
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA

MUNICIPIUL SEBEŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR.364/2021
privind aprobarea  Regulamentului  de Organizare şi Funcţiomre al serviciu]ui social
"Ambulanţa socială" din cadrul  Direcţiei  Generale de Asistenţă Socială, Medicală şi

Comunitară Sebeş

Consiliul Local al municipiului Sebeş, judeţul Alba;
Întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.11.2021, ora  13,00;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea  Regulamentului  de Organizare

şi   Funcţionare   al   serviciului   social   "Ambulanţa   socială"   din   cadrul     Direcţiei     Generale   de
Asistenţă Socială, Medicală şi Comunitară Sebeş;

Văzând   referatul   de   aprobare   nr.87743/25.11.202l   la   proiectul   de   privind   aprobarea
Regulamentului   de Organizare şi Funcţionare al serviciului social "Ambulanţa 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 "Ambulanţa social";

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

Analizând:
-raportul   de   specialitate   nr.   20.216/18.11.2021   întocmit   de   Direcţia     Generală   de   Asistenţă

Socială,  Medicală  şi  Comunitară  Sebeş  prin  care  se  propune  aprobarea    Regulamentului     de
Organizare şi Funcţionare al serviciului social "Ambulanţa socială" din cadrul   Direcţiei   Generale
de Asistenţă Socială, Medicală şi Comunitară Sebeş;
-raportul de specialitate nr.86969/22.11.2021  al Serviciului Cheltuieli şi Resurse Umane, raportul

de  specialitate  nr.86630/24.11.2021  al  BCJATDA  şi  raportul  de  specialitate  nr.87727/25.11.2021
al   Compartimentului  Proiecte   cu  Finanţare   lntemă  Şi   lntemaţională  din  cadrul   aparatului   de
specialitate al Primarului Municipiului Sebeş;
-anunţul şi procesul verbal nr.17757/15 .10.2021  de afişare a proiectului de hotărâre;

Având  avizul  nr.  843/2021  al  Comisiei  pentm  administraţie  publică  locală, juridică  şi  de
disciplină   şi   avizul   nr.84l/202l    al    Comisiei   pentru   învăţământ,   cultură,    sport,   agrement,
monumente   istorice   protecţie   socială,   protecţie   copii,   culte,   sănătate   şi   familie      şi   avizul
nr.842/2021    al   Comisiei   de   studii   prognoze   economico-sociale,   buget,   finanţe   din   cadrul
Consiliului Local Sebeş;

În temeiul prevederilor Standardului  I - administrare, organizare şi  funcţionare din   anexa
nr.  7  la   Ordinul  nr.  29/2019 pentm aprobarea  standardelor minime  de calitate pentm acreditarea
serviciilor   sociale  destinate  persoanelor  vârstnice,   persoanelor  fără  adăpost,   tinerilor  care   au

părăsit  sistemul  de  protecţie  a  copilului  şi  altor categorii  de  persoane  adulte  aflate în  dificultate,
precum  şi  a  serviciilor  acordate  în comunitate,  serviciilor  acordate în  sistem  integrat  şi  cantinele
sociale

În   baza   art.    3   alin.    1,   2       şi   anexei   nr.   4   1a   HG   nr.    867/2015   pentru   aprobarea
Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi ftncţionare



a   serviciilor   sociale,   coroborat   cu   art.   50^4   din   Ordonanţa   Guvemului   nr.   68#003   privind
sirviciile sociale, modificată şi completată;

În temeiul  art.  129,  alin.  2,  lit.  a  şi  d,  art.  129,  alin.  7,  lit.  b  din  OUG  nr.  57#019  pnvind

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

completările ulterioare;

HOTĂRĂSTE:

A±J.   Se   aprobă     Regulamentul   de   Organizare   şi   Funcţionare   al   serviciului   social"Ambulanţa socială" din cadrul   Direcţiei   Generale de Asistenţă Socială, Medicală şi Comunitară

Sebeş, confom anexei nr.1, parte integrantă din prezenta Hotărâre a Consiliului Local.
Ar!=2 Având în vedere proiectul "Program integrat de combatere a excluziunii sociale pe

teritoriul     SDL     Sebeş"     cod     proiect     POCU     ID      151867     şi     contractul     de     finanţare
POcunl 7/5/1/151867,  se ia act de faptul că structura de personal din cadrul proiectului, aferentă
activităţii A3.1 TFumizarea de servicii socio -medicale -ambulanţa socială, este umătoarea:

a)           Personal de conducere: coordonatorul   serviciului social;
b)           Personal de specialitate: 3 posturi:
-Asistent social:
- Mediator social:
-Asistent medical:

4EL± Ducerea  la îndeplinire  a  prezentei  hotărâri  revine  Direcţiei  Generale  de  Asistenţă
Socială, Medicală şi Comunitară Sebeş din subordinea Consiliului Local Sebeş

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

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

Sebeş la 25.11.2021
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Regulament de Organizare şi Funcţionare al serviciului social
"Ambulanţa socială" din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă

Socială, Medicală şi Comunitară Sebeş

Articolul 1 Definiţie

( 1) Regulamentul de organizare şi fimcţionare este u document propriu al serviciului
social  "Ambulanţa socială",  din cadrul Direcţiei  Generale de Asistenţă Socială, Medicală şi
Comunitară Sebeş,  cu sediul administrativ în Municipiul  Sebeş,  str.  Alea Lac nr.12, judeţul
Alba.

(2)  Se aprobă prezentul Regulament de  organizare şi  fimcţionare a serviciului  social
"Ambulanţă  socială"  în  vederea  asigurării  fimcţionării  acestuia  cu respectarea  standardelor

minime  de  calitate  aplicabile  şi  a  asigurării  accesului  persoanelor beneficiare  la  informaţii

privind condiţiile de accesare si serviciile oferite etc.
(3)   Prevederile   prezentului   regulament   sunt   obligatorii   atât   pentni   persoanele

beneficiare,   cât   şi   pentm   angajaţii   serviciului   şi,   după   caz,   pentni   membrii   familiei
beneficiarilor, reprezentanţii legali/convenţionali, vizitatori.

Articolul 2 Identificarea serviciului social
(1)Serviciul social "Ambulanţa socială", cod serviciu social 8899 SIS II-Ambulanţă

socială,  este  un  serviciu  social  fără  personalitate  juridică,  înfiinţat  de  Consiliul  Local  al
Municipiului Sebeş prin HCL nr. 79/2021 în urina reorganizării Direcţiei de Asistenţă Socială
Sebeş în Direcţia Generală de Asistenţă Socială, Medicală si Comunitară Sebeş.

(2)Direcţia Generală de Asistenţă Socială, Medicală şi Commitară 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
Muncii şi Justiţiei Sociale.

(3)Spaţiul în care se vor desfăşua activităţile sunt administrate de riizorul Direcţia
de Generală de Asistenţă Socială, Medicală şi Comunitară Sebeş şi se află situat în municipiul
Sebeş, str. Aleea Lac,  ru..  12, judeţul Alba.

Articolul 3 Scopul serviciului social

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

(2) Principalele obiective ale ambulanţei sociale sut:    '
a)  Acordarea  asistenţei  medico-sociale  persoanelor,   grupurilor  de  risc  crescut  de

excluziune socială, care reprezintă urgenţe sociale;   .
b)  Transmiterea  cazurilor  depistate  către  compartimentele  specializate  ^m  vederea

asigurării  serviciilor de  care  au nevoie persomele  aflate în  situaţii  de  criză medico-socială,
conform legislaţiei în vigoare;

c) Facilitarea relaţiilor cu serviciile publice de ugenţă specializate (spitale, policlinici,
centre rezidenţiale, adăposturi de noapte etc);

(3) Serviciile Ambulanţei sociale cuprind umătoarele:



a) Transportul persoanelor vârstnice , greu deplasabile la unităţile medicale în vederea
efectuării consultaţiilor şi a tratamentelor de specialitate

b)  Transportul  persoanelor  greu  deplasabile  la  instanţele  de  judecată  în  vederea
audierii pentru numirea tutorilor sau cuatorilor

c)  Realizarea  tratamentului  ambulatoriu  (  tratament  injectabil,  pansamente,  analize,
RMN,   CT,  etc)  pentni  persoanele  asistate  la  recomandarea  medicului  de  familie  sau  a
medicului curant al beneficiarului

d) Evaluarea medicală periodică a persoanelor aflate în evidenţa serviciilor de îngrijire
socială (monitorizare TA, puls, glicemie)

e) Transportul minorilor sau a persoanelor greu dq)lasabile la comisiile de evaluare şi
expertiză în vederea încadrării ^m grad de handicap

f) Transportul persoanelor care necesită şedinţe de chimioterapie , radioterapie etc

g)  Acordarea unor măsuii  de  sprijin în  situaţii  de urgenţă  ( distribuire  de  alimente,
băuturi calde nealcoolice, paturi etc)

h) Monitorizarea categoriilor sociale aflate în situaţii de risc, identificarea problemelor
de sănătate precum şi a oport`mităţilor de diminuare a riscului persomelor fără adăpost

i)  Asigurarea  asistenţei  medicale  în  cadrul  diverselor  acţiuni  şi  evenimente  locale

(campanii de infomare, mediatizare, caravane, competiţii sportive etc)

Articolul 4 Cadrul legal de înriinţare, organizare şi funcţionare
(1)   Serviciul  social   "Ambulanţă  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 ulterioare,  a Legii nr.17/2000, privind asistenţa
socială a persoanelor vârstiiice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,   Legea
nr.197/2014 privind asigurarea calităţii în  domeniul  serviciilor  sociale,  HG  118/2014 pentru
aprobarea Nomelor metodologice de aplicare a Legii nr.197/2014 privind asigurarea calităţii
în  domeniul  serviciilor sociale,  HG  867/2015  pentm  aprobarea Nomenclatorului  serviciilor
sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi fimcţionare a serviciilor sociale.

(2) Standard minim de calitate aplicabil:  Serviciul social "Ambulanţă socială" trebuie
acreditat conform prevederilor Ordinului  29/2019  pentm  aprobarea standardelor minime  de
calitate pentm acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstiiice, 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,  respectiv Anexa 7  - Sfcmc7arde/e mi.r#.me de
calitate pentru serviciile sociale acordaţe în comunitate şi pentru serviciile sociale acordate
în sistem integraţ cu alte servicii de interes general destinate persoanelor adulte.

(3) Serviciul social "Ambulmţă socială" este înfiinţat prin Hotărârea Consiliului Local
al  Municipiului  Sebeş  nr.  79/2021     şi  fimcţionează  în  subordinea  Direcţiei  Generale  de
Asistenţă Socială, Medicală şi Comunitară Sebeş.

Articolul 5 Principlile care stau la baza acordării serviciului social
(1)    Serviciul   social    "Ambulanţă   socială   "    se   organizează   şi   fimcţionează   cu

respectarea  principiilor  generale   care   guvemează   sistemul  naţional   de   asistenţă   socială,

precum  şi cu principiile specifice care stau la baza acordării  serviciilor sociale prevăzute în
legislaţia   specifică,   în   convenţiile   intemaţionale   ratificate  prin   lege   şi  în  celelalte   acte
intemaţionale  în  materie  la  care  România  este  parte,  precum  şi  în  standardele  minime  de
calitate aplicabile.

(2)    Principiile  specifice  care  stau  la  baza  prestării  serviciului  social  "Ambulanţa
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 ^m locul unde este necesară intervenţia;
d)   promovarea  unei   imagini   pozitive   în   comunitate   a   categoriilor   de   persoane

vulnerabile sau aflate în situaţii de dificultate;
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,   autodeteminarea,   autonomia   şi
demnitatea personală  şi  întreprinderea  de  acţiuni  nediscriminatorii  Şi  pozitive  cu  privire  la

persoanele beneficiare;
i) încurajarea 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  dezwoltarea
propriilor  capacităţi  de  integrare  socială  şi  implicarea  activă  în  soluţionarea  situaţiilor  de
dificultate cu care se pot confiunta la un moment dat;

1) promovarea relaţiilor de colaborare cu serviciul public de asistenţă socială, precum

şi cu toţi actorii sociali.

Articolul 6 Beneficiarii serviciilor sociale

( 1)  Beneficiarii serviciilor sociale acordate prin serviciul social  " Ambulanţă socială "
sunt  persoane  care  au  domiciliul  legal  şi  locuiesc  pe  raza  Municipiului  Sebeş,
după cum umează:

a)   Persoane care au domiciliul legal şi locuiesc pe raza Municipiului Sebeş
b)   Persoane  cu  dizabilităţi  ®ersoanele  cu  dizabilităţi  include  acele persoane

care  au  deficienţe  fizice,  mentale,  intelectuale  sau  senzoriale  de  durată,
deficienţe care, în interacţiune cu diverse bariere, pot îngrădi participarea
deplină  şi  efectivă  a  persoanelor  în  societate,  în  condiţii  de  egalitate  cu
ceilalţi)

c)   Persoane  vârstnice  aflate  în  situaţii  de  dqpendenţă,  mai  ales  persoanele
vârstnice care locuiesc  singure  şi/sau nu sunt autonome  şi nu beneficiază
de sprijin ^m gospodărie

d)   Copii în situaţii de dificultate, copii cu dizabilităţii, copii şi tineri ai sti.ăzii
e)   Persoane fără adăpost sau aflate ^m situaţii de vulnerabilitate socială
f)    Victime ale violenţei în familie

g)   Alte persoane aflate in situaţii de vulnerabilitate;
(2)  Criterii  de  eligibilitate:   pot  beneficia  de  serviciul  social  "Ambulanţa  socială"

persoanele care se află în una din următoarele situaţii:
a)   Au domiciliuMocuiesc în comunitatea marginalizată
b)   Persoane   cu   dizabilităţi   (deficienţe   fizice,   mentale,   intelectuale   sau

senzoriale)
c)   Persoane vârstiice  aflate în  situaţii  de dqpendenţă,  mai  ales persoanele

vârstnice care locuiesc singure şi/sau nu sunt autonome
d)   Sunt persoane fără adăpost



e)   Sunt victime ale violenţei în familie

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

(4) Acte necesare:
cJ/   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,   judeql
Alba şi vor ataşa copie după actul de identitate precum si acord GDPR; cererile vor fi
analizate şi aprobate de şefiil instituţiei, în confomitate cu criteriile de eligibilitate.

b)   Activităţile şi serviciile vor fi acordate în baza planului de servicii/intervenţie şi vor fi

planificate     astfel     încât     să     răspundă     nevoilor     beneficiarilor.     Planul     de
servicii/intervenţie stabileşte activităţile realizate în sprij inul unei persoane/familii.

c)   Planurile   de   intervenţie   sunt   disponibile   la   sediul   serviciului   social,   în   dosarul

personal al beneficiarului.
d)   Fumizorul    serviciului    asigură   monitorizarea   aplicării   planului    de    intervenţie.

Aplicarea plmurilor de intervenţie  se realizează de către echipa de experţi implicaţi
care monitorizează şi evoluţia beneficiarului.

( 5) Condiţiile de încetare a serviciilor se face:
a)   la cererea beneficiamlui sau a reprezentantului legal;
b)    în cazul schimbării domiciliului beneficianilui;
c)    în cazul decesului beneficiarului
d)   depăşirea situaţiei de vulnerabilitate;
e)    la solicitarea personalului de specialitate;

(6)  Persoanele  beneficiare  de  servicii  sociale  fimizate  de  serviciul  Ambulanţa  socială  au
umătoarele drepturi :

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

b)   să participe  la procesul  de  luare  a deciziilor ^m  fiimizarea  serviciilor sociale,
respectiv la luarea deciziilor privind intervenţia socială şi  medicală care li  se
aplică;

c)   să  li  se  asigure  păstrarea  confidenţialităţii  asupra  informaţiilor  fiimizate  şi

primite;
d)   să   li   se   asigure   continuitatea/transffeul  /recomandarea/  serviciilor   sociale

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

e)   să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime;
f)    să participe la evaluarea serviciilor sociale, medicale primite;

g)   să  li  se  respecte  toate  drepturile  speciale  în  situaţia în  care  sunt  minori  sau
persome cu dizabilităţi;

h)   să fie protejaţi de lege atat ei cât si bunurile lor atunci cand nu au capacitatea
de exercitiu;

i)    să fie infomaţi asupra situaţiilor de risc precum şi asupra drepturilor sociale
(7)Persoanele beneficiare de  servicii  sociale  fimizate de  serviciul  social Ambulanţa socială
au mătoarele obligaţii:

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



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

c) să commice orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală;
d) să respecte prevederile prezentului regulament.

Articolul 7 Activităţii şi funcţii
(1) Principalele fimcţii ale serviciului social Ambulanţa socială sunt umătoarele:

a)        De  furnizare  a  servicii]or  sociale  în  comunitate,  prin  asigurarea
următoarelor  activităţii:  Evaluare  iniţială-are  drept  scop  identificare  nevoilor
individuale şi familiale, în baza cărora este elaborat planul de servicivintervenţie.

1.   Elaborarea  planului  de   servicivintervenţie-  cuprinde  măsuile  de  asistenţă
socială,   respectiv   serviciile   recomandate  pentm  soluţionarea   situaţiilor   de
nevoie sau risc social identificate, precum şi beneficiile de asistenţă socială la
care  persoana  are  dreptul,   obiectivele,   instituţia  responsabilă,  perioada  de
desfăşuare, membrii echipei de implementare.

2.   Aplicarea planului  de  servicii/intervenţii-  infomarea cu privire  la drq)turi  şi
obligaţii,  asistenţă  şi  consiliere  socială;  fimizare  servicii  socio-medicale prin
intervenţii în §tradă sau la domiciliu,  fiimizare  servicii de asistenţă medicală;
ftmizare   servicii   suport   pemi   integrarea   beneficiarului   în   familie   şi
comunitate.

3.    Transportul  persoanelor  vârstnice,  greu  deplasabile  la  unităţile  medicale  în
vederea efectuării  consulaţiilor si a tratamentelor de specialitate;

4.   Transportul  persoanelor  greu  deplasabile  la  instanţele  de judecată pentni  in
vederea audierii pentni  numirea  tutorilor sau cuatorilor;

5.   Realizarea   tratamentului    ambulatoriu    (tratament    injectabil,    pansamente,
analize,  RMN,  CT etc) pentm persoanele  asistate la recomandarea medicului
de familie sau a medicului curant al benefidiarului;

6.    Transportul  minorilor  sau  a     persoanelor  greu  deplasabile  la  comisiile  de
evaluare si expertiză ^m vederea înc@drării în grad de handicap;

7.    Transportul persoanelor     care necesită şedinţe  de chimioterapie,  radioterapie
etc

8.   Acordarea unor măsuri de sprijin în situaţii de urgenţă (distribuire de alimente,
băuturi calde nealcoolice, pături etc)

9.   Monitorizarea   categoriilor   sociale   aflate   în   situaţie   de   risc,   identificarea

problemelor  de  sănătate  precum  si  a  oportunităţilor  de  diminuare  a  riscului
persoanelor făi.ă adăpost;

10. Asigurarea  asistenţei  medicale    ^m  cadrul    diverselor  acţiuni  şi  evenimente
locale (campanii de informare, mediatizare, caravane, competiţii sportive etc)

11. Evaluarea medicală   periodică  a persoanelor  aflate  în  evidenţa  serviciilor  de
•mgrijire socială ( monitorizare TA, puls, glicemie).

b)   de valorificare a potenţia]ului membrilor comunităţii În vederea prevenirii
situaţiilor  de  neglijare,  abuz,  ab@ndon,  violenţă,  excluziune  socială,  prin
asîgurarea următoarelor activităţii :
1)   activităţi de sensibilizare şi informare a populaţiei;
2)   promovarea participării sociale active
3)   intervenţie în stradă
4)   promovarea mui stil de viaţă sănătos
5)   asigurarea  unor  măsuri  de  sprijin  potenţialilor  beneficiari  (alimente,  băuturi

calde non-alcoolice, haine şi pături etc)



c) de informare a beneficiarilor, potentialilor beneficiari, autoritătilor publice şi
publicu]ui  larg  despre  domeniul  său   de   activitate  şi  de  promovare  a   drepturi]or
beneficiari]or şi a unei imagini pozitive a acestora, de T)romovare a drepturilor omului
în general, precum şi de prevenire a situaţii]or de dificultate în care pot intra categoriile
vulnerabi]e  care  fac  parte  din  categoria  de  persoane  benericiare,  potrivit  scopului
acesteia, prin asigumrea următoarelor activităţi:

1)   pune   la   dispoziţia   beneficiarilor/   a   oricăror   persoane    interesate   materiale
infomative privind serviciile ofrite ;

2)  asigură  infomarea  beneficiarilor/aparinătorilor  cu  privire  la  regulamentul  de
organizare şi ftincţionare, precum şi cu privire la drepturile şi obligaţiile beneficiarilor;

3) elaborarea de rapoarte de activitate;

d)     de  asigurare  a  calităţii  serviciilor  sociale  prin  realizarea   urrnătoarelor
activităţi,

1)   elaborarea   instrumentelor   standardizate   utilizate   în   procesul   de   acordare   a
serviciilor;

2) realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;
3) aplicarea de chestionare de evaluare a gradului de satisfacţie  a beneficiarilor

faţă de serviciile oferite;
e)  de  administrare  a  resurselor  financiare,  materiale  şi  umane  prin  realizarea

u rmăto arelor activităţi:
1) elaborarea rapoartelor privind necesarul de resurse umane şi materiale;
2)  asigurarea  personalului  şi  a  resuselor  materiale  pentm  fimcţionarea  serviciului

social;
3 ) gestionarea corespunzătoare a resuselor financiare, materiale;

Articolul s Str`ictura organizatorică, numărul de posturi Şi categoriile de
personal
(1)  Serviciul social   Ambulanţa socială  fimcţionează cu un număr de 3  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  pentni
acest  serviciu  social,  din  cadrul  personalului  serviciului  sau  din  cadrul  DGASMC
Sebeş.

b)    Personal de specialitate: Asistent medical -2
c)    Voluntari: în fimcţie de contractele de voluntariat semnate.

Articolul 9 Personalul de conducere 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:
a),asigură   coordonarea,   Îndrumarea   şi   contiolul   activităţilor   desfăşurate   de   personalul
serviciului şi propune organului competent sancţiuni disciplinare pentm salariaţii care nu îşi
^mdeplinesc în mod corespunzător atribuţiile,  cu respectarea prevederilor legale din domeniul

fimizării serviciilor sociale, codul muncii, etc;
b).  elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social,  stadiul implementării
obiectivelor şi întocmeşte infomări pe care le prezintă fimizorului de servicii;
c).prop\me participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi perfecţionare;



d).colaborează  cu  alte  centre  /fiimizori  de  servicii/  structuri  ale  societăţii  civile  în  vederea
schimbului de bune practici, a îmbunătăţirii pemanente a intrumentelor proprii de asigurare a
calităţii  serviciilor,  precum  şi  pentru  identificarea  celor  mai  bune  servicii  care  să răspudă
nevoilor persoanelor beneficiare ;
e). întocmeşte raportul anual de activitate;
f). desfăşoară activităţi pentm promovarea imaginii serviciului în comunitate;

g). asigură buna desfăşuare a raporturilor de muncă dintre angajaţi;
h).   răspunde  de  calitatea  activităţilor  desfăşuate  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 în acest sens;
i), întocmeşte  proiectul bugetului  propriu al serviciului;

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

Articolul 10 Personalul de specialitate
(1) Asistent medical cu următoarele atribuţii specifice:

1.   stabilirea  nevoilor  de  îngrijiri   de   sănătate   şi   fimizarea  serviciilor  de  îngrijiri
generale de sănătate de natură preventive, cuative şi de recuperare;

2.elaborarea de programe şi desfăşurarea de activităţi de educaţie pentru  sănătate;
3. facilitarea acţimilor pentm protejarea sănătăţii .m gmpuri cu risc;
4.  acordă  asistenţă medicală ^m limitele  competenţei  conform  legislaţiei în vigoare  la
locul îmbolnăvirii şi pe timpul transportului;
5.   aplică  asistenţă  medicală  calificată:   monitorizarea  stării  pacientului,  realizarea
investigaţiilor   paraclinice   uzuale,   programarea   pacienţilor   pentni   investigaţii   de
specialitate, administrarea tratamentelor;
6. asigură aplicarea corectă a procedurilor de îngrijire a bolnavilor;
7. asigură infomarea pacienţilor despre modul de utilizare a medicamentelor şi despre
potenţialele lor riscuri sau efecte adverse;
8.   supraveghează   şi   respectă   tratamentul   către   beneficiar,   prelevează   glicemia,
măsoară   tensimea   arterială,   administrează   tratamente,   în   limita   competenţelor
profesionale,  confom prescripţiilor medicului,  date  de  către medicul  de  familie  sau
specialist, cu respectarea procedurii de manipulare şi depozitare a deşeurilor medicale

9. respectă confidenţialitatea tuturor aspectelor legate de locul de muncă, indiferent de
natuă;
10. participă la programele de perfecţionare organizate
1 1 . poarta echipamentul de protecţie prevăzut de nomele de igienă;
12. respecta toate normele de igienă şi îngrijire a pacientului;
13. respectarea proceduii de manipulare şi dqozitare a deşeurilor medicale;

Articolu] 11 Finanţarea serviciului
(1) În  estimarea  bugetului  de  venitiri  şi  cheltuieli,  fimizorul  de  servicii  sociale  are  în

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

(2) Finanţarea cheltuielilor serviciului se asigură în condiţîile legii, din umătoarele surse;
a)   Bugetul local aljudeţului ;
b)   Bugetul local al municipiului Sebeş;
c)   Bugetul de stat;
d)   Fonduri exteme rambursatjile şi nerambusabile;



e)   Donatii, sponsorizări sau alte contribuţîi din partea persoanelor fizice sau juridice din

ţară şi străinătate;
f)    Contribuţia beneficiarilor dupa caz

(3) Alte surse de fmanţare, în confomitate cu legislaţia în Vigoare

Articolul  12 DISPOZIŢH FmALE

(1) Prezentul  Regulament  de  Organizare  şi  Funcţionare  al  serviciulul  social  Ambulanţa
Soclală  poate fi completat sau modificat în uma unor modificări legislative.

(2) Prevederile Regulamentului  de  Organizare  şi  Funcţionare  al Ambulmţei  Sociale  vor  fi
aduse la curioştinţa salariaţilor şi a beneficiarilor serviciilor sociale.

sECRErAR GENERAL MUNlc
VLAD


