinătorilor legali,  fără a se  depăşi
costul acestora calculat pentni perioada respectivă.
Tipurile de servicii de îngrijire şi costul acestora se stabilesc prin hotărârea Consiliului Local
al Municipiului Sebeş, ^m fimcţie de nivelul venitului lunar net pe membni de fămilie.



Serviciile  comunitare  de  consiliere,  în vederea prevenirii marginalizării  sociale  şi

pentm reintegrare socială, se asiguă fără plata unei contribuţii, ca un drept fiindamental al
persoanelor vârstnice, de către asistenţii sociali.

(3) Condiţii de ^mcetare/suspendare a serviciilor
a) Condiţii de ^mcetare a serviciilor:

-    la expirarea duatei pentru care a fost ^mcheiat contractul;
-     la solicitarea beneficiarului sau a rq)rezentantului legal al acestuia;
-    în cazul decesului beneficiarului;
-      beneficianil nu mai îndq)lineşte condiţiile de acordare a serviciilor sociale de

îngrijire    la  domiciliu  sau  în  cazul  în  care  primeşte  sprijin  şi  îngrijire  din  partea  altor
instituţii/persoane;
-            nerespectarea  de  către  beneficiar  a  obligaţiilor  ce  îi  revin  confom  prevederilor
contractului de acordare a serviciilor sociale,
-  manifestarea unui comportament neadecvat faţă de personalul care-i acordă serviciile
de îngrijire;
-            ^m situaţia ^m care beneficiarul a fost încadrat în grad de handicap grav cu însoţitor şi

are însoţitormeneficiază de indemnizaţie de ^msoţitor;
-            ^m situaţia în care beneficiarul este intemat într-un centru de îngţjire şi asistenţă;
-            încheierea  cu  alte  persoane  a  unui  contract  de  vânzare-cumpărare  cu  clauza  de
întreţinere sau orice act juridic care prevede întreţinerea;
-            în situaţia ^m care se contată că persoana vârstnică nu a plătit contribuţia stabilită prin

contract;
-    după împlinirea a 60 de zile de la data suspendării;
-    în situaţia ^m care beneficiarul nu mai locuieşte pe raza Municipiului Sebeş;
-    alte situaţii care impun încetarea contractului.

b) Condiţii de suspendare a serviciilor de ^mgrijire la domiciliu:
-     la solicitarea justificată a beneficiarului sau a reprezentantului legal al acestuia

(spitalizare, sprijin acordat de îngrijitori infomali, plecarea din localitate). Suspendarea
serviciilor contractate nu poate depăşi 60 de zile. Solicitarea se va face ^m scris cu minim 48
de ore    ^mainte de data suspendării.

-      incapacitatea temporară a Direcţiei Generale de Asistenţă socială. Medicală şi
Comunitară  Sebeş    de  a  fi]mjza  serviciile  de  ^mgrijire  la  domiciliu  cauzată  de  concediu
medical, fără plată sau odihnă a îngrijitoarei, demisie îngrijitoare, suspendarea temporară a
activităţii Centrului de Îngrijire la Domiciliu pentm Persoane Vârstnice Sebeş;

-     alte situaţii care impun suspendarea contractului;

Încetarea/suspendarea dreptului  la  servicii  sociale  de îngrijire  la domiciliu pentru
persoane  vârstnice  se  face  prin  dispoziţia  directorului  general  al  Direcţiei  Generale  de
Asistenţă Socială, Medicală şi Comunitară Sebeş.

(4)  Persoanele  beneficiare  de  servicii  sociale  fimizate  de  "Centrul  de  Îngrijire  la
Domiciliu pentni Persoane Vârstnice Sebeş " au umătoarele 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)săparticipelaprocesuldeluareadeciziilor^mfimizareaserviciilorsociale,respectiv
la luarea deciziilor privind intervenţia socială care li se aplică;

c) să li se asigue păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor fimizate şi primite;
d)  să li  se  asigure  continuitatea serviciilor  sociale fimizate,  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 ^m situaţia ^m care sunt minori sau persoane

cu di2abilităţi.



(5)  Persoanele  beneficiare  de  servicii  sociale  fiimizate  de  "Centrul  de  Îngrijire  la
Domiciliu pentm Persoane Vârstnice Sebeş " au urinătoarele obligaţii:

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

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

c)  să  contribuie,  în  confomitate  cu  legislaţia în  vigoare,  la plata  serviciilor  sociale
fimizate, 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 fimcţii
Principalele  fimcţiile  ale  serviciului  social  "Centrul  de  Îngrijire la Domiciliu pentru

Persoane Vârstnice Sebeş " sunt următoarele:
a)  de  fi]mizare  a  serviciilor  sociale  de  interes  public  general/local,  prin  asigurarea

umătoarele activităţi :
1.   reprezintă   fimizoml   de   servicii   sociale   ^m   contractul   încheiat   cu   persoana

beneficiară;
2. asiguă umătoarele activităţi de Îngrijire la domiciliu:

-            ajutor  pentm  realizarea  activităţilor  de  bază  ale  vieţii  zilnice:  igienă  corporală,
^mbrăcare  şi  dezbrăcare,  hrănire  şi  hidratare,  igiena  eliminărilor,  transfer  şi  mobilizare,

deplasare în interior, comunicare;
-            aj utor pentru realizarea activităţilor instrumentale ale.Vieţii zilnice : prq)ararea hranei,

efectuarea de cumpărătui, activităţi de menaj, facilitarea deplasării ^m exterior, activităţi de
administrare şi gestionare a bmurilor, activităţi de petrecere a timpului liber;
-            servicii de consiliere socială şi inforinare;
-            activităţi de promovare a inserţiei beneficiarului ^m familie şi comunitate;
-             servicii de evaluare;
-            alte activităţi, după caz: activităţi de amenajare si adaptare mediu ainbiant, etc.;

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

1 .  Elaborarea de pliante,  materiale  de prezentare a activităţii centiului, distribuite ^m
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  Centnu  de  Îngrijire  la

Domiciliu pentru Persoane Vârsti`ce Sebeş, drepturilor şi obligaţiilor beneficiarului şi ale
fimizoruluideserviciisociale,prevederilorcontractuluideacordaredeservicii,prevederile
planului individualizat de asistenţă şi îngrijire, procedurilor de lucru ale compartimentului
Centml de Îngrijire la Domiciliu pentru Persoane Vârstnice,  condiţiilor de admitere  şi de
^mcetare, dreptului de a face sesizări/reclamaţii;

c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagiri pozitive a acestora, de

promovare  a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate
în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare,

potrivit scopului acestuia, prin asigurarea urinătoarelor activităţi :
1 . Activităţi de informare la nivelul municipiului, la nivelul fiecărui beneficiar;
2. Aplicarea prevederilor codului de etică;
2. Organizarea de sesiuni de instruire a personalului de îngrijire;
4.  Infomarea  beneficiarilor  şi  luarea  la  cunoştiinţă  privind  drepturile  şi  obligaţiile

beneficiarilor  drq)turile şi obligaţiile fimizorului de servicii, posibilitatea de semnalare a



sesizărilor/reclamaţiilor,   identificarea,   semnalarea  şi   soluţionarea  cazurilor  de   abuz  şi
ne8lijenţă;

5. Implicarea beneficiarului/rq)rezentantului legal ^m procesul de evaluare şi stabilire a

planului individualizat de asistenţă şi îngrijire cu respectarea opiniilor acestuia;
6. Colaborarea cu alte servicii pentru acordarea unor servicii complementare;
d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea umătoarelor activităţi:
1.Elaborareainstrumentelorstandardizateutilizateînprocesuldeacordareaserviciilor;
2. Realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;
3. Monitorizarea periodică a activităţii de ^mgrijire la domiciliu, realizffea indicatorilor

de  performanţă corelaţi obiectivelor serviciului social de îngrijire la domiciliu;
5 . Măsuarea gradului de satisfacţie a beneficiarilor;
6. Perfecţionarea continuă a personalului centrului.
e)deadministrarearesuselorfmanciare,materialeşiumanealecentruluiprin

realizarea umătoarelor activităţi :
1.Întocmireanecesaruluidebugetpropriualserviciului;
2.Întocmireadereferatedenecesitatepentruachiziţiiledeproduseşiserviciinecesare

fimcţionării şi desfăşuării activităţii centrului;
2.ÎnaintareareferatelordenecesitateDirecţieiGeneraledeAsistenţăSocială,Medicală

şiComunitarăSebeşînvedereacuprinderiipropunerilordinreferateledenecesitateînPlanul
Anual  de Achiziţii Publice al fiimizorului de servicii sociale;

3 . Elaborarea şi implementarea Planului propriu de dezvoltare;
4.Întocmireadepropuneriprivindperfecţionareaprofesionalăapersonalului;
5.Evaluareaanualăapefomanţelorindividualealepersonalului.

ART. 8
Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal

(1)  Serviciul social " Centrul de Îngrijire la Domiciliu pentru Persoane Vârstnice Sebeş "
fiincţionează cu un număr de  s  total personal,  conform prevederilor Hotărârii  Consiliului
Local al Municipiului Sebeş  nr. 79/2021, din care:
a) personal de conducere:
Coordonatorul  personalului  de  specialitate  al  Centrului  de  Îngrijire  la  Domiciliu  pentru
PersoaneVârstniceSebeşestenumitdedirectorulgeneralaldirecţiei,prindispoziţiescrisă,
cu respectarea condiţiilor impuse de standardele în vigoare pentru acest serviciu social, din
cadrul  personalului   centrului  sau  din  cadrul  Direcţiei   Generale  de  Asistenţă  Socială,
Medicală şi Comunitară Sebeş.
b) personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă: 8 posturi;
c) personal cu fimcţii administrative, gospodăreşti: - ;
d) voluntari: în fiincţie de contractele de voluntariat semnate;
e)          personal cu contract de achizitie de servicii: în fimcţie de contractele ^incheiat6;

D          personal angajat în DGASMC sebeş cu atribuţii la centrul de îngrijire la Domiciliu
pentruPersoaneVârstniceconfomdispoziţiilordirectoruluigeneral

(2) Raportul angajatmeneficiar este de 1/5.

ART. 9
Personalul de conducere

(1) Personalul de conducere este:
a)          Director general d Direcţiei Generale de Asistenţă socială, Medicală şi comunitară

Şef Serviciu Programe şi Servicii Sociale;
Coordonator personal de specialitate

(2) Atribuţiile personalului de conducere sunt:
a)  asigură  coordonarea,  îndrumarea  şi  controlul  activităţilor  desfăşuate  de  personalul
serviciului şi propune organului competent sancţiuni disciplinare pentru salariaţii care nu îşi



îndeplinescînmodcorespunzătoratribuţiile,curespectareaprevederilorlegaledindomeniul
fimizării serviciilor sociale, codului muncii etc.;

b)   elaborează   rapoartele   generale   privind   activitatea   serviciului   social,   stadiul
implementării obiectivelor şi ^mtocmeşte infomări pe care le prezintă fimizorului de servicii
sociale;

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

d)  colaborează cu alte centre/alţi fimizori de  servicii sociale şi/sau alte structuri  ale
societăţii  civile  ^m  vederea  schimbului  de  bune  practici,  a  ^mbunătăţirii  pemanente  a
instrumentelor proprii de asiguare a calităţii serviciilor, precum şi pentni 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  fimizorului  de  servicii  sociale  aprobarea  structurii  organizatorice  şi  a

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

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

j) răspude de calitatea activităţilor desfăşuate de personalul din cadrul serviciului şi
dispune,  ^m  limita  competenţei,  măsui  de  organizare  care  să  conducă  la  îmbunătăţirea
acestor activităţi sau, după caz, fomulează propuneri ^m acest sens;

k)  organizează activitatea persondului  şi  asigură respectarea timpului  de  lucru  şi  a
regulamentului de organizare şi ftmcţionare;

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 ^m comunitate, în folosul beneficiarilor;

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

exerciţiului bugetar;

p)  asigură  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 fimizare a serviciilor sociale;
r) alte atribuţii prevăzute ^m standardul minim de calitate aplicabil.

[egîî.(3)FuncţiiledeConducereSeocupăprinconcurssau,dupăcaz,examen,^mcondiţii|e

(4) Candidaţii pentni ocuparea ftncţiei 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 domeriul serviciilor sociale, sau absolvenţi cu
diplomă de licenţă ai învăţământului superior ^m domeniul juridic, medical, economic sau al

ştiinţelor administrative, cu experienţă de minimum 5 ani ^m 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. Personal de specialitate şi auxiliar

(1) Personalul de specialitate:
a) asistent social (cod COR 263501);
b) îngrijitor bătrâni la domiciliu (cod COR 532201) -7 persoane;



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

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

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

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

respectării legislaţiei ;

g) alte atribuţii prevăzute În standardul minim de calitate aplicabil.
Atribuţiile specifice ale personalului de specialitate:

a)          Asistent social angajat cu 4 ore/zi:
•            Îşi  ^msuşeşte  şi  este  la  cuent  cu  legislaţia  în  vigoare  privind  asistenţa  socială  a

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

Medicală şi Comunitară pentni îndeplinirea corespunzătoare a atribuţiilor de serviciu;
-            Identifică  potenţiali  beneficiari  ai  serviciilor  oferite  de  centru,  pentni  a  asigua
fimcţionarea centrului la capacitatea aprobată;
-            Evaluează nevoile persoanelor vârstnice dependente, răspunzând direct de evaluarea

situaţiei socio-economice a fiecănii beneficiar;
•            Întocmeşte fişele de evaluare/reevaluare, referatele de admitere/respingere/încetare,

planurile individualizate de asistenţă şi îngrijire ale beneficiarilor;
-            Întocmeşte,  monitorizează,  gestionează, ţine evidenţa şi arhivează dosarul  fiecărui
beneficiar;
-            Redactează dispoziţiile  de admitere/respingere/încetare şi contractul  de acordare a

serviciilor sociale/actele adiţionale la contract;
-            Ţine evidenţa reevaluărilor beneficiarilor centrului ;
-            Desfăşoară activitatea de comunicare cu publicul şi de informare a beneficiarilor;
-            Oferă infomaţii şi consiliere socială în confomitate prevederile Legii m. 292/2011
a asistenţei sociale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-            Sprijină persoane  vârstnice  în  vederea  integrării/reintegrării  sociale  în  fimcţie  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;
-            Promovează activităţi pentru inserţia beneficiarilor ^m familie şi comunitate;
-            Monitorizează situaţia beneficiarilor şi aplicarea planului individualizat de asistenţă

şi îngrijire;
-            Efectuează  periodic  vizite  la  domiciliul  beneficiarilor  în  vederea  monitorizării

îngrijitorilor;
-            Întocmeşte şi afişează programul de lucru, programu de vizită d centrului;
-            Este responsabil de caz pentru beneficiarii centrului;
-            Realizează  activităţi  de  consiliere  şi  mediere  socială,  ^m  fimcţie  de  problematica

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

personal al beneficiarilor, cât şi ^m ceea ce priveşte starea de sănătate a acestora;
-            Întocrneşte proceduri de lucni pentni activităţile desfăşuate şi le actualizează ori 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 ^mtâlnirile de lucru organizate în centru;
-            Participă la cusuri de specializare şi pregătire profesională;
-            Păstrează şi arhivează în confomitate cu prevederile legale documente elaborate şi

primite în cadrul compartimentului ;
-            Organizează şi participă la diferite acţiuni şi activităţi desraşuate în 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 un comportament civilizat şi de a evita situaţiile conflictuale;
•            Are  obligaţia  de  a  aborda  relaţiile  cu  beneficiarii  ^m  mod  nediscriminator,  fără
antipatii sau favoritisme, folosind un limbaj şi formule de adresabilitate adecvate;
-            Îşi însuşeşte şi respectă nomele de protecţia muncii, P.S.I. Şi măsurile de aplicare a

acestora;
•            Respectă obligaţiile asumate prin semnarea contractului individual de muncă;

b)          Îngrijitor bătrâni ladomiciliu:
-            Acordă un set de servicii destinate asistării persoanei vârstnice la ^indeplinirea actelor

curente de viaţă, prevenirii sau limitării degradării autonomiei fimcţionale, prezervării stării
de sănătate, asiguării unei vieţi decente şi demne:
o           ajutor pentru  activităţile  de  bază  ale  vieţii  zilnice:  igienă  corporală,  ^imbrăcare  şi
dezbrăcare,  igiena  eliminărilor,  hrănire  şi  hidratare,  transfer  şi  mobilizare,  deplasarea în
interior, comunicare;
o           ajutor pentru activităţi instrumentale ale vieţii zilnice: prepararea hranei sau livrarea
acesteia, efectuarea de cumpărături, achitarea unor facturi, activităţi de menaj, însoţirea în
rijloacele de transport, facilitarea deplasării ^m exterior, companie, activităţi de administrare
şi gestionare a bunuilor, activităţi de petrecere a timpului liber;
o           protejează persoana bolnavă ^impotriva accidentarilor de orice fel.
o           observarea oricăror modificări ^m starea generală a persoanei ^mgrijite şi aducerea lor
la cunoştinţă membrilor echipei sau serviciilor de ugenţă după caz;
o           sesizează  şi  comunică  la  timp  asistentului  social/coordonatorului  centrului  orice
modificare a stării persoanei aflate ^m îngrijire ;
-            Respectă   pe   cât   posibil   dorinţele   persoanei   aflate   în   ^mgrijire   şi   adoptă   un

comportament adecvat pentm a dezvolta relaţii de încredere şi înţelegere cu aceasta;
•            Păstrează confidenţialitatea tuturor datelor şi infomaţiilor precum şi intiritatea şi
demnitatea persoanei aflată ^m îngrijire;
-            Desfăşoară activitatea ^m baza unui program de îngrijire şi respectă programul;
-            completează fişa de monitorizare ;
-            Este  interzis  să ceară sau  să dobândească în vreun fel  bunuri materiale,  bani  sau
servicii de la persoanele asistate/îngrijite.
-            Păstrează confidenţialitatea informaţiilor, atât în ceea ce priveşte datele cu caracter

personal al beneficiarilor, cât şi ^m ceea ce priveşte starea de sănătate a acestora;
-            Cunoaşte şi respectă programul de lucru, regulamentele direcţiei şi centnilui 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
fomare;



-            Paricipă la întâlnirile de lucru organizate în centru;
-            Paricipă la cusuri de specializare şi pregătire profesională;
-            Primeşte  şi  soluţionează  şi  alte  sarcini  trasate  de  conducerea  instituţiei,  pe  linie

ierarhică, ^m 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  ^m  mod  nediscriminator,  fără

antipatii sau favoritisme, folosind un limbaj şi fomule de adresabilitate adecvate;
-            Îşi însuşeşte şi respectă nomele de protecţia muncii, P.S.I. şi măsurile de aplicare a

acestora;
-            Respectă obligaţiile asumate prin semnarea contractului individual de muncă;

ART.  11
Personalul administrativ, go spodărie, ^mtreţinere-reparaţii, deservire
Activităţile   auxiliare   serviciului   social   de   aprovizionare,   mentenanţă,   achiziţii,

cuăţenie, etc.  sunt asiguate de personalul Direcţiei Generale de asistenţă Socială, Medicală

şi  Comunitară  Sebeş  sau prin contracte de prestări  servicii  cu terţe persoane juridice  sau
fizice.

ART.12
Finanţarea centrului

(1)  În estimarea bugetului  de venitiri  şi  cheltuieli,  Centnil  de Îngrijire la Domiciliu
pentni Persoane Vârstnice Sebeş prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială, Medicală şi
Comunitară Sebeş, are ^m vedere asigurarea resuselor necesare acordării serviciilor sociale
cel puţin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile.

(2)  Finanţarea  cheltuielilor  centrului  se  asigură prip Direcţia  Generală  de  Asistenţă
Socială, Medicală şi Comunitară Sebeş, ^m condiţiile legii, din următoarele surse:

a) contribuţia persoanelor beneficiare sau a ^mtreţinătorilor acestora, după caz;
b) bugetul local al municipiului Sebeş;
c) donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori juridice din

ţmă şi din străinătate;
d) fonduri exteme rambusabile şi nerambusabile;
e) alte surse de fmanţare, în conformitate cu legislaţia ^m vigoare.

ART.13
Dispoziţii finale

(1)        Prezentul  Regulament  de  Organizare  şi  Funcţionare  al  Centrului  de  Îngrijire  la
Domiciliu pentm Persoane Vârstnice Sebeş poate fi completat sau modificat ^m uma unor
modificări legislative.
(2)        Prezentul  Regulament  de  Organizare  şi  Funcţionare  al  Centrului  de  Îngrijire  la
Domiciliu  pentm  Persoane  Vâi.stnice  Sebeş  se  completează cu prevederile  legislative  în
vigoare.

(3)        Prevederile Regulamentului de organizare şi Funcţionare al centrului de îngrijire la
Domiciliu  pentni  Persoane  Vârstnice  Sebeş  vor  fi  aduse  la  cmoştinţa  salariaţilor  şi  a
beneficiarilor serviciilor de îngrijiri la domiciliu.



Anexa nr. 1 la Regulamentul de Organizare şi Funcţiomre al Centrului de Îngrijire la
Domicfliu pentru Persoane Vârstnice Sebeş

CONTRACT
pentni acordarea de servicii sociale

Părţile contractante :
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   înregistrare   fiscală   16029712   reprezentat   de
domul/doamna având fimcţia de

şi
2 ........... (numele   beneficianilui   de   servicii    sociale) .......    denumit   ^m   continuare

beneficiar,  domiciliauocuieşte  în  localitatea  ..........,  str .......  m .......,  judeţul  ......,  codul
numeric  personal  .......,  posesor  al  B.I./C.I.  seria  ....  nr ........,  eliberaveliberată  la  data  de
•.,.........,  de  .....................,  reprezentat  prin  domnul/doamna  ......,  domiciliat/domiciliată  în

localitatea ........, str ...... nr ....., judeţul ...., posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria ...... m .......,

eliberat/eliberată la data de  ........   de   ........, confom .....  (se va menţiona actul care atestă
calitatea de rq)rezentant)  ...... nr ...... /data .....,

1. având în vedere:
- fişa de evaluare sociomedicală (geriatrică) nr ......... /data ........... ;
-planul individualizat de asistenţă şi ^mgrijire m ............. /data ...........,

2. convin asupra umătoarelor
1. Definiţii,

1.1.  contractul  pentni  fimizarea  de  servicii  §ociale  -actul juridic  încheiat  ^mtre  o
persoană fizică sau juridică, publică ori privată, acreditată confom legii să acorde servicii
sociale, denumită fimizor de servicii sociale, şi o persoană fizică aflată ^m situaţie de risc
sau de dificultate socială, denumită beneficiar de servicii sociale, care exprimă acordul de
voinţă al acestora ^m vederea acordării de servicii sociale;

1.2.  fimizor  de  servicii  sociale  -persoana  fizică  sau juridică,  publică  ori  privată,
acreditată  conform  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,  confom planului  de
intervenţie revizuit în urma evaluării complexe;

1.4.serviciisociale-ansambludemăsurişiacţiunirealizatepentruarăspundenevoilor
sociale individuale, familiale sau de grup, în vederea prevenirii şi depăşirii unor situaţii de
dificultate,  vulnerabilitate  sau  de  dependenţă pentru. prezervarea autonomiei  şi protecţiei

persoanei,  pentm  prevenirea  marginalizării   şi  excluziunii   sociale,  pentru  promovarea
incluziunii  sociale  şi  ^m  scopul  creşterii  calităţii  vieţii,  definite  în 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  beneficianilui  de  servicii  sociale  -activitatea obligatorie  a
fimiizorului de servicii sociale de a evalua situaţia beneficiarului de servicii sociale după
acordarea de servicii sociale pe o anumită perioadă;

1.6.   revizuirea  sau  completarea  planului  individualizat  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 acordat/acordate de fimizonil de servicii sociale, în fimcţie de tipul
serviciului şi de situaţia materială a beneficiarului de servicii sociale, şi care poate fi în bani,
^m servicii sau ^m natură;



1.8.   obligaţiile  beneficiarului  de  servicii  sociale   -  totalitatea  îndatoririlor  pe  care
beneficiarul   de  servicii   sociale   şi  le   asumă  prin  contract  şi  pe  care   le  va  îndeplini
valorificându-şi maximal potenţialul psiho-fizic;

1.9. standarde minimale de calitate -ansamblul de cerinţe privind cadrul organizatoric

şi  material,  resusele  umane  şi  financiare  ^m  vederea  atingerii  nivelului  de  perfomanţă
obligatoriu pentru 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 în mod independent de voinţa părţilor, în
temeiul prevederilor unui act nomativ;

1.11.  forţa majoră - eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează

greşelii sau vinii acestora, care nu putea fi prevăzut ^m momentul ^mcheierii contractului şi
care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea acestuia;

1.12.  evaluarea iniţială -activitatea de  identificare/deteminare  a naturi  cauzelor,  a
stării actuale de dezvoltare şi de integrare socială a beneficiarului de servicii sociale, precun
şiaprognosticuluiacestora,efectuatăprinutilizareademetodeşitehnicispecificeprofesiilor
sociale,  de  către  fimizonil  de  servicii  sociale.  Scopurile  evaluării  sunt  cunoaşterea  şi
înţelegerea problemelor cu care se confimtă beneficianu de servicii sociale şi identificarea
măsurilor iniţiale pentn] elaborarea plmului iniţial de măsuri;

1.13.  planul  individualizat de  asistenţă şi  ^mgrijire  -ansamblul  de măsui  şi  servicii
adecvate  şi  individualizate  potrivit  nevoilor  sociale  identificate  ca  umare  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

generatşicareîntreţinsituaţiadedificultate^mcareacestaseaflă,precmişiaprognosticului
acestora,  utilizându-se instrumente  şi tehnici  standardi2ate  specifice domeniilor:  asistenţă
socială, psihologic, educaţional, medical, juridic.

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

a) ajutor pentm realizarea activităţilor de bază ale vieţii zilnice;
b) ajutor pentru realizarea activităţilor instrumentale ale vieţii zilnice;
c) servicii de consiliere socială Şi infomare;
d) activităţi de inserţie a beneficiarului în familie şi comunitate;
e) alte activităţi.

2.2.) Descrierea serviciilor sociale acordate de fimizorul de servicii sociale:
a) ajutor pentm realizarea activităţilor de bază ale vieţii zilnice:

- igienă coporală;
- ^mbrăcare şi dezbrăcare;
- igiena eliminărilor;
- hrănire şi hidratare;
- transfer şi mobilizffe;
- dplasare În interior;
- comunicare;

b) ajutor pentni realizarea activităţilor instrumentale ale vieţii zilnice:
- ajutor pentni prq)ararea hranei;
- efectuarea de cumpărături;
- activităţi de menaj ;
- facilitarea deplasării în exterior;
- activităţi de administrare şi gestionare a bunurilor;
- activităţi de petrecere a timpului liber.

c) servicii de consiliere socială şi informare;
d) activităţi de inserie a beneficiarului în fămilie şi comunitate.

3. Costurile serviciilor sociale acordate şi contribuţia beneficiarului de servicii sociale



3.1. Pentm serviciile prevăzute la pct. 2.1, lit. a, şi b, tarifiil contribuţiei beneficiarului
în lei/oră de îngrijire raportat la nivelul veniturilor pe membru de fimilie este de ..... 1ei/oră
confom  HCL  nr .......  privind  stabilirea  contribuţiei  datorate  de  beneficiarii  serviciilor
sociale acordate de Centml de Îngrijire la Domiciliu pentni Persoane Vârstnice Sebeş din
cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială, Medicală şi Comunitară Sebeş.

3.2.  Serviciile prevăzute la pct.  2.1, lit.  c se asiguă fără plata unei  contribuţii,  ca un
drq)t fimdamental al persoanelor vârstnice.

3.3.Timpulalocatpentniserviciilesocialedeîngrijireladomiciliuprevăzutelapct.2.1,
lit. a, şi b este de ...... ore  pe săptămână.

3.4. Valoarea lunară tarifară va fi  stabilită conform graficului zilnic întocmit pe luna
respectivă, grafic anexă la contract.

3.5.  Beneficiarul  serviciilor  sociale  se  obligă la plata serviciilor sociale  de ^mgrijire  la
domiciliu primite, lunar, ^m primele 5 zile lucrătoare ale lunii curente pentni luna anterioară.

3.6.  Plata  serviciilor  prevăzute  la  pct.  2.1,  lit.  a,  şi  b  se  va  achita  numai  pentni

perioada/perioadele în care beneficiarul beneficiază de  serviciile sociale care fac obiectul
prezentului contract.

4. Duata 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 un an, dacă nici una dintre părţi nu solicită
încetarea sa, în scris, ^m temen de 30 de zile calendaristice înainte de împlinirea temenului
pentm care a fost încheiat/prelungit contractul.

5. Etapele procesului de acordare a serviciilor sociale:
5.1.   implementarea   măsurilor   prevăzute   în   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  ^mgrijire  în  vederea  adaptării

serviciilor sociale la nevoile beneficiarului.
6. Drqpturile fi]mizorului de servicii sociale:
6 .1. de a verifica veridicitatea infomaţiilor primite de la beneficiaml de servicii sociale;
6.2. de a sista acordarea serviciilor sociale către beneficiar ^m cazul în care constată că

acesta i-a fi]mizat informaţii eronate;
6.3 . de a utiliza, în condiţiile legii, date denominalizate în scopul întocmirii de statistici

pentni dezvoltarea serviciilor 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 senricii sociale prevăzute ^m planul individualizat de asistenţă şi ^mgrijire,

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

îndeplinirea obligaţiilor contractuale şi să considere că beneficiarul şi-a ^mdeplinit obligaţiile
contractuale în măsura în care a depus toate eforturile;

7.4. să infomeze beneficiaml 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 ^m
interesul acestuia;

7.6. să respecte, confom legii, confidenţialitatea datelor şi informaţiilor referitoare la
benefician)l de servicii sociale;

7.7.  să  ia  în  considerare  dorinţele  şi  recomandările  obiective  ale  beneficiarului  cu

privire la acordarea serviciilor sociale;



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

servicii sociale va respecta drepturile şi libertăţile fimdamentale ale beneficiarului de servicii
sociale.

8.2. Beneficiarul are următoarele drepturi contractuale:
a)  de a i se respecta drq)turile şi libertăţile fiindamentale, 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 parcursul derulării serviciilor;
c)  de a i se comunica drepturile şi obligaţiile, în calitate de beneficiar al serviciilor

sociale;
d) de a beneficia de serviciile prevăzute ^m contractul de fimizare de servicii;
e) de a participa la procesul de luare a deciziilor în fimizarea serviciilor sociale;
f) de a i se asigura păstrarea confidenţialităţii asupra datelor personale, infomaţiilor

fiirnizate 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 ^m procesul de fiimizare a serviciilor sociale şi la reevaluarea şi

revizuirea planului individualizat de asistenţă şi ^mgrijire;
9.2.   să  fimiizeze  infomaţii  corecte  cu  privire  la  identitatea  şi  situaţia  familială,

medicală,  economică  şi  socială  şi  să  permită  fimizorului  de  servicii  sociale  verificarea
veridicităţii acestora;

9.3.  să  respecte  termenele  şi  clauzele  stabilite  în  ca(hul  planului  individualizat  de
asistenţă şi îngrijire;

9.4.  să  anunţe  orice  modificare  intervenită  ^m  legătură  cu  situaţia  sa  personală  pe

parcursul acordării serviciilor sociale ;
9.5. să respecte regulamentul de ordine intemă al fiirnizorului de servicii sociale (reguli

de comportament, program, persoanele de contact etc.).
10. Soluţionarea reclamaţiilor
10.1. Beneficianil are dreptul de a fomula verbal şi/sau în scris reclamaţii cu privire la

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

intemediul oricărei persoane din cadrul echipei de implementare a planului individualizat.
10.3.  Fumizorul de servicii sociale are obligaţia de a analiza conţinutul reclamaţiilor,

consultând atât beneficiarul de servicii sociale, cât şi specialiştii implicaţi în implementarea

planuluiindividualizatdeasistenţă.şi^mgrijireşideafomularăspunsîntemendemaximum
10 zile de la primirea reclamaţiei.

10.4.Dacăbeneficianildeserviciisocialenuestemulţumitdesoluţionareareclamaţiei,
acesta se poate adresa în scris Comisiei de mediere socială de la nivelul judeţului Alba, care
va  clarifica  prin  dialog  divergenţele  dintre  păiţi  sau,  după  caz,  instanţei  de  judecată
competente.

1 1 .  Litigii

11.1.Litigiilenăscute^inlegătuăcuîncheierea,executarea,modificareaşi^mcetareaori
alte pretenţii decugând din prezentul contract vor fi supuse uei proceduri prealabile de
soluţionare pe cale amiabilă.

11.2.  Dacă  după  15  zile  de  la  începerea  acestor procedui  neoficiale  fi]mizorul  de
servicii  sociale  şi beneficiaml de  servicii  sociale  nu reuşesc  să rezolve în mod amiabil  o
divergenţă  contractuală,  fiecare  poate  solicita  Comisiei  de  mediere  socială  mijlocirea
soluţionării divergenţelor sau se poate adresa instanţelor judecătoreşti competente.

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



a) refiizul obiectiv al beneficiarului de servicii sociale de a mai primi serviciile sociale,
exprimat în mod direct sau prin rq)rezentant;

b)   nerespectarea   în   mod   repetat   de   către   beneficiarul   de   servicii   sociale   a
regulamentului de ordine interioară al fimizorului de servicii sociale;

c) încălcarea de către fimizonil de servicii sociale a prevederilor legale cu privire la
serviciile sociale, dacă este invocată de beneficiaml de servicii sociale;

d) retragerea autorizaţiei de fimcţionare sau a acreditării fimizorului de servicii sociale;
e)  limitarea domeniului de activitate pentni care  fimizorul de servicii  sociale  a fost

acreditat, În măsua în care este afectată acordarea serviciilor către beneficianil de servicii
sociale;

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

1 3 . Încetarea contractului
13 .1. Constituie motiv de ^mcetare a prezentului contract următoarele:

a)   expirarea duatei pentm care a fost încheiat contractul;
b)  la solicitarea beneficiarului sau a reprezentantului legal al acestuia;

c)   în cazul decesului beneficiarului;
d)   beneficiarul nu mai îndeplineşte  condiţiile de acordare a serviciilor sociale de

^mgrijire      la  domiciliu  sau  în  cazul  în  care  primeşte  sprijin  şi  ^mgrijire  din partea  altor

instituţii/persoane;
e)          nerespectarea de către beneficiar a obligaţiilor ce îi revin conform prevederilor

contractului de acordare a serviciilor sociale,
f)       manifestarea unui  comportament  neadecvat  faţă  de  personalul  care-i  acordă

serviciile  de îngrijire;

g)          în situaţia în care beneficiarul are asistent personal angajat ca urmare a ^mcadrării în
gradul grav de handicap cu asistent  personal sau o altă persoană care să îi acorde ajutorul
necesar;
h)          ^m situaţia în care beneficiarul este intemat într-un centru de îngrijire şi asistenţă;
i)           încheierea  cu  alte  persoane  a  unui  contract  de  vânzare-cumpărare  cu  clauza  de
întreţinere sau orice act juridic care prevede ^mtreţinerea;

j)           în situaţia ^m care se contată că persoana vârstnică nu a plătit contribuţia stabilită prin
contract;
k)          după împlinirea a 60 de zile de ladata suspendării;
1)     în situaţia în care beneficiarul nu mai locuieşte pe raza Municipiului Sebeş;
m)  alte situaţii care impun încetarea contractului.

14.   Suspendarea serviciilor :
a)  la solicitareajustificată a beneficiarului sau a reprezentantului legal al acestuia

(spitalizare, sprijin acordat de îngrijitori infomali, plecarea din localitate). Suspendarea
nu poate depăşi 60 de zile. Solicitarea se va face în scris cu minim 48 de ore  înainte de data
suspendării.

b)  incapacitatea temporară a Direcţiei  Generale  de  Asistenţă  Socială,  Medicală şi
Comunitară  Sebeş     de  a fimiza  serviciile  de  îngrijire  la domiciliu cau2ată  de  concediu
medical, fără plată sau odihnă a îngrijitoarei, demisie Îngrijitoare, suspendarea temporară a
activităţii Centrului de Îngrijire la Domiciliu pentru Persoane Vârstnice Sebeş;

c) alte situaţii care impun suspendarea contractului;
15. Dispoziţii finale
15.1.  Pănile contractante au dreptul, pe duata îndeplinirii prezentului  contract, de a

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

15.2.  Prevederile  prezentului  contract  se  vor  completa  cu  prevederile  legislaţiei  în
vigoare în domeniu.

15 .3 . Limba care guvemează prezentul contract este limba română.



15.4. Prezentul contract va fi interpretat confom legilor din România.
15.5.  Fumjzori  de  servicii  sociale  realizează monitorizarea  şi  evaluarea  serviciilor

sociale acordate.
Anexele la contract:
a) planul individualizat de asistenţă şi ^mgrijire;
b) fişa de evaluare/reevaluare a serviciilor sociale acordate beneficiarului  de servicii

sociale;
c) planul individualizat de asistenţă şi ^mgrijire 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.

Direcţia Generală de Asistenţă socială, Medicală şi comunitară sebeş                    Beneficiar

pREŞEDn\rTE  DE  ŞEDNŢĂ
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SECRETAR
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