
Anexa la HCL nr…../…..2020 

 

REGULAMENT-CADRU de organizare şi funcţionare a serviciului social 

furnizat în comunitate: " Cabinet pentru servicii de asistență socială -

comunitara" 

ART. 1  

DEFINIŢIE  

Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al 

serviciului social "Cabinet pentru servicii de asistență socială -comunitara" 

aprobat prin acelaşi/aceeaşi act administrativ/hotărâre de Consiliu Local 
prin care a fost înfiinţat, în vederea asigurării funcţionării acestuia cu 
respectarea standardelor minime de calitate aplicabile Ordinul 29/2019, 

Anexa 7 şi a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind 

condiţiile de accesare, serviciile oferite.  

ART. 2  

IDENTIFICAREA SERVICIULUI SOCIAL 

 Serviciul social "" Cabinet pentru servicii de asistență socială -comunitara", 
cod serviciu social 8899CZ-PN-V, înfiinţat şi administrat de furnizorul 

Primaria comunei Targsoru Vechi - Compartiment Asistenta Sociala, acreditat 
conform Certificatului de acreditare seria AF nr.006252, CUI 2845230 cu 

sediul in comuna Targsoru Vechi, sat Strejnicu, str.Principala, nr.200. 

1) Denumirea serviciului se incadreaza în categoriile şi tipurile de servicii 

sociale, cu menţionarea codului, potrivit Nomenclatorului serviciilor sociale, 

prevăzut în anexa la hotărâre.  

2) Potrivit prevederilor Legii asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările 
ulterioare, îngrijirea personală, inclusiv cea de lungă durată, acordată 
persoanelor dependente care necesită ajutor semnificativ pentru a realiza 

activităţile uzuale ale vieţii de zi cu zi se poate asigura atât la domiciliu, în 
centre rezidenţiale, în centre de zi, la domiciliul persoanei care acordă 

serviciul, cât şi în comunitate. b) Potrivit prevederilor art. 73 din Legea nr. 
292/2011, cu modificările ulterioare, serviciile sociale din domeniul protecţiei 
copilului şi familiei au ca principal obiectiv suportul acordat pentru 

asigurarea îngrijirii, creşterii, formării, dezvoltării şi educării copilului în 
cadrul familiei şi pot fi acordate în instituţii/unităţi de asistenţă socială, 

respectiv în centre de zi, centre rezidenţiale, precum şi la domiciliul familiei, 
la domiciliul persoanei care acordă îngrijire copilului sau în comunitate. c) În 
cazul persoanelor fără adăpost, potrivit prevederilor art. 59 din Legea nr. 

292/2011, cu modificările ulterioare, servicii sociale pot fi acordate atât prin 
centre rezidenţiale cu găzduire pe perioadă determinată şi adăposturi de 
noapte (cărora li se aplică prevederile regulamentului pentru centre cu 

cazare), cât şi prin echipe mobile de intervenţie în stradă sau servicii de tip 
ambulanţă socială. d) Potrivit prevederilor Legii nr. 217/2003 pentru 



prevenirea şi combaterea violenţei în familie, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, principalele categorii de servicii care pot fi acordate în 

comunitate sunt următoarele: centre pentru prevenirea şi combaterea 
violenţei în familie, centre pentru servicii de informare şi sensibilizare a 

populaţiei. e) În cazul potrivit victimelor traficului de persoane, potrivit 
prevederilor art. 63 din Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, 
serviciile acordate în comunitate constau în servicii sociale, suport emoţional, 

consiliere psihologică, consiliere juridică, orientare profesională, reinserţie 
socială etc. f) Potrivit prevederilor art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi 

competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei 
publice locale, aprobată prin Legea nr. 174/2011, cu modificările ulterioare, 

asistenţa medicală comunitară cuprinde ansamblul de activităţi şi servicii de 
sănătate care se acordă în sistem integrat cu serviciile sociale la nivelul 
comunităţii, pentru soluţionarea problemelor medico-sociale ale individului, 

în vederea menţinerii acestuia în propriul mediu de viaţă.  

3) Potrivit prevederilor art. 51 alin. (5) din Legea nr. 448/2006 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, centrele publice pentru persoane cu 

dizabilităţi se înfiinţează şi funcţionează ca structuri cu sau fără 
personalitate juridică, în subordinea consiliilor judeţene, respectiv a 
consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, în structura 

direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, cu avizul şi sub 
îndrumarea metodologică a Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu 

Dizabilităţi.  

 

ART. 3  

SCOPUL SERVICIULUI SOCIAL  

Scopul serviciului social " Cabinet pentru servicii de asistență socială -

comunitara" este implementarea unui plan de intervenţie pentru fiecare 

beneficiar aflat in dificultate.  

Planul de intervenţie stabileşte activităţile realizate în sprijinul unei persoane, 

unei familii/, gospodării sau unui grup.  

Furnizorul serviciului poate planifica una sau mai multe din următoarele 

tipuri de activități/servicii: 

a) informare şi consiliere: privesc drepturile sociale, prevenirea şi 
combaterea unor comportamente care pot conduce la creşterea riscului 
de excluziune socială (violenţa în familie, traficul de persoane, 

delincvenţă ş.a., precum şi măsurile de sprijin în vederea facilitării 
integrării/reintegrării sociale şi inserţiei/reinserţiei familiale a 
categoriilor de persoane defavorizate;   

b) consiliere psihologică, precum şi, după caz, terapii de specialitate;  



c) educaţie extracurriculară: educaţie pentru sănătate, educaţie privind 
prevenirea şi combaterea bolilor transmisibile, educaţie pentru 

prevenirea şi combaterea consumului de droguri, alcool, tutun, 
educaţie civică, educaţie pentru dezvoltarea abilităţilor pentru o viaţă 

independentă, educaţie pentru prevenirea şi combaterea 
comportamentelor anti-sociale, etc., precum şi instruire pentru 
utilizarea limbajului mimico-gestual, pentru utilizarea de diverse 

dispozitive destinate persoanelor cu dizabilităţi, lucrul cu câinii 
utilitari, ş.a.  

d) facilitare a accesului pe piaţa muncii: suport pentru obţinerea unui loc 

de muncă şi menţinerea pe piaţa muncii, facilitarea accesului la servicii 
de formare şi reconversie profesională, orientare vocaţională. 

e) facilitare a accesului la o locuinţă: colaborare cu serviciile publice de 
asistenţă socială şi autorităţile administraţiei publice locale, întocmirea 
şi obţinerea documentelor care evidenţiază situaţia de dificultate a 

persoanei/familiei, identificare locuinţe sociale şi locuinţe cu chirii 
accesibile, promovarea responsabilităţii sociale a dezvoltatorilor 

imobiliari, protecţia drepturilor la o locuinţă, etc.;  
f) promovarea unui stil de viaţă sănătos şi activ: facilitarea accesului la 

servicii medicale, organizarea acţiunilor şi/sau promovarea participării 

la activităţi de educaţie fizică sau sportive, organizarea evenimentelor 
şi/sau facilitarea accesului la activităţi culturale şi artistice, excursii şi 
drumeţii, promovarea activităţilor de voluntariat, etc.; 

g) intervenţie în stradă (efectuată de echipe mobile şi/sau ambulanţa 
socială): identificarea şi evaluarea socio-medicală a persoanelor fără 

adăpost, transportul  persoanelor fără adăpost la centre rezidenţiale, 
precum şi la unităţi sanitare cu paturi/ambulatorii de 
specialitate/cabinete medicale, acordarea unor măsuri de sprijin 

(distribuirea de pachete de hrană, băuturi nealcoolice calde, pături,  
haine, încălţăminte, acordarea de tratament medical de urgenţă, ş.a.); 

h) colectare, depozitare şi distribuire de ajutoare materiale şi alimentare; 

i) transportul şi distribuirea hranei calde la domiciliul persoanelor 
eligibile pentru acordarea de masă la cantinele sociale şi care nu se pot 

mobiliza singure; 
j) comunicare şi monitorizare situaţii de risc: telefonul verde, 

monitorizare persoane vârstnice singure şi bolnavi cronici cu venituri 

mici, etc.;  
k) acompaniere în scopul prevenirii şi combaterii izolării sociale; 

l) procurarea actelor de identitate (certificate de naştere, cărţi de 
identitate); 

m) alte activităţi de promovare a incluziunii sociale a persoanelor 

defavorizate: conştientizare şi sensibilizare a publicului privind riscul 
de excluziune socială, respectarea drepturilor sociale şi promovarea 
măsurilor de asistenţă socială, mediere socială, ş.a.; 

n) suport pentru realizarea unor activităţi instrumentale ale vieţii zilnice 
(menaj,  gestionare bunuri, efectuare cumpărături, plata facturilor), 

precum şi mici reparaţii sau lucrări de amenajare a mediului ambiant.  
În funcţie de scopul/funcţiile sale şi activităţile desfăşurate, furnizorul 

serviciului:  



- dispune de cabinet/săli cu destinaţie specială (reuniuni, 
organizare de activităţi de socializare, terapie de grup, sesiuni de 

informare şi educare, evenimente de  sensibilizare a populaţiei, 
etc);  

- are încheiate convenţii/contracte pentru închirierea mijloacelor 
de transport necesare activităţilor de colectare şi distribuire a 
ajutoarelor materiale şi ajutoarelor alimentare, sau dispune de 

resursele financiare pentru închirierea acestora; 
- dispune de dotările necesare (mobilier, echipamente, spaţii de 

depozitare autorizate, şa.) pentru desfăşurarea activităţilor; 

- dispune de documentele prin care se atestă provenienţa 
materialelor stocate care se distribuie ca ajutoare. 

 

Serviciul dispune de cel puțin un cabinet pentru servicii de asistență socială în 
cazul în care acordă și alte servicii de integrare/reintegrare socială la sediul 
propriu, amenajează spații special destinate derulării activităților/terapiilor de 

integrare/reintegrare socială și le dotează cu mobilierul, materialele și 
echipamentele adecvate. 

Activitatile desfasurate:  
a) managementul de caz pentru persoanele vârstnice care se încadrează într-

una din situațiile prevăzute la art.9 alin.(2) din Legea nr.17/2000, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare și care beneficiază de 

suport pentru realizarea unor activităţi instrumentale ale vieţii zilnice 
asigurate de voluntari sau de îngrijitori informali;  

b) realizarea, după caz, a evaluării inițiale/a planurilor inițiale de intervenție, 
revizuirea planurilor de intervenţie/planurilor individualizate de asistenţă şi 

îngrijire, precum şi implementarea măsurilor prevăzute în acestea, pentru 
persoanele vârstnice dependente.  

c) atribuțiile responsabilului de caz așa cum sunt reglementate în standardele 

minime de calitate;  

d) managementul de caz în cadrul serviciilor de asistență comunitară pentru 

prevenirea excluziunii sociale şi combaterii sărăciei în situația în care 

beneficiarii sunt persoanele vârstnice dependente și susținătorii legali care se 

încadrează într-una din situațiile prevăzute la art.9 alin.(2) din Legea 
nr.17/2000.  

 

Instrucţiune: Formularea scopului serviciului social acoperă obligatoriu 

următoarele informaţii: activităţile de bază, categoria de beneficiari, situaţia 
de dificultate la care serviciul răspunde. În formularea scopului, 39 furnizorul 

de servicii sociale are în vedere atât prevederile Legii asistenţei sociale nr. 
292/2011*4), cu modificările ulterioare, cât şi prevederile legilor speciale care 
reglementează promovarea şi respectarea drepturilor diverselor categorii de 

persoane aflate în dificultate (de exemplu: Legea nr. 272/2004 privind 
protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a 



persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, etc.) Potrivit 
prevederilor art. 27 din Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, 

serviciile sociale reprezintă activitatea sau ansamblul de activităţi realizate 
pentru a răspunde nevoilor sociale, precum şi celor speciale, individuale, 
familiale sau de grup, în vederea depăşirii situaţiilor de dificultate, prevenirii 

şi combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale şi 

creşterii calităţii vieţii.  

ART. 4  

Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare  

(1) Serviciul social "CSASC" funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului 

general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale reglementat de Legea 
nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, respectiv Legea nr.17/2000 privind 

asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, precum și legislației secundare, precum şi a altor acte 

normative secundare, aplicabile domeniului.  

(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul 29/2019, Anexa 7.  

(3) Serviciul social "CSASC" este înfiinţat prin Hotărârea consiliului local al 
primariei Targsoru Vechi nr. ...... şi funcţionează în cadrul/subordinea SPAS; 

Potrivit prevederilor art. 112 şi 113 din Legea nr. 292/2011, cu modificările 
ulterioare, administrarea şi acordarea beneficiilor de asistenţă socială şi a 

serviciilor sociale se realizează prin serviciul public de asistenţă socială din 
subordinea consiliului local sau din aparatul de specialitate al primarului 
(compartimentul de asistenţă socială de la nivelul comunelor). SPAS este 

responsabil de realizarea evaluării iniţiale şi elaborarea planului de 
intervenţie, precum şi de implementarea acelor măsuri cuprinse în planul de 
intervenţie care pot fi realizate la nivelul comunităţii. În cadrul SPAS pot fi 

angajaţi şi asistentul medical comunitar şi mediatorul sanitar, responsabili 

de implementarea activităţilor de asistenţă medicală comunitară.  

ART. 5  

PRINCIPIILE CARE STAU LA BAZA ACORDĂRII SERVICIULUI SOCIAL  

(1) Serviciul social "CSASC" se organizează şi funcţionează cu respectarea 

principiilor generale care guvernează sistemul naţional de asistenţă socială, 
precum şi cu principiile specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale 

prevăzute în standardele minime de calitate aplicabile.  

(2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciului social "CSASC" 

sunt următoarele: a) funcţionarea în regim de intervenţie imediată, nefiind 
necesară încheierea contractului de furnizare de servicii; b) intervenţia 
integrată; c) flexibilitatea organizării serviciului în locul unde este necesară 

intervenţia; d) posibilitatea prestării serviciilor fără evaluarea nevoilor 
persoanei, în funcţie de tipul de intervenţie, fiind suficientă înregistrarea 

persoanelor în registrul de evidenţă sau în liste de prezenţă; e) 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, autodeterminarea, 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 dezvoltarea propriilor 
capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor 
de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat; l) promovarea 

relaţiilor de colaborare cu serviciul public de asistenţă socială, precum şi cu 
toţi actorii sociali. Acesta poate fi încheiat numai în cazul în care se percepe 

o contribuţie din partea beneficiarului sau în situaţia în care acesta urmează 
un program de integrare sau reintegrare socială care necesită planificarea 

activităţilor pe perioadă determinată de timp.  

ART. 6  

BENEFICIARII SERVICIILOR SOCIALE  

(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate de "CSASC" sunt:  

a) persoanele vârstnice dependente care se încadrează într-una din situațiile 

prevăzute la art.9 alin.(2) din Legea nr.17/2000 privind asistența socială a 

persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
respectiv:  

1) nu au venituri şi nici susţinători legali;  

2) sunt beneficiari ai ajutorului social acordat în baza Legii nr. 416/2001 
privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, sau 

realizează venituri al căror cuantum se situează sub nivelul indemnizaţiei 
sociale pentru pensionari prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobată prin 

Legea nr. 196/2009, cu modificările ulterioare;  

3) susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice prevăzute la lit. b) realizează 
venituri al căror cuantum se situează sub cuantumurile veniturilor prevăzute 

la lit. b).;  

b) orice alte categorii de persoane vulnerabile din comunitate. 

Instrucţiune: Pot fi beneficiari ai serviciilor sociale persoane, familii şi 

comunităţi aflate în situaţii de dificultate sau în risc de excluziune socială.  

(2) Condiţiile de accesare a serviciilor: acte de identitate/după caz, orice 
documente justificative ale interventiei, suficientă uneori, înregistrarea 

persoanelor în registrul de evidenţă sau în liste de prezenţă;  



Instrucţiune: După caz, se precizează: actele necesare, criteriile de eligibilitate 
ale beneficiarilor, cine ia decizia de accesare a serviciului, modalitatea de 

încheiere a contractului de furnizare de servicii şi modelul acestuia, 

modalitatea de stabilire a contribuţiei beneficiarului.  

(3) Condiţii de încetare a serviciilor: in functie de nevoile identificate, se va 

stabili perioada si tipul de ajutor care I se poate acorda unui beneficiar;  

(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate de "CSASC" au 

următoarele drepturi:  

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

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

aplică, după caz; c) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra 

informaţiilor furnizate şi primite;  

d) să li se asigure continuitatea/transferul/recomandarea serviciilor sociale 
furnizate, atât timp cât se menţin condiţiile care au generat situaţia de 

dificultate;  

e) să fie protejaţi de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au 

capacitate de exerciţiu;  

f) să fie informaţi asupra situaţiilor de risc, precum şi asupra drepturilor 

sociale.  

Copii, familii, persoane cu dizabilităţi, persoane vârstnice, persoane victime 

ale violenţei în familie, persoane fără adăpost, persoane cu diferite adicţii, 
respectiv consum de alcool, droguri, alte substanţe toxice, internet, jocuri de 

noroc etc., persoane victime ale traficului de fiinţe umane, persoane cu 

afecţiuni psihice, persoane din comunităţi izolate.  

Serviciile în comunitate pot fi furnizate şi fără evaluare, inclusiv în situaţiile 

în care persoanele nu deţin acte de identitate.  

Serviciile în comunitate pot fi furnizate fără evaluarea nevoilor persoanei, în 
funcţie de tipul de intervenţie, fiind suficientă înregistrarea persoanelor în 

registrul de evidenţă sau în liste de prezenţă.  

 

ART. 7  

ACTIVITĂŢI ŞI FUNCŢII 

 Principalele functii ale serviciului social "CSASC" sunt următoarele:  

a) de furnizare a serviciilor sociale în comunitate, prin asigurarea 

următoarele activităţi:  

1. evaluarea iniţială;  



2. elaborarea planului de intervenţie;  

3. aplicarea planului de intervenţie;  

4.oferirea servicii propriu zise;  

b) de valorificare a potenţialului membrilor comunităţii în vederea prevenirii 

situaţiilor de neglijare, abuz, abandon, violenţă, excluziune socială etc., prin 

asigurarea următoarelor activităţi:  

1. activităţi de sensibilizare şi informare a populaţiei;  

2. promovarea participării sociale;  

c) de informare a potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului 
larg despre domeniul său de activitate şi de promovare 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 intra categoriile vulnerabile care fac parte din 
categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea 

următoarelor activităţi:  

a) informare şi consiliere: privesc drepturile sociale, prevenirea şi 
combaterea unor comportamente care pot conduce la creşterea riscului 

de excluziune socială (violenţa în familie, traficul de persoane, 
delincvenţă ş.a., precum şi măsurile de sprijin în vederea facilitării 

integrării/reintegrării sociale şi inserţiei/reinserţiei familiale a 
categoriilor de persoane defavorizate;   

b) consiliere psihologică, precum şi, după caz, terapii de specialitate;  

c) educaţie extracurriculară: educaţie pentru sănătate, educaţie privind 
prevenirea şi combaterea bolilor transmisibile, educaţie pentru 

prevenirea şi combaterea consumului de droguri, alcool, tutun, 
educaţie civică, educaţie pentru dezvoltarea abilităţilor pentru o viaţă 
independentă, educaţie pentru prevenirea şi combaterea 

comportamentelor anti-sociale, etc., precum şi instruire pentru 
utilizarea limbajului mimico-gestual, pentru utilizarea de diverse 
dispozitive destinate persoanelor cu dizabilităţi, lucrul cu câinii 

utilitari, ş.a.  
d) facilitare a accesului pe piaţa muncii: suport pentru obţinerea unui loc 

de muncă şi menţinerea pe piaţa muncii, facilitarea accesului la servicii 
de formare şi reconversie profesională, orientare vocaţională. 

e) facilitare a accesului la o locuinţă: colaborare cu serviciile publice de 

asistenţă socială şi autorităţile administraţiei publice locale, întocmirea 
şi obţinerea documentelor care evidenţiază situaţia de dificultate a 
persoanei/familiei, identificare locuinţe sociale şi locuinţe cu chirii 

accesibile, promovarea responsabilităţii sociale a dezvoltatorilor 
imobiliari, protecţia drepturilor la o locuinţă, etc.;  

f) promovarea unui stil de viaţă sănătos şi activ: facilitarea accesului la 
servicii medicale, organizarea acţiunilor şi/sau promovarea participării 
la activităţi de educaţie fizică sau sportive, organizarea evenimentelor 



şi/sau facilitarea accesului la activităţi culturale şi artistice, excursii şi 
drumeţii, promovarea activităţilor de voluntariat, etc.; 

g) intervenţie în stradă (efectuată de echipe mobile şi/sau ambulanţa 
socială): identificarea şi evaluarea socio-medicală a persoanelor fără 

adăpost, transportul  persoanelor fără adăpost la centre rezidenţiale, 
precum şi la unităţi sanitare cu paturi/ambulatorii de 
specialitate/cabinete medicale, acordarea unor măsuri de sprijin 

(distribuirea de pachete de hrană, băuturi nealcoolice calde, pături,  
haine, încălţăminte, acordarea de tratament medical de urgenţă, ş.a.); 

h) colectare, depozitare şi distribuire de ajutoare materiale şi alimentare; 

i) transportul şi distribuirea hranei calde la domiciliul persoanelor 
eligibile pentru acordarea de masă la cantinele sociale şi care nu se pot 

mobiliza singure; 
j) comunicare şi monitorizare situaţii de risc: telefonul verde, 

monitorizare persoane vârstnice singure şi bolnavi cronici cu venituri 

mici, etc.;  
k) acompaniere în scopul prevenirii şi combaterii izolării sociale; 

l) procurarea actelor de identitate (certificate de naştere, cărţi de 
identitate); 

m) alte activităţi de promovare a incluziunii sociale a persoanelor 

defavorizate: conştientizare şi sensibilizare a publicului privind riscul 
de excluziune socială, respectarea drepturilor sociale şi promovarea 
măsurilor de asistenţă socială, mediere socială, ş.a.; 

n) suport pentru realizarea unor activităţi instrumentale ale vieţii zilnice 
(menaj,  gestionare bunuri, efectuare cumpărături, plata facturilor), 

precum şi mici reparaţii sau lucrări de amenajare a mediului ambiant;  
d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor 
activităţi: 1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de 

acordare a serviciilor;  

2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;  

3. chestionar de masurare a gradului de satisfactie a beneficiarului; 

e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului 

prin realizarea următoarelor activităţi:  

Activităţile prevăzute la lit. a) - e) sunt formulate cu respectarea activităţilor 
specifice tipologiei serviciilor sociale prevăzute în Nomenclatorul serviciilor 

sociale, în concordanţă cu scopul şi funcţiile serviciilor sociale, precum şi cu 
standardele minime de calitate aplicabile.  În conformitate cu prevederile art. 
47 din Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, evaluarea iniţială şi 

planul de intervenţie sunt realizate de asistentul social. Evaluarea iniţială are 
drept scop identificarea nevoilor individuale şi familiale, în baza cărora este 

elaborat planul de intervenţie. În cadrul procesului de evaluare iniţială, 
persoana primeşte gratuit informaţiile referitoare la riscurile sociale şi 
drepturile de protecţie socială de care poate beneficia, precum şi, după caz, 

consilierea necesară în vederea depăşirii situaţiilor de dificultate. Evaluarea 
iniţială poate avea în vedere inclusiv realizarea diagnozei sociale la nivelul 

grupului şi comunităţii şi elaborarea planului de servicii comunitare.În 



conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, 
planul de intervenţie, elaborat în urma evaluării iniţiale, cuprinde măsurile 

de asistenţă socială, respectiv serviciile recomandate pentru soluţionarea 
situaţiilor de nevoie sau risc social identificate, precum şi beneficiile de 

asistenţă socială la care persoana are dreptul.Prin realizarea unor activităţi 
de tipul: informare şi consiliere, consiliere psihologică, educaţie 
extracurriculară, intervenţie în stradă, facilitarea accesului la servicii de 

locuire, ocupare, activităţi de promovare a incluziunii sociale a persoanelor 

defavorizate etc.  

ART. 8  

Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal  

(1) Serviciul social "CSASC" funcţionează cu un număr de 3 persoane, 

conform prevederilor Hotărârii consiliului local, din care:  

a) personal de conducere: director, după caz, şef de centru etc.: -1 ;  

b) personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă; personal de specialitate şi 

auxiliar: 1 asistent social(servicii externalizate);  

c) personal cu funcţii administrative, gospodărire, întreţinere-reparaţii, 

deservire, după caz: -1 ;  

d) voluntari: -: 

(2) Raportul angajat/beneficiar variază în funcţie de tipul de 

intervenţie/activităţi etc.: 1 asistent social la 50 de cazuri. 

ART. 9  

PERSONALUL DE CONDUCERE  

(1) Personalul de conducere poate fi, după caz: director, şef de centru, 

manager de proiect etc.: asistent social - contact prestari servicii 

(2) Atribuţiile personalului de conducere sunt:  

a) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de 

personalul serviciului şi propune organului competent sancţiuni disciplinare 
pentru salariaţii care nu îşi îndeplinesc în mod corespunzător atribuţiile, cu 
respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, 

codului muncii etc.;  

b) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul 
implementării obiectivelor şi întocmeşte informări pe care le prezintă 

furnizorului de servicii sociale;  

c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire 

şi perfecţionare;  



d) colaborează cu alte centre/alţi furnizori de servicii sociale şi/sau alte 
structuri ale societăţii civile la acţiuni care vizează ameliorarea asistenţei 

sociale a grupurilor vulnerabile;  

e) răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul 

serviciului şi dispune, în limita competenţei, măsuri de organizare care să 
conducă la îmbunătăţirea acestor activităţi sau, după caz, formulează 

propuneri în acest sens;  

f) organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de 

lucru şi a regulamentului de organizare şi funcţionare;  

g) întocmeşte proiectul bugetului propriu al serviciului;  

h) asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor 

sociale, după caz;  

i) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.  

 

ART. 10  

PERSONALUL SPECIALITATE ŞI AUXILIAR  

(1) Personalul de specialitate poate fi:  

a) asistent social (263501); b) lucrător social pentru persoane cu probleme de 
dependenţă (341203); c) tehnician asistenţă socială (341201); d) lucrător 

social (532908); e) mediator sanitar (532901); f) mediator social (532902); g) 
facilitator de dezvoltare comunitară (341204); 43 #M1 h) alt personal de 

specialitate în asistenţă socială.  

(2) Atribuţii ale personalului de specialitate privesc în principal elaborarea 

planului de intervenţie:  

a) asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale, cu 

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

respectarea standardelor minime de calitate; d) întocmeşte rapoarte periodice 
cu privire la activitatea derulată; e) alte atribuţii prevăzute în standardul 

minim de calitate aplicabil.  

ART. 11  

FINANŢAREA SERVICIULUI  

(1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, furnizorul de servicii 
sociale are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciului cel 

puţin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile.  

(2) Finanţarea cheltuielilor serviciului se asigură, în condiţiile legii, din 

următoarele surse:  



a) bugetul local al judeţului;  

b) bugetele locale ale comunelor;  

c) bugetul de stat;  

d) donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori 

juridice din ţară şi din străinătate;  

e) fonduri externe rambursabile şi nerambursabile;  

f) contribuţia persoanelor beneficiare, după caz;  

g) alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

 

Prezentul ROF a fost adoptat si aprobat in data de………………………….…de 

catre Consiliul Local al comunei ______. 

 

 

Semnatura Primar 

 


