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HOTĂRÂREA Nr.90 
 din 29 noiembrie 2018 

privind aprobarea Înființării serviciului social fără personalitate juridică ”Unitate de îngrijire la 
domiciliu” în comuna Socodor, județul Arad 

 
Consiliul  Local al Comunei Socodor, Judeţul Arad ,CIF 3519330, ales în condiţiile  

stabilite de Legea nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru 

modificarea Legii  administrației  publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și 

completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, reunit  

ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA DATA DE 29 noiembrie 2018 

 

Având în vedere, 

- expunerea de motive nr. 3165/23.11.2018  a Primarului  Comunei Socodor; 

- referatul de specialitate  nr.3164/23.11.2018; 

- raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al Comunei Socodor; 

- prevederile Legii nr. 17/2000 (republicare
1
) privind asistența socială a persoanelor vârstnice, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Legii 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale cu modificările și 

completările ulterioare; 

- prevederile Hotarârii Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, 

precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- prevederile art. 36, alin. (1) și (2), lit. d) și alin. (6), lit. a), pct.2 din Legea nr. 215/2001  

privind administrația publică locală, republicată(r
1
), cu modificările și completările ulterioare; 

Votul exprimat de către cei 10 consilieri prezenţi la şedinţă, din cei 11 în funcţie, din care toți cei 

10 consilieri au votat ”pentru”, 

           În temeiul art. 45 alin (2) lit (a) și art.115 alin (1) lit (b) din Legea nr.215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

                                        H O T Ă R Ă Ș T E 

Art.1. Se aprobă înființarea serviciului social fară personalitate juridică ”Servicii de îngrijire la domiciliu 

pentru persoane vârstnice, persoane cu dizabilități, persoane aflate în situație de dependență” adresat 

persoanelor vârstnice și având codul 8810ID-I ”Unități de îngrijire la domiciliu”.Scopul acestui serviciu 

este de  a îmbunatăți calitatea vieții persoanelor vârstnice din Comuna Socodor. 

 

Art.2. Se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al ”Serviciului de îngrijire la domiciliu 

pentru persoane vârstnice, persoane cu dizabilitati, persoane aflate în situație de dependență” așa cum este 

acesta prevăzut  în anexa nr. 1 care face parte integrantă  din prezenta  hotărâre. 

 

Art.3. Primarul Comunei Socodor, prin Compartimentul de Asistență Socială din cadrul primăriei 

Socodor, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărări. 

 

 CONSILIUL LOCAL SOCODOR 
Cod Fiscal: 3519330 ; Comuna Socodor nr.1 Cod Postal  317305, judeţul Arad, Tel.+4 0257 358 100;  

Fax.+4 0257 358 112;  e-mail: primaria@socodor.ro,  ; socodor@gmail.com; www.socodor.ro  

mailto:primaria@socodor.ro,
mailto:socodor@gmail.com
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Art.4. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului Comunei Socodor , în termenul 

prevăzut de lege, primarului comunei Socodor, compartimentului de asistență socială din cadrul Primăriei 

Socodor şi se  duce la cunoştinţă publică  prin afişare la sediul primăriei şi pe pagina de internet 

www.socodor.ro şi se comunică cu Instituţia Prefectului-Judetul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios 

Administrativ. 

 

 

             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                      SECRETAR , 

                      CONSILIER                                            CONTRASEMNEAZĂ 

                  UNC DIMITRIE                                       CRIŞAN GHEORGHE 
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                                                                             Anexa nr.1 la HCL 90/29.11.2018 

 

REGULAMENT 
 

de organizare si functionare a serviciului social 
 

Unitati de ingrijire la domiciliu 

 
ARTICOLUL 1 

 

Definitie 

(1)Regulamentul de organizare si functionare este un document propriu al Serviciului social fara 

personalitate      

 juridica  ,Servicii de Îngrijire la domiciliu    pentru persoane varstnice ,persoane cu dizabilitate ,persoane               

 aflate in situatie de dependenta, adresat persoanelor varstnice   avand codul 8810IC-I    . Scopul acestui        

 serviciu este de a imbunatatii calitatea vietii persoanelir varstice de la nivelul comunei noastre. 

(2)Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât si pentru 

angajatii Serviciului Social Unitati de  Îngrijire la domiciliu si dupa caz, pentru membrii familiei 

beneficiarilor, reprezentantii legali/conventionali,vizitatori. 

 

ARTICOLUL 2 

Identificarea serviciului social 
Serviciul  de ingrijire la domiciliu pentru persoane varstnice ,persoane cu dizabilitatii  ,persoane aflate 

in situatii de dependenta   , cod social8810ID-I a fost    înfiintat prin Hotarârea Consiliului Local  

Socodor    nr.90/29.11.2019 , în cadrul Comunei Socodor. 

 

Este administrat de furnizorul  de servicii sociale , serviciu puiblic cu personalitate jurid Compartiment 

de asistenta socialaa, din   aparatul primarului comunei Socodor  , acreditat conform Certificatului de 

Acreditare seria AF, numarul 003398 din data de 20.04.2018, ca furnizor de servicii sociale de catre de 

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale a Persoanelor Vârstnice. 
 

ARTICOLUL 3 

Scopul serviciului social 
 

Scopul principal al Serviciului social Îngrijire la domiciliu este prevenirea institutionalizarii 

persoanelor vârstnice în centre rezidentiale de îngrijire si asistenta/ camine pentru persoane 

vârstnice, de îmbunatatire a calitatii vietii persoanelor de vârsta a III-a si socializarea lor. 

Serviciul social Îngrijire la domiciliu ofera sprijin si suport pentru persoanele vârstnice izolate la 

domiciliu, prevenind marginalizarea/excluderea lor sociala. 

Nevoile persoanelor de vârsta a III-a sunt multiple, ele se raporteaza la starea materiala si starea de 

sanatate a beneficiarului. 

Serviciul pentru Protectia Sociala a Persoanelor Vârstnice prin serviciul social Îngrijire la 

domiciliu furnizeaza servicii sociale de interes local prin acordarea de servicii de îngrijire 

personala la domicilul beneficiarilor: 

- ajutor pentru activitatile de baza ale vietii zilnice: igiena corporala, îmbracare si 

dezbracare, igiena eliminarilor, hranire si hidratare, mobilizare si transfer, deplasarea în 

interior, comunicare. 

ajutor pentru activitati instrumentale ale vietii zilnice: prepararea hranei sau livrarea acesteia, 

efectuarea de cumparaturi, activitati de menaj, însotirea în mijloacele de transport, facilitarea deplasarii 

în exterior, companie, activitati de administrare si gestionare a bunurilor. 

Serviciile de îngrijire personala sunt stabilite în Planul individualizat de îngrijire si asistenta si     

sunt asigurate de catre infirmiere. 

Beneficiarii primesc asistenta si suportul necesar pentru realizarea activitatilor de baza ale vietii 

zilnice în functie de nevoile individuale, corelate cu gradul de dependenta obtinut în urma 

evaluarii socio-medicala (geriatrica), conform Grilei 886/2000. 
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Procesul de acordare a serviciilor de îngrijire la domiciliu se realizeaza în baza unui Plan 

individualizat de îngrijire si asistenta adaptat nevoilor si gradului de dependenta al beneficiarului 

întocmit în baza rezultatelor 

obtinute în urma efectuarii fisei de evaluare     socio-medicala. 

În functie de nevoile particulare ale fiecarui beneficiar, managerul de caz poate implica la 

nevoie si alti specialisti în realizarea planului individualizat de îngrijire si asistenta     

(psiholog, kinetoterapeut). 
 

ARTICOLUL 4 
 

Cadrul legal de înfiintare, organizare si functionare 
 

(1)Serviciul de  Îngrijire la domiciliu functioneaza cu respectarea prevederilor cadrului general de 

organizare si functionare a serviciilor sociale reglementat de: 

Legea nr. 292/2011     a asistentei   sociale, cu modificarile ulterioare; 

Legea nr.17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor vârstnice republicata în 2008, 

precum si ale altor acte normative secundare aplicabile domeniului; 

Hotarârea Guvernului nr. 886/2000privind Grila nationala de evaluare a nevoilor persoanelor 

vârstnice. 

 
(2)Standard minim de calitate aplicabil: Ordin MMFPSPV nr. 2126/05.11.2014 privind standardele 

minime de calitate pentru  serviciile sociale, Anexa nr.9. 

 

ARTICOLUL 5 
 

Principiile care stau la baza acordarii serviciului social 
 

(1)Serviciul social Îngrijire la domiciliu se organizeaza si functioneaza cu respectarea principiilor 

generale care guverneaza sistemul national de asistenta sociala, precum si cu principiile specifice care 

stau la baza acordarii serviciilor sociale prevazute în legislatia specifica, în conventiile internationale 

ratificate prin lege si în celelalte acte internationale în materie la care România este parte, precum si în 

standardele minime de calitate aplicabile. 

(2) Principiile specifice care stau la baza prestarii serviciilor sociale în cadrul serviciului social Îngrijire 

la domiciliu sunt urmatoarele: 

a)respectarea si promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare; 

b)protejarea si promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveste egalitatea de sanse si 

tratament, participarea egala, autodeterminarea, autonomia si demnitatea personala si întreprinderea de 

actiuni nediscriminatorii si pozitive cu privire la persoanele beneficiare; 

c)asigurarea protectiei împotriva abuzului si exploatarii persoanei beneficiare; 

d)deschiderea catre comunitate; 

e)asistarea persoanelor fara capacitate de exercitiu în realizarea si exercitarea drepturilor lor; 

f)asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol si statut social, prin încadrarea în unitate a unui 

personal mixt; 

g)ascultarea opiniei persoanei beneficiare si luarea în considerare a acesteia, tinându-se cont, dupa caz, 

de vârsta si de gradul sau de maturitate, de discernamânt si capacitatea de exercitiu; 

h)promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare; 

i)asigurarea unei îngrijiri individualizate si personalizate a persoanei beneficiare; 

j)preocuparea permanenta pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potentialului si 

abilitatilor persoanei beneficiare de a trai independent; 

k)încurajarea initiativelor individuale ale persoanelor beneficiare si a implicarii active a acestora în 

solutionarea situatiilor de dificultate; 

l)asigurarea unei interventii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare; 

m)asigurarea confidentialitatii si a eticii profesionale; 

n)responsabilizarea membrilor familiei, reprezentatilor legale cu privire la exercitarea drepturilor si 
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îndeplinirea obligatiilor de întretinere; 

o)primordialitatea responsabilitatii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacitati de 

integrare sociala si implicarea activa în solutionarea situatiilor de dificultate cu care se pot confrunta la 

un moment dat; 
 

p)colaborarea centrului/unitatii cu serviciul public de asistenta sociala. 

r)asistarea persoanelor aflate în situatii de dificultate si vulnerabilitate sociala, prin implicarea în 

identificarea, întelegerea, evaluarea corecta si solutionarea problemelor individuale; 

s)evitarea oricarei forme de discriminare bazate pe rasa, etnie, sex si orientare sexuala, statut marital, 

convingeri politice sau religioase, deficienta fizica sau psihica, situatie materiala si/sau orice alta 

preferinta, caracteristica, conditie sau statut. 

t)promovarea principiului justitiei sociale prevazute de actele normative în vigoare; 

v)egalitatea sanselor privind accesul persoanelor asistate la informatii, servicii, resurse si participarea 

acestora la procesul de luare a deciziilor; 

x) respectarea demnitatii individului, unicitatii si valorii fiecarei persoane. 

 

ARTICOLUL 6 
 

Beneficiarii serviciilor sociale 
 

(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în cadrul serviciului     de Îngrijire la Domiciliu sunt: 

a) persoane vârstnice     aflate în situatii de dificultate sau în risc de excluziune sociala. 

(2) Conditiile de acces/admitere în programul de îngrijire la domiciliu sunt urmatoarele: 

a) Acte necesare 

Actele necesare pentru înscrierea în programul de îngrijire la domiciliu sunt urmatoarele: 

- cerere tip     adresata Serviciului pentru Protectia Sociala a Persoanelor Vârstnice în care se solicita 

ancheta sociala pentru a beneficia de îngrijire la domiciliu; 

- cupon de pensie original/copie; Acte medicale: 

- adeverinta medicala de la medicul de familie cu diagnosticele medicale si recomandarea îngrijirii 

la domiciliu; 

-     aviz epidemiologic (nu sufera de boli infecto-contagioase); 

-     aviz medic psihiatru ca nu este diagnosticat cu dementa,     Alzheimer sau alte boli de natura psihica 

   -    copii xerox dupa actele de stare civila: carte de identitate, certificat de casatorit/ deces, etc. 

-    declaratie pe proprie raspundere precum ca are sau nu are lucruri de valoare în casa. 

b) Criterii de eligibilitate: 

Este eligibila pentru acordarea serviciilor de Îngrijire la domiciliu persoana vârstnica, care 

Îndeplinește urmatoarele conditii: 

- are vârsta legala de pensionare stabilita conform actelor normative în vigoare; 

- locuiste singur/a cu domiciliul stabil în comuna Socodor; 

- nu are copii cu domiciliul în  localitate (rude de gradul I); 

- fara a fi încheiat cu alte persoane contract     de vânzare-cumparare a locuintei sau orice alt act juridic 

clauza de întretinere; 

-  sa fie încadrata în grad de dependenta IIA, IIB, IIC în urma aplicarii fisei de evaluare socio-me 

(geriatrica) aprobata prin H.G. nr.886/2000; 

- sa nu fie încadrata în gradul I de handicap, cu asistent personal     de catre Comisia de Expertiza Medi a 

Persoanelor cu Handicap pentru Adulti Arad; 

- nu este diagnosticata cu Boala Alzheimer sau cu tulburari psihice grave; 

- are venitul maxim în limita echivalentului a doua salarii minime pe economie  stabilite prin actele 

normative în vigoare. 

c) Decizia de admitere/respingere 

Referatul de aprobare a dispozitiei de admitere/ respingere este întocmit si înregistrat de asistentul 

social   are la baza rezultatul evaluarii nevoilor individuale si recomandarea managerului de caz. 

Dispozitia de admitere/ respingere se întocmeste în baza referatului de aprobare a dispozitiei de 
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admitere/respingere si este emisa de catre  primarul comunei Socodor. 

Dispozitia de admitere/ respingere poate fi contestata în     contencios administrativ în termen de 30 

de zile de la data comunicarii. 

d) Modalitatea de încheiere a contractului de furnizare de servicii si modelul acestuia 

&rdquo;Contractul     acordare     servicii sociale de îngrijire la domiciliu&rdquo; este încheiat între 

beneficiar si 

Comuna Socodor, Serviciul  de ingrijire la domiciliu. 

Vârstnice, pe o perioada de un an, cu posibilitatea de prelungire prin act aditional. 

Modelul contractului este     reglementat de Ordinul MMSSF 73/2005 privind aprobarea modelului 

Contractului pentru acordarea de servicii sociale, încheiat de furnizorii de servicii sociale, acreditati 

conform legii, cu beneficiarii de servicii sociale. 

e) Modalitatea de stabilire a contributiei beneficiarului 

Serviciile oferite în cadrul Comprtimentului de Îngrijire la Domiciliu sunt gratuite conform 

Hotarârii Consiliului Local Socodor     nr.______/201____ privind     contributia persoanelor 

vârstnice beneficiare de servicii de îngrijire la domiciliu . 

Conditii de încetare a serviciilor 

Serviciile de îngrijire la domiciliu se sisteaza prin Dispozitie de încetare/sistare, în baza referatului 

de dispozitie. Dispozitia de încetare/sistare este emisa de catre primarul comunei Socodor. 

Dispozitia de încetare/sistare va fi comunicata beneficiarului în scris în termen de 10 zile si 

poate fi contestata în  contencios administrativ în termen de 30 de zile de la data comunicarii. 

        Modalitatile de realizare a încetarii/sistarii acordarii serviciilor de îngrijire sunt la cerere, prin 

decizie unilaterala a beneficiarului sau a furnizorului de servicii, acordul ambelor parti poateavea loc în 

urmatoarele situatii: 

- refuzul obiectiv al beneficiarului de servicii sociale de a mai primi serviciile sociale, exprimat 

în mod direct sau prin reprezentant; 

- nerespectarea în mod repetat de catre beneficiarul de servicii sociale al prezentului regulament 

deorganizare si functionare; 

- retragerea autorizatiei de functionare sau a acreditarii furnizorului de servicii sociale; 

- limitarea domeniului de activitate pentru care furnizorul de servicii sociale a fost acreditat, în 

masura în care este afectata acordarea serviciilor catre beneficiarul de servicii sociale; 

- schimbarea obiectului de activitate al furnizorului de servicii sociale, în masura în care 

este afectata acordarea serviciilor catre beneficiarul de servicii sociale; 

-     încadrarea beneficiarului în gradul I de dependenta cu asistent personal de catre Comisia de 

Expertiza 

Medicala a Persoanelor cu Handicap pentru Adulti Arad; 

- în urma reevaluarii se constata ca beneficiarul nu mai are nevoie de servicii de îngrijire; 

- nerespectarea de catre beneficiar a oricarei dintre obligatiile prevazute în contractual de servicii; 

- încheierea cu alte persoane a unui contract     de vânzare-cumparare a locuintei beneficiarului  

cu clauza de întretinere sau orice alt act juridic ce prevede clauze de întretinere; 

- sustinatorii legali ai beneficiarului îsi stabilesc domiciliul în comuna Socodor; 

-  decesul beneficiarului; 

- venitul maxim depaseste limita echivalentului a doua salarii minime pe economie 

stabilite prin actele normative în vigoare; 

- beneficiarul nu mai îndeplineste conditiile prevazute de Legea nr. 17/2000 privind 

asistenta sociala a persoanelor vârstnice. 

Situatiile enumerate mai sus constituie motive de sistare a contractului de servicii de îngrijire la 

domiciliu. 

(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în cadrul serviciului     Îngrijire la domiciliu au 

urmatoarele drepturi: 

a)sa li se respecte drepturile si libertatile fundamentale, fara discriminare pe baza de rasa, sex, religie, 

opinie sau orice alta circumstanta personala ori sociala; 

b)sa participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea 

deciziilor privind interventia sociala care li se aplica; 
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c)sa li se asigure pastrarea confidentialitatii asupra informatiilor furnizate si primite; 

d)sa li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate, atât timp cât se mentin conditiile care au 

generat situatia de dificultate; 

e)sa fie protejati de lege atât ei, cât si bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exercitiu; 

f)sa li se garanteze demnitatea, intimitatea si respectarea vietii intime; 
 

g)sa participe la evaluarea serviciilor sociale primite; 

h)sa fie informatii     cu privire la     drepturile sociale, serviciile primite, precum si cu privire la 

situatiilor de risc ce pot apare pe parcursul derularii serviciilor; 

j)sa li se comunice drepturile si obligatiile, în calitate de beneficiari ai serviciilor sociale; 

k)sa fie protejati împotriva riscului de abuz si negrlijare; 

l)sa isi  exprime liber opinia cu privire la serviciile oferite; 

m)sa primeasca servicii sociale prevazute în planul de interventiele; 

n)să refuze, în conditii obiective, primirea serviciilor sociale; 

o)sa fie informati în timp util si în termeni accesibili, asupra oportunitatii acordarii altor servicii sociale; 

p)sa fie informati în timp util si în termeni accesibili, asupra regulamentului; 

r)beneficiarii audreptul de a avea acces la propriul dosar. 

(5)Persoanele beneficiare de servicii de Îngrijire la domiciliu au urmatoarele obligatii: 

a)de a da informatii corecte cu privire la identitatea si situatia familiala, medicala si sociala; 

b)de a permite furnizorului de servicii verificarea veridicitatii acestora; 

c)de a respecta     termenele si clauzele stabilite în cadrului planului individualizat de asistenta si     

îngrijire; 

   d)de a anunta când lipsesc de la domiciliu; 

   e)de a comunica orice schimbare intervenita în situatia lor sociala/medicala; 

   f)de a avea un compotament     decent, de a respecta infirmiera &#537;i personalul serviciului, 

g)fara conversatii sau remarci nepoliticoase care pot leza alte persoane; 

h)de a nu solicita servicii suplimentatre fata de cele prevazute în contractul de acordare a serviciilor 

sociale. 

 

ARTICOLUL 7 

Activitati si functii 

 

Principalele functii ale serviciului social de Îngrijire la domiciliu sunt urmatoarele: 

a)de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea urmatoarelor 

activitati: 

1.reprezinta furnizorul de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiara; 

2.reprezinta furnizorul de servicii sociale în contractele de parteneriat încheiate cu alti furnizori de 

servicii sociale 

b)de informare a beneficiarilor, potentialilor beneficiari, autoritatilor publice si publicului larg despre 

domeniul sau de activitate, prin asigurarea urmatoarelor activitati: 

1.elaborarea de materiale informative pe suport scris  (   care sunt distribuite în comunitate 

2.elaborarea de materiale informative pe suport electronic (fotografii, date de informare sau publicitare) 

postate pe site-ul  comunei Socoodor 

3.elaborarea de comunicate de presa si articole pentru Monitorul Primariei 

4.elaborarea     de rapoarte de activitate; 

c)de promovare a drepturilor beneficiarilor si a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a 

drepturilor omului în general, precum si de prevenire a situatiilor de dificultate în care pot intra 

categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, 

prin asigurarea urmatoarelor activitati: 

1.aplicarea  Chestionarului     de     verificare a satisfactiei beneficiarilor 

2.aplicarea     prevederilor Codului de etica. 

3.organizarea de sesiuni periodice de instruire a personalului cu privire la activitatile de îngrijire 

acordate 
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4. informarea    beneficiarilor siluarea la cunostiinta prin semnatura privind drepturile si obligatiile 

beneficiarilor, drepturile si obligatiile furnizorului de servicii, posibilitatea de semnalare a 

sesizarilor/reclama ;iilor, identificarea, semnalarea  si solutionarea cazurilor de abuz si neglijenta 

d)de asigurare a calitatii serviciilor sociale prin realizarea urmatoarelor activitati: 

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

2.realizarea de evaluari periodice a serviciilor prestate; 

3.realizarea  Raportului Informativ privind Chestionarul de     verificare a satisfactiei beneficiarilor 

4.monitorizarea, realizarea indicatorilor de performanta     corelati obiectivelor serviciului social de 

îngrijire; 

e)de administrare a resurselor financiare, materiale si umane ale serviciului social Îngrijire la domiciliu 

prin realizarea urmatoarelor activitati: 

1.întocmirea propunerilor pentru Planul Anual de Achiztii al furnizorului de servicii sociale; 

2.întocmirea de propuneri pentru investitii; 

3.întocmirea de referate de necesitate; 

4.întocmirea Planului de Amenajare si Adaptare a Mediului Ambiant; 

5.întocmirea de propuneri privind Planul de formare/perfectionare profesionala a personalului; 

6.întocmirea de propuneri/referate privind ocuparea posturilor. 
 

ARTICOLUL 8 

Structura organizatorica, numarul de posturi si categoriile de personal 

ARTICOLUL 9 

Personalul de conducere 
(1)Personalul de conducere este: 

a)sef de serviciu ; 

(2)Atributiile personalului de conducere sunt: 

a)asigura coordonarea, îndrumarea si controlul activitatilor desfasurate de personalul serviciului si 

propune organului competent sanctiuni disciplinare pentru salariatii care nu îsi îndeplinesc în mod 

corespunzator atributiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizarii serviciilor sociale, 

codului muncii etc.; b)elaboreaza rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul 

implementarii obiectivelor si întocmeste informari pe care le prezinta furnizorului de servicii sociale; 

c)propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire si perfectionare; 

d)colaboreaza cu alte centre/alti furnizori de servicii sociale si/sau alte structuri ale societatii civile în 

vederea schimbului de bune practici, a îmbunatatirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a 

calitatii serviciilor, precum si pentru identificarea celor mai bune servicii care sa raspunda nevoilor 

persoanelor beneficiare; 

e)întocmeste raportul anual de activitate; 

f)asigura buna desfasurare a raporturilor de munca dintre angajatii serviciului/centrului; 

g)propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice si a numarului de personal; 

h)desfasoara activitati pentru promovarea imaginii centrului în comunitate; 

i)ia în considerare si analizeaza orice sesizare care îi este adresata, referitoare la încalcari ale drepturilor 

beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce; 

j)raspunde de calitatea activitatilor desfasurate de personalul din cadrul serviciului si dispune, în limita 

competentei, masuri de organizare care sa conduca la îmbunatatirea acestor activitati sau, dupa caz, 

formuleaza propuneri în acest sens; 

k)organizeaza activitatea personalului si asigura respectarea timpului de lucru si a regulamentului de 

organizare si functionare; 

l)reprezinta serviciul în relatiile cu furnizorul de servicii sociale si, dupa caz, cu autoritatile si institutiile 

publice, cu persoanele fizice si juridice din tara si din strainatate, precum si în justitie; 

m)asigura comunicarea si colaborarea permanenta cu serviciul public de asistenta sociala de la nivelul 

primariei si de la nivel judetean, cu alte institutii publice locale si organizatii ale societatii civile active 

în comunitate, în folosul beneficiarilor; 

n)numeste si elibereaza din functie personalul din cadrul serviciului, în conditiile legii; 

o)întocmeste proiectul bugetului propriu al serviciului si contul de încheiere a exercitiului bugetar; 
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p)asigura îndeplinirea masurilor de aducere la cunostinta atât personalului, cât si beneficiarilor a 

prevederilor din regulamentul propriu de organizare si functionare; 

q)asigura încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale; 

r)alte atributii prevazute în standardul minim de calitate aplicabil. 

(3)Functiile de conducere se ocupa prin concurs sau, dupa caz, examen, în conditiile legii. 

(4)Candidatii pentru ocuparea functiei de conducere trebuie sa fie absolventi cu diploma de învatamânt 

superior în domeniul psihologie, asistenta sociala si sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în 

domeniul serviciilor sociale, sau absolventi cu diploma de licenta ai învatamântului superior în 

domeniul juridic, medical, economic si al stiintelor administrative, cu experienta de minimum 5 ani în 

domeniul serviciilor sociale. 

(5)Sanctionarea disciplinara sau eliberarea din functie a conducatorilor institutiei se face în conditiile 

legii. 

 

ARTICOLUL 10 

 

Personalul de specialitate de îngrijire si 

asistenta. (1) Personalul de specialitate este: 

a) inspector 

b) asistent social (cod 263501) 

c) infirmiera (cod 532103) 

(2)Atributii ale personalului de specialitate: 

a)asigura derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor 

legii, a standardelor minime de calitate aplicabile si a prezentului regulament; 

b)colaboreaza cu specialisti din alte centre în vederea solutionarii cazurilor, identificarii de resurse; 

c)monitorizeaza respectarea standardelor minime de calitate; 

d)sesizeaza conducerii serviciului situatii care pun în pericol siguranta beneficiarului, situatii de 

nerespectarea prevederilor prezentului regulament; 

e)întocmeste rapoarte periodice cu privire la activitatea derulata; 

f)face propuneri de îmbunatatire a activitatii în vederea cresterii calitatii serviciului si respectarii 

legislatiei; 

g)alte atributii prevazute în standardul minim de calitate aplicabil. 

(3)Atributii ale personalului de specialitate sunt conform fiselor de post elaborate de seful 

Serviciului  de Ingrijire  la domiciliul  a Persoanelor Vârstnice 

ARTICOLUL 11 

Finantarea centrului 

(1)În estimarea bugetului de venituri si cheltuieli, Serviciul social de  ingrijire la domiciliu are în vedere 

asigurarea resurselor necesare acordarii serviciilor sociale cel putin la nivelul standardelor minime de 

calitate aplicabile. 

 (2)Finantarea cheltuielilor serviciului social  de   Îngrijire la domiciliu se asigura în conditiile legii, din 

urmatoarele surse: 

a) bugetul local al comunei Socodor; 

b) donatii, sponsorizari sau alte contributii din partea persoanelor fizice ori juridice din tara si din 

strainatate; 

c) fonduri externe rambursabile si nerambursabile; 

d) alte surse de finantare, în conformitate cu legislatia în vigoare. 

 

   Președinte de ședință,                                            Secretar, 

                             Unc Dimitrie                                            Crișan Gheorghe 


