
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA

MUNICIPIUL SEBEŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR.342/2021
privind aprobarea  Regulamentului   de Organizare şi Funcţionare al serviciului social Centrul de zi

pentru persoane adulte cu dizabilităţi Sebeş - compartiment în cadrul  Direcţiei   Generale de
Asistenţă Socială, Medicală şi Comunitară Sebeş

Consiliul Local al municipiului Sebeş, judeţul Alba;
Întrunitînşedinţaordinarădindatade215.11.2021,ora13,00;
Luând în dezbatcre proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi

Funcţionare  al   serviciului  social  Centrul   de  zi  pentru  persoane  adulte  cu  dizabilităţi   Sebeş  -
compartiment în cadrul  Direcţiei  Generale de Asistenţă Socială, Medicală şi Comunitară Sebeş;
Văzând referatul  de  aprobare nr.78384/20.10.202 l  al  iniţiatorului  la proiectul de hotărâre privind
aprobarea   Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al  serviciului social  Centrul de zi pentru

persoane  adulte  cu  dizabilităţi  Sebeş  -  compartiment  în  cadrul    Direcţiei    Generale  de  Asistenţă
Socială, Medicală şi Comunitară Sebeş;

Analizând:
-raportul de specialitate nr.17880/19.10.2021  întocmit de Direcţia   Generală de Asistenţă Socială,

Medicală  şi   Comunitară  prin  care   se  propune   aprobarea     Regulamentului   de  Organizare   şi
Funcţionare  al  serviciului   social  Centrul  de  zi  pentru  persoane  adulte  cu  dizabilităţi   Sebeş  -
compartiment în cadrul  Direcţiei   Generale de Asistenţă Socială, Medicală şi Comuitară Sebeş;
-anunţul  şi procesul verbal nr.15675/14.09.2021  de afişare a proiectului de hotărâre;
-raportul   de   specialitate   nr.81734/03.11.2021   al   Serviciului   Cheltuieli   şi   Resurse   Umane   şi

raportul  de  specialitate  nr.78508/12.l 1.2021  al  BCJATDA  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al
Primarului Municipiului Sebeş;

Având  avizul   nr.798/202l    al  Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de
disciplină   şi   avizul   nr.799/2021    al   Comisiei   pent"   învăţământ,   cultură,   sport,   agrement,
monumente   istorice   protecţie   socială,   protecţie   copii,   culte,   sănătate   şi   familie   din   cadrul
Consiliului Local Sebeş;

În  temeiul   prevederilor  HCL  nr.   82/2020   a   Consiliului   Local   al   Municipiului   Sebeş

privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al serviciului social  Centrul de zi
pentru  persoane  adulte  cu  dizabilităţi  Sebeş  -  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 Modulului I - Managementul serviciului social din   anexa nr. 6 la

Ordinul nr.  82/2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru
serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi;
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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. 68/2003 privind serviciile
sociale, modificată şi compLetată;
În  temeiul  art.   129,  alin.  2,  liL   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
completănle ulterioare :

HOTĂRĂSTE:

Art.1.  Se  aprobă   Regulamentul  de  Organizare  şi  Funcţionare  al  serviciului  social  Centrul  de  zi

pentm  persoane  adulte  cu  dizabilităţi  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.
Art.  2.  Începând  cu  data  intrării  în  vigoare  a  prezentei  hotărâri,  încetează  valabilitatea  HCL  nr.
82/2020   a   Consiliului   Local   al   Municipiului   Sebeş   privind   aprobarea   Regulamentului   de
Organizare  şi Funcţionare al serviciului  social Centrul de zi pentm persoane adulte cu dizabilităţi
Sebeş - compartiment în cadrul  Direcţiei   de Asistenţă Socială Sebeş;
Art.  3  Ducerea  la îndeplinire  a prezentei  hotărâri  revine  Direcţiei  Generale  de  Asistenţă  Socială,
Medicală şi Comunitară 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 Resuse Umane;
- Biroului Contencios Juidic, Administraţie, Transparenţă Decizională şi Arhivă ;
- Compartimentului Relaţii Publice, Comunicare lnformatică şi Monitor Oficial Local;

Sebeş la 25.11.2021

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Consilier local, LUPU OVIDIU CĂTĂLfN

Total consilieri locali

Prezenţi

Pentru

Împotrivă

Abţineri

2ex MB/CV/CG conţine 2 pagini şi anexă Pagina 2 din 2



Anexa nr.1 la HCL nr.     ?4L2,/2C22ja/

REGULAMENT
DE 0RGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A SERVICIULUI SOCIAL DE Zl

t'g#L#sM:E:Nî&ĂE,gER#[EEm#Aî#c%Ef#:EffsEEEEgA]SLi]STTĂEŢN]Î-Ă

Art.  1
Deflniţie
( 1 ) Regulamentul de organizare şi fimcţionare este un document propriu al Serviciului

social  "Centml  de  Zi  pentni  Persoane  Adulte  cu  Dizabilităţi",  aprobat  prin  hotărâre  a
Consiliului   Local   Sebeş,   în   vederea   asigurării   fimcţionării   acestuia,   cu   respectarea
standardelor minime de calitate aplicabile şi a asiguării accesului persoanelor beneficiare la
infomaţii privind condiţiile de admitere, serviciile oferite etc.

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

Art. 2
Identificarea serviciului social
Serviciul social  "Centml de Zi pentm Persoane Adulte cu Dizabilităţi ", cod serviciu

social 8899 CZ-D-I, este un serviciu social fără personalitate juridică, înfiinţat de Consiliul
Local al Municipiului Sebeş şi administrat de fimizoml de servicii sociale Direcţia Generală
de Asistenţă  Socială,  Medicală  şi  Comunitară  Sebeş,  acreditat  confom  Certificatului  de
acreditare seria AF nr.  007122, deţine Licenţa de fimcţionare definitivă nr.  LF nr. 000945,
cu sediul în Municipiul Sebeş, str. Lucian Blaga, nr. 45A, Jud. Alba.

Art. 3
Scopul serviciului social
Scopul serviciului social "Centnil de Zi pentm Persoane Adulte cu Dizabilităţi "  este

de  a  asigua persoanelor  adulte  cu  dizabilităţi  aflate  într-o  situaţie  de  dificultate  socială
servicii/activităţi care să răspundă nevoilor individuale specifice persoanelor cu dizabilităţi,
în vederea depăşirii situaţiilor de dificultate, dezvoltării potenţialului personal şi prevenirii
instituţionalizării.

Art. 4
Cadrul legal de ^rifiinţare, organizare şi ftmcţionare
(1 ) Serviciul social "Centrul de Zi pentn] Persoane Adulte cu Dizabilităţi " fimcţionează

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

(2)   Standard  minim  de   calitate   aplicabil:   Chdinul  nr.   82/2019  pentni  aprobarea
Standardelor  specifice  minime  de  calitate  obligatorii  pentm  serviciilor  sociale  destinate
persoanelor  adulte  cu  dizabilităţi  -  Anexa  6  -  Standarde  specifice  minime  de  calitate
obligatorii  pentni  servicii  sociale  organizate  ca  Centre  de Zi  pentni Persoane  Adulte  cu
Dizabilităţi,  cod  8899  CZ-D-I  şi  Centre  de  servicii  de  recuperare  neuomotorie  de  tip
ambulatoriu pentni persoane adulte cu di2abilităţi, cod 8899-CZ-D-II.

(3) Serviciul social "Centnri de Zi pentni Persoane Adulte cu Dizabilităţi " este înfiinţat
prin  Hotărârea  Consiliului  Local  al  Municipiului  Sebeş  nr.  303/2015  privind  ^riifiinţarea
compartimentului Centrul de Zi pentni Persoane Adulte cu Dizabilităţi  şi fimcţionează în
cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială, Medicală şi Comunitară Sebeş.



Art. 5
Principiile care stau la baza acordării serviciului social

(1)   Serviciul   social   "Centml  de  Zi  pentru  Persoane  Adulte  cu  Dizabilităţi   "   se
organizează şi  fimcţionează cu respectarea principiilor generale  care guvemează sistemul
naţional de asistenţă socială, precum şi cu principiile specifice care stau la baza acordării
serviciilor  sociale prevăzute în legislaţia specifică,  ^m convenţiile  intemaţionale ratificate
prin lege şi în celelalte acte ritemaţionale în materie la care România este parte, precum şi
în standardele minime de calitate aplicabile.

(2)Principiilespecificecarestaulabazaprestăriiserviciilorsocialeîncadrul"Centrului
de Zi pentni Persoane Adulte cu Dizabilităţi " smt umătoarele:

a)respectareaşipromovareacuprioritateainteresuluipersoaneibeneficiare;
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
persoanel e beneficiare;

c)asigurareaprotecţiei^mpotrivaabuzuluişiexploatăriipersoaneibeneficiare;
d) deschiderea către comunitate;
e)   asistarea  persoanelor   fară   capacitate   de   exerciţiu  ^m  realizmea   şi   exercitarea

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

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

secont,dupăcaz,devârstaşidegradulsăudematuritate,dediscemământşicapacitateade
exerciţiu;

h)promovareauuimodelfămilialdeîngrijireapersoaneibeneficiare;
i)asigurareaunei.mgrijiriindividualizateşipersonalizateapersoaneibeneficiare;
j)preocupareapemanentăpentruscurtareaperioadeideprestffeaserviciilor,înba2a

potenţialului şi abilităţilor persoanei beneficiare de a trăi independent;
k)^mcuajareainiţiativelorindividualealepersoanelorbeneficiareşiaimplicăriiactive

a acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate;
1)asiguareauneiintervenţiiprofesioniste,prinechipepluridisciplinare;
m) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale;
n)responsabilizareamembrilorfămiliei,reprezentaţilorlegalecuprivirelaexercitarea

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

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

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

Art. 6
Beheficiarii serviciilor sociale

(1)Beneficiariiserviciilorsocialeacordateîn"CentruldeZipentruPersoaneAdultecu
DizabilităţisuntpersoaneadultecudizabilităţicudomiciliuvreşedinţaînMunicipiulSebeş,
pentru  care  certificatele/deciziile  de  încadrare  în  grad  de  handicap  §unt  ^m  temen  de
valabilitateşicarebeneficiazădeserviciidetiplocuinţăprotejată(LP),seaflă^m^mgrijirea
familiilor,  trăiesc  independent,  se  află  în  asistenta  asistentului  personal  al  persoanei  cu
handicap(AP)sauaasistentuluipersonalprofesionist(AAP).

Capacitatea  Centrului  de  Zi  pentru  Persoane  Adulte  cu  Dizabilităţi  este  de  minim  s
beneficiari/zi.

(2) Condiţiile de acces/admitere ^m centru sunt umătoarele:
a) acte necesare;

-            cererea  de  admitere  ^m  centru,  semnată  de  beneficiar  sau  de  reprezentantul  legal,
adresatăDirecţieiGeneraledeAsistenţăSocială,MedicalăşiComunitarăSebeş;
-                   J-^i`;;  A"-X  -^+^1^  |_  :J___L:L_L_      .copii după actele de identitate şi stare civilă, după caz;

copie după actul de identitate al reprezentantului legal, după caz;



-            copie   după
reprezentant legal ;
-              Cople

valabilitate;

deciziamotărârea  judecătoreasca   definitivă  care   atestă  calit@tea  de

după documentul  care  atestă încadrarea ^m grad de handicap,  în temen de

-            copie dupăplanul individual de servicii a'IS), după caz;
-            copie după programul individud de reabilitare şi integrare socială (PIRIS), după caz;
-            ultimul talon depensie sau adeverinţă de venit;
-            adeverinţă medicdă eliberată de medicul de frilie, care să specifice că persoana cu
dizabilităţiesteaptăpentruffecventareacolectivităţii;
_                ,n--Ltl   J_   _      1     `,           ,   .raportul de anchetă socială;

pentrukinetoterapie-planulderecuperaredelamedicuspecialist;
alte documente relevante, după caz.

b) Criteriile de eligibilitate ale beneficiarilor
sădeţinăcertificatdeÎncadrareîntr-ungraddehandicap,valabil;
să aibă vârsta peste  1 8 ani;

•     să aibă domiciliuvreşedinţa ^m municipiul sebeş;
-sănusuferedeboliinfecto-contagioasesaudemato-venerice,carenu-ipermitsă

fiecventeze colectivitatea;
Acordareaserviciilorsevafaceînlimitalocurilordisponibile.

c)          Decizia de admitere
Admitereapersoaneloradultecudizabilităţi^mCentruldeZipentruPersoaneAdulte

cu   Dizabilităţi   se   face   în   baza   cererii   de    admitere   fomulati   de   persoana   cu
dizabilităţi/reprezentantul  legst  st acesteia,  depusă împreună cu documentele necesare   la
Compartimentulmanagement,relaţiipubliceşiinformaticădincadrulDirecţieiGeneralede
AsistenţăSocidăMedicalăşiComunitarăSebeşşiînbazaraportuluideanchetăsocială.
DeciziadeadmitereseemjtedecătreDirectoiulgenerddDirecţieiGeneraledeAsistenţă
SocidtiMedicalăşiComunitarăSebeş,înbazaanalizeidocumentelordepuseşiraportului
de anchetă socială.
d)         Modalitatea de încheiere a contractului

ContractulpentruacordareadeserviciisocialeseîncheieîntreDirecţiadeAsistenţă
SocidtiMedicalăşiComunitarăSebeşîncalitatedefirizordeserviciisocialeşipersoana
adultă  cu dizabilităţi  sau după caz cu reprezentantd  legd  d  acesteiq  în trei  exemplare
originale:unexemplarsepăstreazăladosarulpersonstdbeneficiarului,mexemplarse
păstreazălasediulDirecţieiGeneraledeAsistenţăSocială,MedicalăşiComunitară,iarun
exemplarseînmâneazăbeneficiarului/reprezentantuluilegal.
e)          Modelul de contiact pentru acordarea de servicii sociale este prevăzut ^m anexa nr.  l
la prezentul regulament
D          Modalitatea de stabilire a contribuţiei beneficiandui
ServiciileoferitedeCentrddeZipentruPersoaneAdultecuDizabilităţisuntgratuite.

(3) Condiţii de încetare a serviciilor
-            cu acordul părţilor privind ^mcetarea contractului,
-            la  cererea  scrisă  a  beneficiarului/reprezentantului  legal,  prin  decizia  unilaterală  a
acestuia;
-            prin decizia argumentată a conducerii ftmjzorului de servicii socide/coordonatorului
centrului;
-            expirarea duatei pentru care a  fost încheiat  condactul  (expirarea  certificatului  de
încadrareÎngraddehandicap);
-            în cazul decesului beneficiarului;
-            forţa majoră, dacă este invocată.

Serviciileoferitedecentruînceteazăprindispoziţiade^mcetareaserviciiloracordate,
înbazareferatulriîntocmitdeCentruldeZipentruPersoaneAdultecuDizabilităţi.
DispoziţiadeîncetareaserviciilorsocialeacordateseemitedecătreDirectorulgenerdal
DirecţieiGeneraledeAsistenţăSocidftMedicalăşiComunitarăSebeş.

(4)Persoanelebeneficiaredeserviciisocidefimrizateîn"CentruldeZipentruPersoane
Adulte cu Dizabilităţi " au umătoarele drepturi:

a)săliserespectedrepturileşilibertăţilefimdamentale,fărădiscriminarepebazăde
rasă,sex,religie,opiniesauoricealtăcircumstanţăpersonalăorisocială;



b)săparticipelaprocesuldeluareadeciziilorînfiimizareaserviciilorsociale,respectiv
la luarea deciziilor privind intervenţia socială care li se aplică;

c) să li se asigue păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor firizate şi primite;
d)  să li  se  asigue  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;

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

cu dizabilităţi.

(5)Persoanelebeneficiaredeserviciisocialefimiizateîn"CentruldezipentruPersoane
Adulte cu Dizabilităţi " au umătoarele obligaţii:

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

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

c)  să  contribuie,  în  confomitate  cu  legislaţia în vigoare,  la plata  serviciilor  sociale
fimizate, ^m fiincţie 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.

An.7
Activităţi şi fimcţii
Principalele  fimcţii  ale  serviciului  social  "Centrul  de  Zi  pentru Persoane  Adulte  cu

Dizabilităţi " sunt următoarele:
a)  de  fiJmizare  a  serviciilor  sociale  de  interes  public  genera]/1ocal,  prin  asiguarea

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

beneficiară;
2. reprezintă fimizoml de servicii sociale la nivelul comunităţii
3. găzduirea beneficiarilor în centni pe perioada desfăşuării activităţilor;
4. Oferă beneficiarilor următoarele activităţi/servicii :

- informare şi consiliere socială;
- consiliere psihologică;
- abilitare şi reabilitare;
- dezvoltarea dqrinderilor de viaţă independenţă;
•dezvoltareaabilităţilorlucrative,pregătireapentruangajareaînmuncăşisprijinpentru

menţinerea locului de muncă;
- integrare şi participare socială şi civică
- asistenţă pentru sănătate.

b)  de  infomare  a  beneficiarilor,  potenţialilor  beneficiari,  autorităţilor  publice  şi
publiculuilargdespredomeniulsăudeactivitate,prinasiguareaumătoareloractivităţi:

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

distribuirea în comunitate, în rnass-media;
3.  elaborarea  de materiale  infomative pe  suport  electronic  (date  de  infomare  sau

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

obligaţiile  beneficiarilor  şi  firizorului  de  servicii  sociale,  prevederile  contractului
acordare de servicii, prevederile planului personalizat;

6. sprijinirea şi încuajarea voluntariătului în activităţile centrului;
c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a uei imagini pozitive a acestora, de

promovare a drepturilor omului în general, precum şi de preverire 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.Sensibilizareacomunităţiicuprivirelanevoilespecificepersoanelorcudizabilităţi.
3.Organizareadesesiuniperiodicedeinstruireapersonaluluicuprivirelacunoaşterea

modalităţilor de abordare şi relaţionare cu beneficiarii;
4.Asigurareacondiţiilornecesarepentruexprimareaopiniei;
5.păstrareaconfidenţialităţiiinfomaţiilorfiunizateşiprimite;
6.asig`irareadrq)tuluideaparticipalaevaluareaserviciilorprimite.
7.facilitareaaccesuluipersoanelorcudizabilităţipepiaţamuncii;
8.încmjareaparticipăriipersoanelorcudizabilităţilaactivităţiledesfăşuratelanivelul

comurităţii;
9.colaborareacualteserviciipentruacordareaunorserviciicomplementare;
10.promovareaactivităţiidevolmtariat;
d)deasigurareacalităţiiserviciilorsocialeprinrealizareaumătoareloractivităţi:
1.elaborareainstrumentelorstandardizateutilizate^mprocesuldeacordareasewiciilor;
2.realizareadeevaluăriperiodiceaserviciilorprestate;
3.Perfecţionareacontinuăapersonalului;
4.Măsuareagraduluidesatisfacţiealsatisfacţieibeneficiarilor;
e)  de  administrare  a  resurselor  fmanciare,  materiale  şi  umane  ale  centmlui  prin

realizareaumătoareloractivităţi:
1.Întocmireanecesaruluidebugetpropriualserviciului;
2.Întocmireadereferatedenecesitatepentruachiziţiiledeproduseşiserviciinecesare

fiincţionării

ş]      3  Î:âenst:*eŢrŢf]:r=tt:yoLrtijLeî =::e#:t]3 DLrecţLeî Generie de As]stenţă soc]dă Med]cstă
ComunitarăînvedereacuprinderiipropunerilordinreferateledenecesitateînPlanul

Anual de

4.âş|#:upb|lăedtgĂzdoa=gedaeke=Î1;şoidbeigfec-eaachzitiilor;
5.Întocmireadepropuneriprivindperfecţionareaprofesionalăapersonalului;
6.Evaluareaanualăaperfomanţelorindividualealepersonalului;
7.Elaborareaşiimplementameaunuiplanpropriudedezvoltare.

Art. 8
Structuaorganizatorică,număruldeposturişicategoriiledepersonal
(1)Serviciulsocid"CentruldeZipentruPersoaneAdultecuDizabilităţi"fimcţionează

cu  un  număr  de  5  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 Zi pentru Persoane Adulte  cu
Dizabilităţiestenumitdedirectorulgenerdddirecţiei,prindispoziţiescrisăcurespectarea
condiţiilor  impuse   de  standardele  în  vigoqre  pentru  acest  serviciu  social,   din  cadnil
personaluluicentruluidezisaudincadrulDirecţieiGeneraledeAsistenţăSocialaMedicală
şi Comunitară Sebeş.
b)personaldespecialitatedeîngrijireşiasistenţă;5;
c)persondcufimcţiiadmiristrative,gospodărire,Întreţinerelreparaţii,deservire:-;
d)voltmtari:înfimcţiedecontracteledevoluntariatsenmate;
e)persondcucontractdeachiziţiedeservicii:^mfimcţiedecontracteleîncheiate;

0persondangajatînDGASMCSebeşcuatribuţiilaCentruldeZipentruPersoaneAdulte
cuDizabilităţiconfomdispoziţiilordirectoruluigeneral

(2) Raportul angajavbeneficiar este de 1/8.

Art. 9
Personalul de conducere
(1 ) Personalul de conducere :
a)directorulgeneralalDirecţieiGeneraledeAsistenţăSocialaMedicalăşiComunitară

Sebeş;
b) şef Serviciu Programe şi Servicii Sociale



c) coordonator personal de specialitate
(2) Atribuţiile personalului de conducere sunt:

a)asiguăcoordonarea,îndrumareaşicontrolulactivităţilordesftşuratedepersonalul
serviciuluişipropuneorganuluicompetentsancţiunidisciplinarepentmsalariaţiicarenuîşi
îndeplinescînmodcorespunzătoratribuţiile,curespectareaprevederilorlegaledindomeniul
fimizării serviciilor sociale, codului muncii etc.;

b)   elaborează   rapoartele   generale   privind   activitatea   serviciului   social,   stadiul
implementăriiobiectivelorşi^mtocmeşteinfomăripecareleprezintăfiirnizoruluideservicii
sociale;

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

d) colaborează cu alte centre/alţi firizori de  servicii  sociale  şi/sau alte structuri ale
societăţii  civile  în  vederea  schimbului  de  bune  practici,  a  îmbunătăţirii  pemanente  a
instrumentelorpropriideasiguareacalităţiiserviciilor,precumşipentruidentificareacelor
maibuneserviciicaresărăspundănevoilorpersoanelorbeneficiare;

e) ^mtocmeşte rapomil anual de activitate;
D     asiguă     buna     desftşuare     a     raporturilor     de     muncă     dintre     angajaţii

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

numărului de personal;
h)desfăşoarăactivităţipentrupromovareaimaginiicentruluiîncomunitate;
i)  ia  ^in  considerare  Şi  analizează  orice  sesizare  care  îi  este  adresată,  referitoare  la

încălcărialedrepturilorbeneficiarilor^mcadrulserviciuluipecareîlconduce;
j)răspundedecalitateaactivităţilordesfăşuatedepersonaluldincadrulserviciuluişi

dispune,  în  limiti  competenţei,  măsuri  de  organizare  care  să  conducă  la  ^imbunătăţirea
acestoractivităţisau,dupăcaz,formuleazăpropuneri^macestsens;

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

1)  reprezintă  serviciul  în  relaţiile  cu  fiirnizorul  de  servicii  sociale  şi,  după  caz,  cu
autorităţileşiinstituţiilepublice,cupersoanelefiziceşijuridicedinţarăşidinstrăinătate,
precum şi în justiţie;

m)  asigură  comunicarea  şi  colaborarea permanentă  cu  serviciul  public  de  asistenţă
socială  de  la nivelul  primăriei  şi  de  la nivel judeţean,  cu  alte  instituţii publice  locale  şi
organizaţiialesocietăţiicivileactiveîncomunitate,înfolosulbeneficiarilor;

n)numeşteşielibereazădinfiincţiepersonaluldincadrulserviciului,încondiţiilelegii;
o)  întocmeşte  proiectul  bugetului  propriu  st   serviciului  şi  contul  de  încheiere  a

exerciţiului bugetar;

p)  asigură  îndeplinirea  măsurilor  de  aducere  la  cunoştinp  atât  personalului,  cât  şi
beneficiariloraprevederilordinregulamentulpropriudeorganizareşifimcţionare;

q)asiguăîncheiereacubeneficiariiacontractelordefirizareaserviciilorsociale;
r)alteatribuţiiprevăzuteînstandardulminimdecalitateaplicabil.

]edj.(3)FuncţiiledeConducereseocupăprhconcurssau,dupăcaz,examen,încondiţiile
(4)Candidaţiipentruocupareafiincţieideconduceretrebuiesăfieabsolvenţidestudii

universitare  de  licenţă absolvite  cu  diplomă,  respectiv  studii  superioare  de  lungă  durată,
absolvitecudiplomădelicenţăsauechivalentăîndomeriupsihologie,asisten#socialăsau
sociologie,cuvechimedeminimum2ari^mdomeriuserviciilorsociale,sauabsolvenţicu
diplomădelicenţăriînvăţământuluisuperiorîndomeniuljuridic,medical,economicsaud
ştiinţeloradministrative,cuexperienţădeminimum5aniîndomeniulserviciilorsociale.

(5)Sancţionareadisciplinarăsaueliberareadinfimcţieaconducătorilorinstituţieise
face în condiţiile legii.

Art.10
Personaluldespecialitatedeîngrijireşiasistenţă.Personaldespecialitateşiauxiliar
( 1) Personalul de specialitate este alcătuit din:
a)  asistent social (cod COR 263501);
b)  psiholog (cod COR 263411);



c)arimatorsocio-educativ(codCOR516907);
d)kinetoterapeut(codCOR226405);
e) asistent medical (cod COR 325901);

(2) Atibuţii ale personalului de specialitate:
a)asigurăderulareaetapelorprocesuluideacordareaserviciilorsocialecurespectarea

prevederilorlegii,astandardelorminimedecalitateaplicabileşiaprezentuluiregulament;
b)   colaborează   cu   specialişti   din   alte   centre   ^m   vederea   soluţionării   cazurilor,

identificării de resurse;
c)monitorizeazărespectareastandardelorminimedecalitate;
d)  sesizează conducerii centrului  situaţii care pun ^m pericol siguranţa beneficiarului,

situaţiidenerespectareaprevederilorprezentuluiregulament;
e)întocmeşterapoarteperiodicecuprivirelaactivitateaderulată;
DfacepropmerideÎmbunătăţireaactivităţiiînvedereacreşteriicalităţiiserviciuluişi

respectării legislaţiei ;

g)alteatribuţiiprevăzuteînstandardulminimdecalitateaplicabil.
Atribuţiile specifice ale personalului de specialitate:

a)          Asistent social, angajat cu4 ore/zi:
-            Îşi  însuşeşte  şi  este  la  curent  cu  legislaţia  ^m  vigoare  privind  asistenţa  socială  a

persoanelor vârstrice;
-            Colaborează cu celeldte servicii din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă socida
MedicalăşiComunitarăpentruîndeplinireacorespunzătoareaatribuţiilordeserviciu;
-            Identifică  potenţiali  beneficiari  ri  serviciilor  oferite  de  centru,  pentru  a  asigua
fiincţionareacentruluilacapacitateaaprobată;
-            Evaluează nevoile personale ale persoanelor cu dizabilităţi;
•           Întocmeşte fişele de evdme/reevdume, referatele de admitere/respingere/încetarq

p'm-lâtpoeăoenşîel,z:;:teo::;e&fiă|Ţe|s::ă::ozg:|eeedve,dme;oţŢîr:fi;âă||de::ăcig:;m|
beneficiar;
-            Redactează  dispoziţiile  de  admitere/respingere/^mcetare  ^m  centru  şi  conuactul  de
acordareaserviciilorsociale/acteleadiţionalelacontract;
-            Ţine evidenţa reevaluărilor beneficiarilor centrului;
-            Desftşoară activitatea de comunicare cu publicul şi de informare a beneficiarilor;
•            Oferă informatii şi consiliere socială ^m confonnitate prevederfle Legii nr. 292/2011
aasistenţeisociale,republicată,cumodificărileşicompletărileulterioare;
-            Oferă infoimaţii şi consiliere pentru persoanele cu dizabilităţi şi friliile acestora cu

privire  la  drq)turile  şi  obligaţiile  ce  revin  acestora,  prevă2ute  de  Legea  m.  448/2006
republicată,privindprotecţiaşipromovareadrepturilorpersoanelorcuhandicap,precumşi

ro-elîenîi=p:|cpffe:sg=ae::stâia,d|ab|||tiţ`f-|||||eacestora,reprezentanţi,|ega|ipenm
serviciideinstruireşidezvoltareaabilităţilor,dupăcaz;
-             Realizează  activităţi  de  consiliere  şi  mediere  socială  ^m  fimcţie  de  problematica
solicitată de beneficiar;
-            Comunicarea  şi  informarea  beneficiarilor  privind  proiectele  la  care  pot  aderq
dobândindoportunităţipentruîncadrarepepiaţammcii;
-            Sprijină persoanele cu dzabilităţi  în vederea integrărivrehtegrării socide în fiincţie
denevoileindividualealeacestoraprinactivităţideconsilierepsihosocială;
-            Desfaşoară activităţi de recrutare voluntari din comunitate şi coordonează activitatea
acestoradacăimplicăactivitateadeasistenţăsocială;
-            Realizeazăbaza de date cu beneficiarii centrului;
-            Umăreşţe aplicarea planului personalizat al fiecărui beneficiar;
-            Organizează  activităţi  de  informare  şi  consiliere  potrivit  planului  personalizat  d

persoaneicudizabilităţi,supravegheazădesfăşuareaacestora;
•            Monitorizează situţia beneficiarilor şi aplicarea planului persondizat;
-            Întocmeşte  şi  afişează programd  de  activitiţi, programul  de lucru, programul  de
vizită, programul de curăţenie al centrului;
-            Este responsabiv mamger de caz pentru beneficiarii centruui de zi pentru persoane
Adulte cu Dizabilităţi;



-            Participă  împreună  cu  ceilalţi  specialişti  la  elaborarea  şi  reevaluarea  periodică  a

planuluj personalizat al beneficiarilor;
-            Intocmeşte  fişa beneficiarului  în  care  consemnează  intervenţift  durata  şi  evoluţia

persoanei şi problemele întâmpinate;
-            Monitorizează   activităţile   desfăşurate   cu   beneficiarii   şi   completează   fişa   de
monitorizare;
-            Relaţionează cu beneficiarul, menţine un climat supoftiv, dovedeşte respect şi îi oferă
acestuia confort psihic;
-            Asiguă şi răspunde de securitatea participanţilor la activităţi;
-            Elaborează instrumentele de evaluare conform standardelor minime de calitate;
-            Păstrează confidenţialitatea informaţiilor, atât în ceea ce priveşte datele cu caracter

personalalbeneficiarilor,câtşi^inceeacepriveştestareadesănătateaacestora;
-            Întocmeşte proceduri de lucru pentru activităţile desfăşurate şi le actudizează ori de
câte ori este necesar;
-            Cunoaşte şi respectă programul de lucru, regulamentele driecţiei şi centrului de zi,

procedurile de lucru;
•            Răspunde  de păstiarea mijloacelor fixe  şi  a obiectelor de  inventar din dotare  şi  a
docmentelorpecarelafoloseşte;
-            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 cursuri de
fomare;
-            Participă la întâlnirile de lucru organizate în centru;
-            Participă la cusuri de specializare şi pregătire profesională;
-            Păstrează şi arhivează ^m conformitate cu prevederile legste documente elaborate şi

primite în cadrul compartimentului ;
I            Organizează şi participă la diferite acţiuni şi activităţi desfăşuate ^m pafteneriat cu
alte instituţii din comunitatea locală;
-            Prrieşte  şi  soluţionează  şi  alte  sarcini  trasate  de  conducerea  instituţiei,  pe  linie
ierarhică,înlimitacompetenţelorprofesionalepecareleare;
-            Are obligatia de a avea un comportament civilizat şi de a evita situaţiile conflictuale;
-            Are  ol)ligaţia  de  a  aborda  relaţiile  cu  beneficiarii  În  mod  nediscriminator,  fără
antipatiisaufavoritisme,folosindunlimbajşiformuledeadresabilitateadecvate;
-            Îşi însuşeşte şi respectănomele de protecţia muncii, P.S.I. şi măsurile de aplicme a
acestora;
-            Respectă obligaţiile asumate prin semnarea conuactului individual de muncă;
b)          psiholog,
-            Participă   la   elaborarea   şi   implementarea  planul   personalizat   al   persoanei   cu

.d]abL]i;Lţî'hsuşeşteşLesteiacuentcu|egis|aţiaînvigoarepnvmdasistenţaSocialăa

persoanelor vârstnice;
1            Colaborează cu celeldte servicii din cadrul Driecţiei Generste de Asistenţă socidă,
MedicalăşiComunitarăpentruîndeplinireacorespunzătoareaatribuţiilordeserviciu;
-            Respectă codul deontologic al profesiei;
-            Redizează  evduarea  psihologică  a  fiecărui  beneficiar  (examinarea  psihologică,
aplicareaprobelordecunoştinţe,observareacomportamentuluiîntimpuldesfăşurăriiunor
activităţi),numaicuacordulprealabilalacestuia;
-            Realizează activităţi de consiliere psihologică , ^m fimcţie de problematica solicitată
de beneficiar;
-            Dezvoltă şi realizează programe individuale sau de grup de consiliere şi asistenţă de
specialitateaxatepetipuldedeficienţăalfiecăreipersoane;
-            Realizeazăevaluări şi profile de personalitate;
-            Realizează    consilierea    şi    evaluarea    abilităţilor    profesionale,    la    solicitarea
beneficiarilor;
-            Oferă servicii de supori, dezvoltare şi recreere pentru persoanele cu dizabilităti;
~            Asigură  servicii  de  supoft  care  implică printre  altele  consiliere  axată pe  tipul  de
deficienţă specifică;



-             Sprijină persoanele cu dizabilităţi în vederea integrărivreintegrării psihosociale;
-            Organizează  activităţi  cu  caracter  recreativ  care  au  scop  principal  implicarea  şi

relaţionarea dintre beneficiari ;
-            Realizează terapii psihologice şi psihopedagogice în ftincţie de tipul de handicap;
•            Acordă suport, consiliere, asistenţă de specialitate pentru prevenirea situaţiilor care
arpuneînpericolsiguranţapersoanelorasistateîncadrulcentrului;
-            Participă  împreună  cu  ceilalţi  specialişti  la  elaborarea  şi  reevaluarea  periodică  a

P]mduL:=:#:Z:işă:ş::Îş::]i°ur]'^mcffeconsemeăintewenţia,duataşievoIuţla
persoanei şi problemele întâmpinate;
-            Monitorizează   activităţile   desfaşurate   cu   beneficiarii   şi   completează   fişa   de
monitorizare;
-            Relaţionează cu beneficiand, menţine un climat suportiv, dovedeşte respect şi îi oferă
acestuia confort psihic;
-            Asiguă şi răspunde de securitatea participanţilor la activităţi;
-            Elaborează instrumentele de evaluare confom standardelor minime de calitate;
-            Păstiează confidenţialitatea informaţiilor, atât în ceea ce priveşte datele cu caracter

personalalbeneficiarilor,câtşiînceeacepriveştestareadesănătateaacestora;
-            Întocmeşte proceduri de lucru pentru activităţile desfaşurate şi le actdizează ori de
câte ori este necesar;
-            Cunoaşte şi respectă programuHe lucru, regulamentele driecţiei şi centrului de zi,

procedurile de lucru;
-            Răspunde  de păstiarea 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 profesiond, ca autodidact şi prin cursuri de
fomare;
-            Participăla^mtâlnirile de lucru organizate ^m centru;
-            Participă la cusuri de specializare şi pregătire profesională;
•            Păstiează şi arhivează în confomitate cu prevederile legde documente elaborate şi

primite în cadrul compartimentului;
-            Organizează şi participă la diferite acţiuri şi activităti desffişurate în pafteneriat cu
alte instituţii din comunitatea locală;
-            Primeşte  şi  solutionează  şi  alte  sarcini  tiasate  de  conducerea  instituţiei,  pe  linie
ierarhică,^mlimitacompetenţelorprofesionalepecareleare;
•            Are obligaţia de a avea un compoftament civilizat şi de a evita situaţiile conflictuale;
-            Are  obligaţia  de  a  aborda  relaţiile  cu  beneficiarii  în  mod  nediscriminator,  fără
antipatiisaufavoritisme,folosindmlimbajşiformuledeadresabilitateadecvate;
I            Îşi însuşeşte şi respecti normele de protecţiamuncii, P.S.I. şi măsurile de aplicffe a
acestora;
-            Respectă obligaţiile asumate prin semnarea conuactuui individuâl de muncă;
c)          Animatorsocio-educativ:
-            Participă  la   elaborarea   şi   implementarea  planul   personalizat   st   persoanei   cu

.d[Zabîtiţiţ''îmueşteşresteiacurentcuiegis|aţia^mvigoareprivindasistenţaSoclalăa

persoanelor cu dizabilităţi ;
L            Colaborează cu celelalte servicii din cadrul mecţiei Generde de Asistenţă socidă,
MedicalăşiComunitarăpentruîndeplinireacorespunzătoareaatribuţiilordeserviciu;
•            Organizează   şi   realizează   activităţi   de   dezvoltare   a   deprinderilor   de   viaţă
independentă a beneficiarilor;
-            Oferă servicii de supoft, dezvoltare şi recreere pentru persoanele cu dizabilităţi;
•             Organizează  activităţi  pentru  persoanele  cu  dizabilităţi  ^in  fimcţie  de  problemele
specificealeacestorasubîndrumareapsihologului/coordonatoruluicen"1ui;
•            Sprijină persoanele cu dizabilităţi în vederea integrărivreintegrării sociale, după caz;
-            Organizează activităţi cu caracter recreativ care au ca scop principal implicarea şi
relaţionarea dintre beneficiari;



Realizează activităţi practice cu beneficiarii centrului ;
-            Asiguă aplicarea politicilor şi strategiilor naţionale privind protecţia persoanelor cu

f!Zabflîg:îo;cmeştefişabeneficianmîncareconsemneazăintervenţia,duauşievoluţia

persoanei şi problemele întâmpinate;
-            Monitorizează   activităţile   desfăşuate   cu   beneficiarii   şi   completează   fişa   de
monitorizare;
-            Relaţionează cu beneficiarul, menţine un climat suportiv, dovedeşte respect şi îi oferă
acestuia confort psihic;
•            Asiguă şi răspunde de securitatea participanţilor la activităţi;
-            Elaborează proiecte de animaţie;
-            Promovează activitatea şi imaginea centrului de zi;
-            Asiguă şi răspunde de securitatea participanţilor la activităţi;
-            Păstrează confidenţialitatea infomaţiilor, atât ^m ceea ce priveşte datele cu caracter

personal al beneficiarilor, cât şi ^m ceea ce priveşte starea de sănătate a acestora;
-            Întocmeşte proceduri de lucru pentru activităţile desfăşuate şi le actualizează ori de
câte ori este necesar;
-            Cunoaşte şi respectă programul de lucru, regulamentele direcţiei şi centrului de zi,

procedurile de luciu;
•            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 cursuri de
J`_    1_1_   _mare;
L            Participă  împreună  cu  ceilalţi  specialişti  la  elaborarea  şi  reevaluarea  periodică  a

planului personalizat al b eneficiarilor;
-            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 desfăşuate ^m parteneriat cu
alte instituţii din comunitatea locală;
-            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 m 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 respectănormele de protecţia muncii, P.S.I. şi măsurile de aplicare a
acestora;
-            Respectă obligaţiile asumate prin semnarea contractului individual de mmcă;
d)          Kinetoterapeut, angajat cu4 ore/zi:
-             Îşi  însuşeşte  şi  este  la  curent  cu  legislaţia  în  vigoare  privind  asistenţa  socială  a

persoanelor cu dizabilităţi;
-            Colaborează cu celelalte servicii din cadrul Direcţiei Generde de Asistenţă socială,
MedicalăşiComunitarăpentruîndeplinireacoresptmzătoareaatribuţiilordeserviciu;
-            Elaborează ^mpreună cu echipa pluridisciplinară planul personalizat al persoanei cu
dizabilităţi
-            Concepe   şi   efectuează  programul   de   intervenţie  terapeutică,   efectuând  terapia
specificăfiecăruibeneficiar^mfiincţiederecomandareşidehandicap;
-            Pregăteşte materialul didactic necesar şi organizează spaţiul ^m care se va desfăşura
intervenţia;
-            Efectuează kinetoterapia confom planuui individual de terapie;
•            Întocmeşte fişele de evaluare/reevaluare kinetoterapeutică periodică a persoanelor cu
dizabilităţi;

Urmăreşte starea de sănătate fizică şi psihică a fiecărui beneficiar;
Stabileşte programul de desfăşuare al şedinţelor de terapie;
Asigură protecţie fizică şi psihică pe perioada de derulare a terapiei;



Stabileşte tehnici şi metode de intervenţie corecte şi ştiinţifice:

insuşeşte şi respectă nomele de protecţia muncii, P.S.I. şi măsurile de aplicare a

-            Aplică tehnici şi metode de intervenţie.diferenţiat, în fiincţie de fiecare persoană cu

dizabilitate şi le actualizează permanent;
•             Participă la evaluai.ea persoanelor cu dizabilităţi, prezentând rezultatele obţinute şi

propune modificarea obiectivelor legate de domeniul său de activitate;
-            Întocmeşte  fişa  beneficiamlui  în  care  consemnează  intervenţia,  duata  şi  evoluţia

persoanei şi problemele întâmpinate;
•            Completează fişa de monitorizare ;
-            Relaţionează cu beneficiarul, menţine u climat suportiv, dovedeşte respect şi îi oferă
acestuia confort psihic;
-            Asiguă şi răspunde de securitatea participanţilor la activităti;
-            Participă  împreună  cu  ceilalti  specialişti  la  elaborarea  şi  reevahmea  periodică  a

planului personalizat al b eneficiarilor;
-            Păstrează confidenţialitatea infomaţiilor, atât în ceea ce priveşte datele cu caracter

personalalbeneficiarilor,câtşiînceeacepriveştestareadesănătateaacestora;
-            Întocmeşte proceduri de lucru pentru activităţile desfăşurate şi le actualizează ori de
câte ori este necesar;
-            Cunoaşte şi respectă programul de lucru, regulamentele direcţiei şi centrului de zi,

procedurile de lucru;
-            Răspunde de păstrarea mijloacelor fixe  şi  a obiectelor de inventar din dotffe  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;
-            Îşi actualizează asigurarea de malpraxis;
-            Participă la ^mtâlnirile de lucru orgarizate ^m centru;
-            Participă la cusuri de specializare şi pregătire profesională;
-            Păstrează şi arhivează în confomritate cu prevederile legale documente elaborate şi

primite în cadnil compartimentului ;
-            Organizează şi participă la diferite acţiuni şi activităti desfaşurate în parteneriat cu
alte instituţii din comunitatea locală;
L            Primeşte  şi  soluţionează  şi  alte  sarcini  trasate  de  conducerea  instituţiei,  Pe  linie
ierarhică,înlimitacompetenţelorprofesionalepecareleare;
-            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
antipatiisaufavoritisme,folosindunlimbajşiformuledeadresabilitateadecvate;
T             Îşi însuşeşte şi resoectă normele de t`mtprtia mnnrH   T) C' T   -: -x-`.-.l -.----. :--

acestora;
L            Respectă obligaţiile asumate prin seiimarea contractului individual de mmcă;
e)          Asistent medical
-            Îşi  însuşeşte  şi  este  la  curent  cu  legislaţia  în  vigoare  privind  asistenţa  socială  a

persoanelor cu dizabilităţi;
•             Colaborează cu celelalte servicii din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă socială
MedicalăşiComunitarăpentruîndeplinireacorespunzătoareaatribuţiilordeserviciu;
-            Organizează   şi   realizează   activităti   de   dezvoltare   a   deprinderilor   de   viaţă
independentă a beneficiarilor;
•            Asigură  sprijin  pentru  îngrijirea  stării  de  sănătate  a  persoanelor  cu  dizabilităţi

(HIV/SIDA,  relaţii  intime  şi  sex,  reproducere  şi  planificare  familiala  consum  de  alcool,
etc.);
-            Organizează ş,i desfăşoară programe de educaţie pentru sănătate, activităţi educative

şi demonstraţii practice pentru beneficiari;
-            Asiguă aplicarea politicilor şi strategiilor naţionale privind protecţia persoanelor cu
dizabilităţi;
-            Participă  împreună  cu  ceilalţi  specialişti  la  elaborarea  şi  reevaluarea  periodică  a

planului personalizat al beneficiarilor;



•            Întocmeşte  fişa beneficiarului  în  care  consemnează  intervenţia,  durata  şi  evoluţia

persoanei şi problemele întâmpinate;
-            Completează fişa de monitorizare;
-            Relaţionează cu beneficiarul, menţine un climat suportiv, dovedeşte respect şi îi oferă
acestuia confort psihic;
-            Asiguă şi răspmde de securitatea participanţilor la activităţi;
-            Păstrează confidenţialitatea infomaţiilor, atât în ceea ce priveşte datele cu caracter

personal al beneficiarilor, cât şi în ceea ce priveşte starea de sănătate a acestora;
-            Întocmeşte proceduri de lucru pentru activităţile desfăşuate şi le actualizează ori de
câte ori este necesar;
-            Cunoaşte şi respectă programul de lucru, regulamentele direcţiei şi centruui de zi,

procedurile de lucru;
•            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;
-            Îşi actualizează asiguarea de malpraxis;
-            Participă la întâlnirile de lucru organizate în centru;
-            Participă la cusuri de specializare şi pregătire profesională;
-            Păstrează şi arhivează în conformitate cu prevederile legale documente elaborate şi

primite în cadml compartimentului;
-            Organizează şi participă la diferite acţiuni şi activităţi desfăşuate 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 fomule de adresabilitate adecvate;
-            Îşi ^insuşeşte şi respectănomele de protecţia muncii, P.S.I. şi măsurile de aplicare a
acestora;
•            Respectă obligaţiile asumate prin semnarea contractului individual de muncă;

Art.  1 1
Personalul administrativ, gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire

Activităţile   auxiliare   serviciului   social,   de   aprovizionare,   mentenanţă,   achiziţii,
curăţenie,   sunt asigurate de personalul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială, Medicală şi
ComuritarăSebeşsau^mbazaunorcontractedeprestăriservicii^mcheiatecuterţepersoane
juridice sau fizice.

Art.12

FiîŢEţeŢăc::aŢiugLemirideveriturişiche"eii,cemidezipentrupersomeAdulti
cu Dizabilităţi prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială, Medicală şi Comunitară are ^m
vedere  asigurarea  resuselor  necesare  acordării  serviciilor  sociale  cel  puţin  la  nivelul
standardelor minime de calitate aplicabile.

(2)  Finanţarea  cheltuielilor  centrului  se  asigură prin  Direcţia  Generală de  Asistenţă
Socială, Medicală şi Comunitară, ^m condiţiile legii, din umătoarele suse:

a)  bugetul local al municipiului Sebeş;
b)donaţii,sponsorizărisaualtecontribuţiidinparteapersoanelorfiziceorijuidicedin

ţară şi din străinătate;
c) fonduri exteme rambusabile şi nerambusabile;
d) alte surse de fmanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare.



Art.13
Dispoziţii finale

(1)        Prezentul  Regulament  de  Organizare  şi  Funcţionare  al  Centrului  de  Zi  pentm
Persoane Adulte cu Dizabilităţi poate fi completat sau modificat în uma unor modificări
legislative.

(2)        Prezentul  Regulament  de  Organizare  şi  Funcţionare  al  Centrului  de  Zi  pentru
PersoaneAdultecuDizabilităţisecompleteazăcuprevederilelegislative^mvigoare.
(3)        Prevederile Regulamentului de organizare şi Funcţionare al centrului de zi pentru
Persoane  Adulte  cu  Dizabilităţi  vor  fi  aduse  la  cunoştinţa  salariaţilor  şi  a beneficiarilor
serviciilor centrului.



Anexa nr.  1  la Regu]ament de Organizare şi Funcţionare al Centrului de Zi pentru
Persoane Adulte cu Dizabilităţi

CONTRACT
pentm acordarea de servicii sociale

Părţile contractante :
1. Direcţia Generală de Asistenţă Socială, Medicală şi Comunitară, 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  doimul/doamna .......,
având fimcţia de .....,

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

beneficiar,  domiciliatAocuieşte  în  localitatea  ..........,  str .......  nr .......,  judeţul  ......,  codul
numeric persoml ......., posesor al B.I./C.I.  seria .... nr ........, eliberat/eliberată la data de ......
de  ......, rq]rezentat prin domnul/doamna ......, domiciliat/domiciliată ^m 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
reprezentant)......nr....../data.....,

1. având în vedere:
- cererea de admitere  nr .... „ ..... /data
- raportul de anchetă socială nr ........... /data .........,

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

persoană fizică sau juridică, publică ori privată, acreditată conform legii să acorde servicii
sociale, denumită fimizor 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 ^in situaţie de risc şi de dificultate
socială,  împreună cu fămilia acesteia,  care  necesită servicii  sociale,  conform planului  de
intervenţie revizuit ^m urma evaluării complexe;

1.4. servicii sociale - ansamblu de măsuri şi acţiuni realizate pentm a răspunde nevoilor
sociale individuale, familiale sau de grup, ^m vederea prevenirii şi depăşirii unor situaţii de
dificultate,  vulnerabilitate  sau  de  dependenţă pentm prezervarea autonomiei  şi protecţiei
persoanei,   Pentnl  Prevenirea  mar8inaiizării   şi   exciuziunii   Sociaie,  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  beneficiarului  de  servicii  sociale  -activitatea obligatorie  a
fimizorului de  servicii sociale de a evalua situaţia beneficiarului de servicii  sociale după
acordarea de servicii sociale pe o anuinită perioadă;

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

1.7.   contribuţia  beneficiarului   de   servicii   sociăle   -   cotă-parte  din  costul  total   al
serviciului/ serviciilor acordat/acordate de fimizoml de servicii sociale, în fimcţie de tipul
serviciului şi de situaţia materială a beneficiarului de servicii sociale, şi care poate fi în bani,
în servicii sau ^m natură;



1.8.   obligaţiile  beneficiarului  de  servicii   sociale  -  totalitatea  ^mdatoririlor  pe  care
beneficiaml   de   servicii   sociale   şi   le  asumă  prin  contract  şi  pe  care  le  va  ^mdq)lini
valorificându-şi maximal potenţialul psiho-fizic;

1.9. standarde minimale de calitate -ansamblul de cerinţe privind cadnil 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 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 în momentul ^mcheierii contractului şi
care face imposibilă executarea şi, respectiv, ^mdeplinirea acestuia;

1.12.  evaluarea iniţială  -activitatea  de identificare/deteminare  a nat`rii  cauzelor,  a
stării actuale de dezvoltare şi de integrare socială a beneficiarului de servicii sociale, precum
şi a prognosticului acestora, efectuată prin utilizarea de metode şi tehnici specifice profesiilor
sociale,  de  către  fimizonil  de  servicii  sociale.  Scopurile  evaluării  sunt  cunoaşterea  şi
înţelegerea problemelor cu care se confiuntă beneficiarul de servicii sociale şi identificarea
măsurilor iniţiale pentm 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
generat şi care întreţin situaţia de dificultate în care acesta se află, precum şi a prognosticului
acestora,  utilizându-se instnimente  şi tehnici  standardizate  specifice domeniilor:  asistenţă
socială, psihologic, educaţional, medical, juidic.

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

sociale/activităţi:
a)          Activităţi de informare şi consiliere socială;
b)          Consiliere psihologica;
c)          Activităţi de abilitare şi reabilitare;
d)          Activităţi de dezvoltare a deprinderilor de viaţă independentă;
e)          Activităţi  de  dezvoltare  a  abilităţilor  lucrative  şi  a  nivelului  de  pregătire  pentm
muncă;
f)           Activităţi de integrare şi participare socială şi civică.

3. Costurile serviciilor sociale acordate şi contribuţia beneficiarului de servicii sociale
3 . 1 . Serviciile sociale se acordă gratuit.
4. Duata contractului
4.1.  Duata  contractului  este  de  la  data  de  .........  până  la  data  expirării  valabilităţii

certificatului de încadrare ^m grad de handicap nr ................... din data de .................
4.2. Duata contractului poate fi prelungită cu acordul părţilor cu perioada valabilităţii

noului certificat de încadrare în grad de handicap.
5. Etapele procesului de acordare a serviciilor sociale:
5.1.   implementarea   măsurilor   prevăzute   ^m   planul   de   intervenţie   şi   în   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. Drq)turile fimizorului de servicii sociale:
6.1. de a verifica veridicitatea informaţiilor primite de la beneficiarul de servicii sociale;
6.2. de a sista acordarea serviciilor sociale către beneficiar în cazul ^m care constată că

acesta i-a fimizat infomaţii eronate;
6.3. de a utiliza, în condiţiile legii, date denominalizate în scopul întocmirii de statistici

pentni dezvoltarea serviciilor sociale.



7. Obligaţiile fiirnizorului de servicii socide:
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 ^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 ^m 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 personalizat exclusiv în interesul acestuia;
7.6. să respecte, confom legii, confidenţialitatea datelor şi infomaţiilor referitoare la

beneficiarul de servicii sociale;
7.7.  să  ia  ^m  considerare  dorinţele  şi  recomandările  obiective  ale  beneficiarului  cu

privire la acordarea serviciilor sociale;

§: ]?rîenpŢ;]cee:uŢedfiecîa=i:ie  a serviciiior sociaie prevăzute  la pct.  2,  fimizorul de
servicii sociale va respecta drepturile şi libertăţile fimdamentale ale beneficiarului de servicii
sociale,

8.2. Beneficiarul are umătoarele drepturi contractuale:
a)          să i se respecte drepturile şi libertăţile fimdamentale, fără nici o discriminare;
b)          să fie infomat cu privire la drepturile  sociale, serviciile primite, precum şi cu privire
la situaţiile de risc ce pot apărea pe parcusul derulării serviciilor;
c)           să i se comunice drepturile şi obligaţiile, ^m calitate de beneficiar al serviciilor sociale;
d)          să beneficieze de serviciile prevăzute ^m contractul de fiimizare servicii;
e)          să participe la procesul de luare a deciziilor ^m fiimizarea serviciilor sociale;
f)           să  i  se  asigue  păstrarea  confidenţialităţii  asupra  datelor  personale,  informaţiilor
fiimizate şi primite;
g)          să i se garanteze demnitatea şi intimitatea;
h)          să fie protejat împotiva riscului de abuz şi neglijare;
i)           să-şi exprime liber opinia cu privire la serviciile primite.

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

revizuirea planului individualizat de asistenţă şi ^mgrijire;
9.2.  să  fimizeze  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  cadml  planului  individualizat  de
asistenţă şi îngrijire;

9.4.  să  anunţe  orice  modificare  intervenită  în  legătură  cu  situaţia  sa  personală  pe
parcusul acordării serviciilor sociale;

9.5. să respecte regulamentul de ordine intemă al fimizorului de servicii sociale (reguli
de comportament, program, persoanele de contact etc.).

10.  Soluţionarea reclamaţiilor
10.1, Beneficiarul are dreptul de a formula verbal şi/sau în scris reclamaţii cu privire la

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

intemediul oricărei persoane din cadrul echipei de implementare a planului individuali2at,
10.3. Furnizonil de servicii sociale are obligaţia de a analiza continutul reclamaţiilor,

consultând atât beneficiarul de servicii sociale, cât şi specialiştii implicaţi ^m implementarea
planului individualizat de asistenţă şi ^mgrijire şi de a fomula răspuns ^m temen de maximum
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  proceduri  neoficiale  fimrizorul  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 următoarele:
a)refiizulobiectivalbeneficiaruluideserviciisocialedeamaiprimiserviciilesociale,

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

regulamentului de ordine interioară al fimizorului de servicii sociale;
c) încălcarea de către fimiizorul 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 pemii care fimizorul de  servicii  sociale a fost

acreditat, în măsua ^m care este afectată acordarea serviciilor către beneficianu de servicii
sociale;

f)  schimbarea obiectului de activitate al fi]mizorului de servicii sociale, în măsura ^m
care este afectată acordarea serviciilor către beneficiaru de servicii sociale.

13 . Încetarea contractului
13.1.Constituiemotivde^mcetareaprezentuluicontractumătoarele:
a)   acordul părţilor privind încetarea contractiuui,

b)          la cererea scrisă a beneficiarului/ reprezentantului  legal, prin decizia unilaterală a
acestuia;
c)          prin    decizia    argumentată    a    conducerii    fimizorului    de    servicii     sociale/
coordonatorului centrului ;
d)          expirarea duatei pentru  care  a fost încheiat  contractul  (expirarea certificatului  de
încadrare ^m grad de handicap);
e)          în cazul decesuluibeneficiarului;
D           forţa majoră, dacă este invocată.

14.  Suspendarea serviciilor:
a)          la solicitarea beneficiarului (spitalizare, plecarea din localitate,  etc.).  Solicitarea se
va face în scris cu minim 48 de ore înainte de d@ta suspendării.
b)          alte situaţii care impun suspendarea contractului.

15. Dispoziţii fmale
15.1.  Părţile contractante au dreptul, pe durata îndq)1inirii prezentului  contract,  de a

cgnveni  modificarea  clauzelor  acestuia  prin  act  adiţional  numai  ^m  caznu  apariţiei  mor
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 conform legilor din România.
15.5.  Fumizoml  de  servicii  sociale  realizează monitorizarea  şi  evaluarea  serviciilor

social e acordate.
Anexe la contract:
a) cererea de admitere;
b) raportul de anchetă socială;
c)  fişa de evaluare/reevaluare a serviciilor sociale acordate beneficiarului de servicii

sociale;



d) planul personalizat.

Prezentulcontractdefimizareaserviciilorsocialeafo§tîncheiatlasediulDirecţieiGenerale
de Asistenţă  Socialg Medicală şi  Comunitară Sebeş în două exemplare,  câte unul pentru
fiecare parte contractantă.

DirecţiaGeneralădeAsistenţăSocială,MedicalăşiComunitarăSebeş
Beneficiar

-_----------_-----_-------______
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