
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA

MUNICIPIUL SEBEŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR.363/2021
privind aprobarea  Regulamentului  de Organizare Şi Funcţionare al serviciului social"Cen.rul de lnformare şi Consiliere Socială" din cadrul  Direcţiei  Generale de Asistenţă

Socială, Medicală şi Comunitară Sebeş

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

şi   Funcţionare   al   serviciului   social   "Centrul   de   lnformare   şi   Consiliere   Socială"   din   cadrul
Direcţiei   Generale de Asistenţă Socială, Medicală şi Comunitară Sebeş;

Văzând  referatul  de  aprobare  nr.87741/25.11.2021  al  iniţiatorului  la  proiectul  de  privind
aprobarea     Regulamentului      de   Organizare   şi   Funcţionare   al   serviciului   social   "Centrul   de
lnformare şi  Consiliere  Socială" din cadrul   Direcţiei   Generale de Asistenţă Socială,  Medicală şi
Comunitară Sebeş ;

Văzând  HCL  nr.  79/2021  privind  reorganizarea  Direcţiei  de  Asistenţă  Socială  Sebeş  în
Direcţia  Generală  de  Asistenţă  Socială,  Medicală  şi  Comunitară  Sebeş,  prin  care  a  fost  înfiinţat
serviciului social "Centrul de lnformare şi Consiliere Socială".

Văzând HCL nr. 267/2021  privind aprobarea proiectului "Program integrat de combatere a
excluziunii sociale pe teritoriul SDL Sebeş" cod proiect POCU ID  151867;

Analjzând:
-raportul de specialitate nr.20.184/18.11.2021  întocmit de Direcţia   Generală de Asistenţă Socială,

Medicală şi  Comunitară Sebeş prin care se propune aprobarea   Regulamentului   de Organizare şi
Fucţionare al serviciului social "Centrul de lnfomare şi Consiliere Socială" din cadrul   Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială, Medicală şi Comunitară Sebeş;
-raportul  de  specialitate nr.87733/25.11.2021  al  Compartimentului  Proiecte  cu  Finanţare  lntemă

şi   lntemaţională,   raportul   de   specialitate   nr.86637/24.11.2021    al   BCJATDA   şi   raportul   de
specia]itate  nr.86974/22.l 1.2021  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al  Primarului  Municipiului
Sebeş;
- anunţul şi procesul verbal de afişare a proiectului de hotărâre;

Având  avizul   nr.838/202l  al  Comisiei  pentru  administraţie  publică  locală, juridică  şi  de
disciplină,  avizul nr.839/202l  al  Comisiei  de  studii  prognoze economico-sociale,  buget,  finanţe  şi
avizul  nr.840/202l  al  Comisiei   pentm  învăţământ,  cultură,  sport,  agrement,  monumente  istorice

protecţie socială, protecţie copii, culte, sănătate şi familie din cadrul Consiliului Local Sebeş;
În temeiul prevederilor Standardului  I - administrare,  organizare  şi  ftincţionare din   anexa

nr.  7  la   Ordinul  nr.  29/2019 pentru  aprobarea standardelor minime  de calitate pentru acreditarea
serviciilor  sociale   destinate   persoanelor  vârstnice,   persoanelor   fără   adăpost,  tinerilor  care   au

părăsit  sistemul  de  protecţie  a  copilului  şi  altor  categorii  de  persoane  adulte  aflate  în  dificultate,
precum  şi  a  serviciilor  acordate în comunitate,  serviciilor  acordate  în  sistem  integrat şi  cantinele
sociale.
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În   baza   art.   3   alin.    1,   2      şi   anexei   nr.   4   la   HG   nr.   867/2015   pentni   aprobarea
Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare Şi ftincţionare
a   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,  lit.  a  şi  d,  art.  129,  alin.  7,  lit.  b  din  OUG  nr.  57/2019  privind

Codul administrativ, modificat şi completat;
În  baza  art.   139  din  OUG  nr.  57/2019  privind  Codul  administrativ,  cu  modificările  şi

compl etări le ulterioare :

HOTĂRĂSTE:

4ELî. Se aprobă  Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al serviciului social "Centrul
de lnfomare şi Consiliere Socială" din cadrul   Direcţiei   Generale de Asistenţă Socială, Medicală

Şi  Comunitară  Sebeş,  confom  anexei  nr.1,  parte  integrantă  din  prezenta  Hotărâre  a  Consiliului
Local.

AEî2  Având în vedere proiectul "Program integrat de combatere a excluziunii sociale pe
teritoriul     SDL     Sebeş"     cod     proiect     POCU     ID      151867     şi     contractul     de     finanţare
POCU/717/5/1/151867, se ia act de faptul că structura de personal din cadrul proiectului, aferentă
activităţii   A3.2   -Fumizarea   de   servicii   sociale   -   servicii   de   informare   şi   consiliere,   este
umătoarea:

a)           Personal de conducere: coordonatorul serviciului social
b)           Personal de specialitate: 7 posturi:
•               Asistent social:  1;
-              Psiholog:  l;
-              Consilier juridic:  1 ;
-              Consilier în domeniul adicţiilor:  l ;
•              Asistent medical:  1 ;
-              Terapeut ocupaţional:  1 ;
-             Responsabil de campanie:  1.

Ar±LE  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  arişată,  se va  pub]ica  pe  site-ul  primăriei şi în  monitorul  oficia]  al
Municipiului Sebeş şi se va comunica :

- Instituţiei Prefectului Judeţului Alba
- Primarului Municipiului Sebeş;
- Viceprimarului Municipiului Sebeş;
- Direcţiei Generale de Asistenţă Socială, Medicală şi Comuitară Sebeş;
- Serviciului Cheltuieli şi Resurse Umane;
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- Biroului Contencios Juridic, Administraţie, Transparenţă Decizională şi Arhivă;
- Compartimentului Relaţii Publice, Comunicare  lnfomatică şi Monitor Oficial Local;

Sebeş la 25.11.2021

PREŞEDINTE DE şEDINŢĂ
Consilier local, LUPU 0VIDIU CĂTĂLIN

L.:=..>L.Î.::......:.:>...

Total  consilieri  locali       119

119

::e:z=nţ!---------T1-;
Impotrivă

Abţineri

2ex.BM/CV/CG conţine 3 pagini  şi anexă

Sebeş
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Anexam.1 laHCLNR    ?G 7,/c247i/

REGULAMENT DE ORGANIZARE şl FUNCŢIONARE AL SERVICIULUI SOCIAL
"CENTRUL DE INFORMARE ŞI CONSILIERE SOCIALĂ" 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 ''Centrul de lnformare şi Consiliere Socială ", aprobat prin hotărâre a Consiliului Local
al  Municipiului  Sebeş,  ^m vederea  asigurării  fimcţionării  acestuia,  cu respectarea  standardelor
minime  de  calitate  aplicabile  şi  a  asigurării  accesului  persoanelor  beneficiare  la  infomaţii

privind  condiţiile  de  admitere,  serviciile  oferite,  structura  organizatorică,  numărul  de  posturi,
categoriile de personal, finanţarea,

Art. 2 Identificarea serviciului social
(1)Serviciul  social  "Centrul  de  lnformare  şi  Consiliere  Socială",  cod  serviciu  social

8899CZ-PN-IIl  este un serviciu social fără personalitate juridică,   înfiinţat de Consiliul Local al
Municipiului  Sebeş prin H.C.L.nr.79/2021, în uma   reorganizării   Direcţiei de Asistenţă Socială
Sebeş în Direcţia Generală de Asistenţă Socială, Medicală şi Comunitară Sebeş.

(2) Direcţia Generală de Asistenţă Socială, Medicală şi Comunitară Sebeş având codul de
identificare   fiscală   16029712   este   acreditată   ca.   şi   fimizor   de   servicii   sociale,   confom
Certificatului  de  Acreditare  seria  AF  nr.  007122  eliberat  la  data  de  19.04.2021  de  Ministerul
Mucii şi Justiţiei Sociale.

(3) Spaţiul ^m care se vor desfăşua activităţile sunt administrate de ftmizorul Direcţia de
Generală  de  Asistenţă  Socială,  Medicală  şi  Comunitară  Sebeş  şi  se  află  situat  în  muicipiul
Sebeş, str. Aleea Lac,  nr.12,judeţul Alba.

Art. 3 Scopul serviciului social
(1)Scopul  serviciului  social  "  Centrul  de  lnformare  şi  Consiliere  Socială"  este  de  a

răspunde nevoilor sociale, precum şi celor speciale, individuale sau de grup, ^m vederea depăşirii
situaţiilor  de  dificultate,  prevenirii  şi  combaterii  riscului  de  excluziune  socială,  promovării
incluzimii  sociale  şi  creşterii  calităţii  vieţii,  ^m  confomitate  cu  prevederile  art.  27  ale  Legii
asistenţei sociale nr. 292 / 2011, modificată şi completată.

(2)   Centrul   de   lnfomare   şi   Consiliere   socială   acordă,   prin   personal   specializat,
următoarele tipuri de servicii:

a)   Informare  şi  consiliere  in ceea ce   priveste  drepturile  sociale ( beneficii  sociale,  servicii
sociale  ),  măsuri  de  sprijin  în  vederea  integrării  /  reintegrării  sociale,  a  inseriei  /
reinserţiei   sociale,   prevenirea   şi   combaterea  unor  comportamente   care  pot   duce   la
creşterea riscului de excluziune socială ( violenţa ^m fămilie, delicvenţă, etc);

b)   Consiliere juridica
c)   Consiliere psihologică;
d)   Educaţie   extracuriculară:    educaţie   pentni   sănătate,   educaţie   pentm   prevenirea   şi

combaterea  consumului  de  :  droguri,  alcool,  tutun  sau  alte  adicţii(  intemet, jocuri  de



noroc)   educaţie  pentm  dezvoltarea  abilităţilor  pentru  o  viaţă  independentă,   educaţie

pentm prevenirea şi combaterea bolilor transmisibile, etc.
e)   Consiliere în vederea facilitării accesului pe piaţa muncii: suport pentm obţinerea unui loc

de  muncă,  menţinerea  pe  piaţa  muncii,  facilitarea  aceesului  la  servicii  de  fomare  şi
reconversie profesională;
Infomare şi consiliere ^m vederea prevenirii şi combaterii izolării sociale;

f)    Intemedierea obţinerii unor servicii prestate de alte instituţii( acte de identitate, intemare
în  instituţii  de  asistenţă  socială  sau  de  sănătate,  sprijin  ^m  întocmirea  dosarelor  pentni
obţinerea unor beneficii sociale);

g)   Infomare si consiliere privind acordarea serviciilor de asistenţă medic'ală comunitară;
h)   Activităţi de promovare a incluziunii sociale a persoanelor defavorizate, de conştientizare

şi sensibilizare a cetăţenilor privind riscul de excluziune socială.
i)    Informare şi consiliere ^m vederea prevenirii şi combaterii izolării sociale;

Art.4 Cadrul legal de Înfilnţare, organizare şi funcţiomre:
(1  )  Serviciul  social  "  Centrul  de  lnformare  şi  Consiliere  Socială"  fimcţionează  cu

respectarea  prevederilor  cadrului   general   de   organizare   şi   fimcţionare   a   serviciilor   sociale
reglementat  de   Legea  nr.   292   /   2011   a  asistenţei   sociale,   cu  modificările   şi   completările
ulterioare, precum şi a altor acte nomative aplicabile domeniului, respectiv Legea nr. 272/2004

privind protectia  si promovarea drepturilor  copilului,  Legea nr.  448/2006  prinvind protecţia  si
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, Legea nr.17/2000 privind protecţia persoanelor
vârstnice, Legea nr.217/2003 pentm prevenirea şi combaterea violenţei domestice.

(2)   Standard  minim   de   calitate   aplicabil:   Ordinul  nr.   29   /  2019   pentm   aprobarea
stmdardelor  minime  de  calitate  pentm  acreditarea  serviciilor  sociale  destinate  persoanelor
vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie  a copilului şi
altor  categorii  de  persoane  adulte  aflate  în  dificultate,  precum  şi  pentni  serviciile  acordate  ^m
comunitate,  serviciile ^m sistem integrat şi  cantinele  sociale - Anexa 7  Standardele minime  de
calitate  pentm serviciile  sociale  acordate ^m  comunitate  şi  pentni  serviciile  sociale  acordate în
sistem integrat cu alte servicii de interes general destinate persoanelor adulte - cod 8899CZ-PN-
111.

(3)  Serviciul  social  "  Centrul  de  lnformare  şi  Consiliere  Socială"  este  înfiinţat prin
HCL  nr.  79/2021  privind reorganizarea Direcţiei  de  Asistenţă  Socială ^m Direcţia  Generală  de
Asistenţă Socială, Medicală şi Comunitară Sebeş.

Art.5 Principiile care stau la baza acordării serviciului social:
(1)  Serviciul  social  "  Centrul  de  lnformare  şi  Consiuere  Socială"  se  organizează  şi

fimcţionează cu respectarea principiilor generale care  guvemează sistemul naţional de asistenţă
socială, prec`m şi cu pricipiile specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevă2ute
în standardele minime de calitate aplicabile

(2)   Principiile   specifice   care   stau  la  baza  prestării   serviciului   social"   Centrul  de
lnformare şi Consinere Socială" sunt următoarele:

a) fimcţionarea ^m regim de intervenţie imediată, nefiind necesară încheierea contractului
de fimizare de servicii;



b) intervenţia integrată;
c) flexibilitatea organizării serviciului în locul unde este necesară intervenţia;
d)  posibilitatea  fimizării  serviciilor  şi  fără  evaluarea  nevoilor  persoanei,  în  fimcţie  de

tipul de intervenţie, fiind suficientă ^inregistrarea persomelor în registrul de evidenţă sau în liste
de prezenţă ( ex. persoane care nu deţin acte de identitate);

e) promovarea unei imagini pozitive ^m comunitate a c`ategoriilor de persoane vulnerabile
sau aflate ^m situaţii de vulnerabilitate;

f) promovarea comportamentului  civic  şi  asumarea responsabilităţii  sociale de către toţi
actorii sociali, în vederea prevenirii situaţiilor de risc;

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

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

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

j)  asigurarea  unei  intervenţii  profesioniste,  prin  echipe  pluridisciplinare  şi  asigurarea
confidenţialităţii şi a eticii profesionale;

k) primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor
Capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în solutionarea situaţiilor de dificultate cu care
se pot confiimta la un moment dat;

1) colaborarea serviciului social " Centrul de lnfomare şi Consiliere Socială " cu celelalte
compartimente din cadrul DGASMC Sebeş.

Art.6 Ben eficiarii serviciîlor sociale :
(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate de " Centrul de lnformare şi Consiliere Socială"

1.   persoane adulte şomere sau inactive;
2.    persoane care nu au acte de identitate (inclusiv cQpii fără CNP);
3.    persoane  cu dizabilităţi  ®ersomele  cu  dizabilităţi  includ acele  persoane  care  au

deficiente fizice, mentale, intelectuale sau senzoriale de duata, deficiente care, în
interacţiune  cu  diverse  bariere,  pot  îngrădi  participarea  deplină  şi  efectivă  a
persoanelor in societate, ^m condiţii de egalitate cu ceilalţi;

4.    persoane vârstnice  aflate in  situaţii  de  dependenţă, mai  ales persoanele vârstnice
care  locuiesc  singure  si/sau  nu  sunt  autonome  si  nu  beneficiază  de  sprijin  in
gospodărie;

5.    copii in situatii de dificultate (ex. antepreşcolari / preşcolari/ elevi, in special copii
din grupurile vulnerabile,  copiii  cu dizabilităţi  si cu nevoi  educaţionale  speciale,
copiii  din comunităţile dezavantajate  socio-economic,  copiii din fămilii  cu 3  sau
mai  mulţi  copii  sau din  familii  monoparentale,  copiii  cu uul  sau  ambii  părinţi

plecaţi la muncă in străinătate, copii in cazul cărora unu sau mai mulţi adulţi din
gospodărie  sunt  privaţi  de   libertate   sau  sunt  în  supravegherea  serviciilor  de
probaţime, copiii care au părăsit şcoala pentni a munci (inclusiv în gospodărie),
copiii care nu au fost ^mscrişi la şcoală, care au abandonat sau au părăsit timpuriu

şcoala etc.), mame minore, adolescenţi cu comportamente la risc, copii si tineri ai
străzii;

6.    tinerii care au părăsit instituţiile de tip rezidenţial;



7.    adulţi cu unul sau mai mulţi copii in sistemul de protecţie specială;
8.   părinţi/  tutori/  ^mgrijitori  infomali  ai  antepreşcolarilor/preşcolarilor/elevilor  cu

risc de părăsire timpurie a şcolii;
9.   persoane care au părăsit de timpuriu şcoala si care participă la programe de tip a

doua şansă;
10. familiile  fără  o  situaţie  clară  cu privire  la  actele  de proprietate  asupra  locuinţei

şi/sau terenului pe care locuiesc, precum si persoanele fără adăpost;
11. copii/  tineri/  adulţ/  vârstnici  cu  boli  cronice  /  terminale  ^m  diferite  stadii  de

evoluţie;
12. victime ale violenţei domestice şi familiile cu risc de violenţă domestică, victime

ale traficului de persoane;
13 . -persoane fără adăpost
14. alte persoane aflate ^m situaţii de nevoie socială, economică saujuridică.

(2)  Condiţiile  de  accesare  a  serviciilor  sociale:  Serviciile  ^m  comunitate pot  fi  fimizate  şi  fără
evaluare,   inclusiv  în  situaţiile  ^in  care  persoanele  nu  deţin  acte  de  identitate.   Serviciile  ^m
comunitate pot fi fimizate fără evaluarea nevoilor persoanei, în fimcţie de tipul de intervenţie,
fiind suficientă îm.egistrarea persoanelor în registiul de evidenţă sau liste de prezentă.
(3) Acte rwcesare:

a) Persoanele care doresc să beneficieze la cerere  de servicii sociale vor depune o solicitare  la
sediul  serviciului  social,  situat în  Sebeş,  str.  Aleea Lac nr.  12,   judeţul Alba şi vor ataşa copie
după  actul  de  identitate  precum  si  acord  GDPR;  cererile vor fi  analizate  şi  aprobate  de  şefiJl
instituţiei, ^m conformitate cu criteriile de eligibilitate.

b) În situaţia în care persoanele nu deţin acte de identitate, serviciile pot fi fimizate şi fără,
încheierea  unui   contract  pentm  acordarea  de  servicii   sociale,   fiind  suficientă  ^inregistrarea

persoanelor ^m registml de evidenţă sau liste de prezenţă.
(4)  Condiţii de încetare a serviciilor sociale  acordate de "Centrul de lnformare şi Consiliere
Socială,,:

a)la solicitarea personalului de specialitate
b) nerespectarea în mod repetat de către beneficiar a regulamentului de organizare ( ROF );
c)  în  cazul  ^m  care  beneficiarul  are  un  comportament  inadecvat  care  face  incompatibilă

consilierea acestuia în sediu în condiţii de securitate pentru el, ceilalţi beneficiari sau personalul
instituţiei;

d) 1a cererea beneficiarului;
e) în caz de deces al beneficiarului;
f) la solicitarea personalului de specialitate
g) forţă majoră.

(5) Persoanele beneficiare de servicii sociale fimizate de "Centrul de lnformare şi Consiliere
Socială" au următoarele drepturi:

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

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

c) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra infomaţiilor fimizate şi primite;
d) să li se asigure continuitatea / transferul / recomandarea serviciilor sociale fiimizate, atât

timp cât se menţin condiţiile care au generat situaţia de dificultate;



e) să fie infomaţi asupra situaţiilor de risc, precum şi asupra drepturilor sociale.

Art. 7 Activităţi şi funcffi:
(1) Principalele fimcţii ale serviciului social "Centrul de lnformare şi Consiliere Socială" sunt
umătoarele:

a)   De ftrnizare a serviciilor sociale în comunitate, prin asigurarea următoarelor activităţi:
1.   Infomare  şi  consiliere  in  ceea  ce  priveşte  accesarea  sistemului  de  beneficii  şi

servicii sociale
2.    sprijin ^m ved6rea  integrării  / reintegrării  sociale,  a inserţiei  / reinse4iei  sociale,

prevenirea şi combaterea unor comportamente care pot duce la creşterea riscului
de excluziune socială ( violenţa în familie, delicvenţă, etc);

3.    Consiliere juridico-administrativă;
4.    Consiliere psihologică;
5.    Educaţie  extracurriculară:  educaţie pentni sănătate,  educaţie pentni prevenirea şi

combaterea consumului de : droguri, alcool, tutun sau alte adicţii( intemet, jocuri
de  noroc)  educaţie  pentm  dezvoltarea  abilităţilor  pentm  o  viaţă  independentă,
educaţie pentm prevenirea şi combaterea bolilor transmisibile, etc.

6.    Consiliere ^m vederea facilitării accesului pe piaţa muncii: suport pentm obţinerea
unui loc de muncă, menţinerea pe piaţa muncii, facilitarea aceesului la servicii de
fomare şi reconverie profesională;

7.    facilitarea accesului la servicii medicale;
8.   Infomare şi consiliere ^m vederea prevenirii şi combaterii izolării sociale;
9.   facilitarea   relaţiilor   interinstitutionale    (incadrare    grad   handicap,    accesarea

sistemului de beneficii sociale, servicii sociale,  alte drepturi si facilităţi prevăzute
de legislatia specifică sistemului de asistenşă socială)

10. Activităţi   de    facilitare    şi   promovare    a   incluziunii    sociale    a   persoanelor
defavorizate,  de  conştientizare   şi   sensibilizare  a  cetăţenilor  privind  riscul   de
excluzime socială.

bh  De  valorificare  a  potenţialului membrilor  comunităţii  în vederea  prevenirii  situaţiilor  de
neglijare, abuz, abandon, violenţă, excluziune socială:

1.    activităţi de sensibilizare şi infomare a populaţiei;
2.   promovarea participării sociale.

c)  De  inf;ormare  a  poterţţialilor  beneficiari,  a  autorităţilor  publice  şi  publicul  larg    despre
domeniul său de activtiate Şi de promcrvare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive
a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum Şi de prevenire a situaţiilor de
dificultate în  care pot irrţra     categoriile vulnerabile ccn.e fiac parte din caiegoria de persoame
benef tciare, potriNit scopului acestuia, prin asigwcwea w:rrnătocwelor activităţi :

1.    activităţi de infomare periodică;
2.   materiale infomative publicate pe site-ul instituţiei, în mass-media.

d) De asigurare a calităţii serviciilor sociale:
1.    elaborarea   instrmentelor   standardizate   utilizate   în   procesul   de   acordare   a

serviciilor;
2.    realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;



3.   monitorizarea periodică a activităţii
4.   măsuarea gardului de satisfacţie a beneficiarilor;

e)  De  administrcwe  a  resurselor financiare,  materiale  şi  umane  ale  centrului,  prin realizarea
următoarelor activităţi..

1.    activităţi  menite  să  asigure  utilizarea  optimă  a  resurselor  umane  în  interesul
beneficiarilor;

2.    activităţi   pentm   utilizarea   eficientă   a   capitalului   uman   în   scopul   realizării
obiectivelorspecifice;

3.    activităţi menite să asigure sporirea eficienţei salariaţilor.

Art.8 Sti.uctura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de pei.sonal:
(1 ) Serviciul social "Centrul de lnformar.e şi Consiliere Socia]ă" fimcţionează cu un număr de

2 persoane  din care:
a)    Personal  de  conducere:  şef serviciu  este  numit  de  directorul  general  al  direcţiei,  prin

dispoziţie scrisă, cu respectarea condiţiilor impuse de standardele în vigoare pentm acest
serviciu social, din cadnil personalului serviciului sau din cadml DGASMC Sebeş.

b)    Personal de specialitate: asistent social - 1 post
c)    Voluntari: ^m fimcţie de contractele de voluntariat semnate.

Art.9 Personalul de conducere:
(1 )Personalul de conducere este:

a)   Directorul  general  al  Direcţiei  Generale  de  Asistenţă  Socială,  Medicală  şi  Comunitară
Sebeş;

b)   Şef serviciu;
(2)Atribuţiile personalului de conducere..

1.    asigură   coordonarea,   ^mdrumarea   şi   controlul   activităţilor   desfăşuate   de   personalul
serviciului şi propune organului competent sancţiuni disciplinare pentru salariaţii care nu
îşi  ^mdeplinesc  în  mod  corespunzător  atribuţiile,  cu respectarea prevederilor  legale  din
domeniul fimizării serviciilor sociale, codul muncii, etc;

2.    elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării
obiectivelor şi întocmeşte infomări pe care le prezintă fimizorului de servicii;

3.   propune    participarea    personalului    de    specialitate    la   programele    de    instruire    şi

perfecţionare;
4.    colaborează cu  alte  centre  /fimizori  de  serviciv structuri  ale  societăţii  civile  ^m vederea

schimbului   de  bune  practici,   a  ^imbunătăţirii  pemanente  a  intrumentelor  proprii  de
asigurare a calităţii serviciilor, precum şi pentm identificarea celor mai bune servicii care
să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare;

5.   ^mtocmeşte raportul anual de activitate;
6.   desfăşoară activităţi pentni promovarea imaginii serviciului în comunitate;
7.    asigură buna desfăşuare a raporturilor de muncă dintre angajaţi;
8.   răspunde  de  calitatea  activităţilor  desfăşua;te  de  personalul  din  cadrul  serviciului  şi

dispune,  în  limita  competenţei,  măsuri  de  organizare  care  să  conducă  la Îmbunătăţirea
acestor activităţi sau, după caz, fomulează propuneri ^m acest sens;

9.   ^mtocmeşte  proiectul bugetului  propriu al serviciului;



10. asigura încheierea cu beneficiarii a contractelor de fimizare a serviciilor sociale dupa caz;
11. alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

Art. 10 Personalul de speciantate:
(1)  A4ţrilbuţii ale Dersonalului de si}ecialitat±
a)   Asiguă  denilarea  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 ^m vederea soluţionării cazurilor, identificării de

resurse;
c)    Monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;
d)   Întocmeşte rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată;
e)   Alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

(:)â,Fiş_Îtsenetc=îea|îr%î,ugugîe2S63esc#fate.

1.    planificare, intervenţii şi servicii pentru copil / familie;
2.    evaluare şi consiliere socială a beneficiarilor serviciilor ;
3.    identifică potenţiali beneficiari, pentru a asigura fimcţionarea serviciului social
4.    ^mtocmeşte planul de activităţi şi organizează activităti pentru beneficiarii înscrişi;
5.   participă la evenimentele organizate în cadnil serviciului conform planificărilor efectuate;
6.    ^mtocmeşte,   monitorizează,   gestionează   ţine   evidenţa   şi   arhivează   dosann   fiecărui

beneficiar;
7.    asigură prezenţa beneficiarilor şi ^mtocmeşte documentele de lucru;
8.    ^mtocmeşte rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată;
9,   respectă codul de etică profesională;
10. răspunde de întreaga activitate desfăşuată, confom fişei postului;
11. respectă. şi  aplică  actele  nomative  în  vigoare  privind  legislaţia  mmcii,  a  normelor  de

sănătate  şi  securitate în muncă, regulamentul  de  organizare  şi  fimcţionare  al  serviciului
social "Centrul de lnform@re şi Consiliere Soclală";

12. este   responsabil   de   păstrarea   confidenţialităţii   informaţiilor   la   care   are   acces,   în
confomitate cu prevederile regulamentelor şi actelor nomative ^m domeniu;

13. îndeplineşte orice alte sarcini trasate de personalul de conducere, prevăzute în standardul
minim de calitate.

Art.11
(1) ÎFnî:3tnka:eeaasbeuŢecăuLŢ.;:ovC::;#TŢhue,[#e[[:,fâLmî::eLăîdceosnes#:Ţîes::]Faî,ae,ă=,;învedere

asigurarea resuselor necesare acordării serviciului  social cel puţin la nivelul standardelor
minime de calitate aplicabile.

(2)Finanţareacheltuielilorserviciuluiseasiguăîncondiţiilelegii,dinumătoarel'esurse:
a)   Bugetul local a]judeţului ;
b)   Bugetul local al municipiului Sebeş;
c)   Bugetul de stat;
d)   Fonduri exteme rambusabile şi nerambusabile;



e)   Donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice sau juridice din ţară

şi străinătate;
f)    Contribuţia beneficiarilor dupa caz

g)   Alte surse de finanţare, ^m confomitate cu legislaţia ^m vigoare,

Art. 12 Dispoziţil finale
(1) Prezentul Regulament de Organizare şi Fmcţionare al Centrului de lnformare şi Consmere

SocialăpoateficompletgtsaumodificatÎnurmaunormodificărilegislative.
(2) Prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare al Centrului de lnformare şi Conslliere

Socială se completează cu prevederile legislative ^m domeriu.
(3) Prevederile  Regulamenuui  de  Organizare  şi  Funcţionare  al  Centrulul  de  lnformare  şi

ConsiliereSocialăvorfiaduselacunoştinţasalariaţilorşiabeneficiarilorserviciilorsociale.


