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REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE 

 

al Compartimentul de Asistentă Socială Titesti  

 

 

CAPITOLUL  I 

 

DISPOZIŢII GENERALE 

 

Art.1. Compartimentul de Asistentă Socială Titesti este structura specializată în administrarea 

si acordarea beneficiilor de asistentă socială si a serviciilor sociale, înfiintată la nivel de compartiment 

functional în aparatul de specialitate al primarului, denumit în continuare Compartiment, cu scopul 

de a asigura aplicarea politicilor sociale în domeniul protectiei copilului, familiei, persoanelor 

vârstnice, persoanelor cu dizabilităti, precum si altor persoane, grupuri sau comunitări aflate în 

nevoie socială.  
 Compartimentul de Asistenţă Socială  are  rolul de a identifica şi  soluţiona problemele sociale  ale  

comunităţii din  domeniul protecţiei persoanelor  vârstnice,  persoanelor  cu  handicap, copilului, familiei, 

persoanelor singure, persoanelor fără adăpost, precum şi a oricăror persoane aflate în  dificultate, respectând 

următoarele valori şi principii generale: 

    a) solidaritatea socială, potrivit căreia întreaga comunitate participă la sprijinirea persoanelor vulnerabile 

care necesită suport şi măsuri de protecţie socială pentru depăşirea sau limitarea unor situaţii de dificultate, 

în scopul asigurării incluziunii sociale a acestei categorii de populaţie; 

    b) subsidiaritatea, potrivit căreia, în situaţia în care persoana sau familia nu îşi poate asigura integral 

nevoile sociale, intervin colectivitatea locală şi structurile ei asociative şi, complementar, statul; 

    c) universalitatea, potrivit căreia fiecare persoană are dreptul la asistenţă socială, în condiţiile prevăzute 

de lege; 

    d) respectarea demnităţii umane, potrivit căreia fiecărei persoane îi este garantată dezvoltarea liberă şi 

deplină a personalităţii, îi sunt respectate statutul individual şi social şi dreptul la intimitate şi protecţie 

împotriva oricărui abuz fizic, psihic, intelectual, politic sau economic; 

    e) abordarea individuală, potrivit căreia măsurile de asistenţă socială trebuie adaptate situaţiei 

particulare de viaţă a fiecărui individ; acest principiu ia în considerare caracterul şi cauza unor situaţii de 

urgenţă care pot afecta abilităţile individuale, condiţia fizică şi mentală, precum şi nivelul de integrare 

socială a persoanei; suportul adresat situaţiei de dificultate individuală constă inclusiv în măsuri de susţinere 

adresate membrilor familiei beneficiarului; 

    f) parteneriatul, potrivit căruia autorităţile publice centrale şi locale, instituţiile publice şi private, 

organizaţiile neguvernamentale, instituţiile de cult recunoscute de lege, precum şi membrii comunităţii 

stabilesc obiective comune, conlucrează şi mobilizează toate resursele necesare pentru asigurarea unor 

condiţii de viaţă decente şi demne pentru persoanele vulnerabile; 

    g) participarea beneficiarilor, potrivit căreia beneficiarii participă la formularea şi implementarea 

politicilor cu impact direct asupra lor, la realizarea programelor individualizate de suport social şi se implică 

activ în viaţa comunităţii, prin intermediul formelor de asociere sau direct, prin activităţi voluntare 

desfăşurate în folosul persoanelor vulnerabile; 

    h) transparenţa, potrivit căreia se asigură creşterea gradului de responsabilitate a administraţiei publice 

centrale şi locale faţă de cetăţean, precum şi stimularea participării active a beneficiarilor la procesul de 

luare a deciziilor; 
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    i) nediscriminarea, potrivit căreia persoanele vulnerabile beneficiază de măsuri şi acţiuni de protecţie 

socială fără restricţie sau preferinţă faţă de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, categorie socială, 

opinie, sex ori orientare sexuală, vârstă, apartenenţă politică, dizabilitate, boală cronică necontagioasă, 

infectare HIV sau apartenenţă la o categorie defavorizată; 

    j) eficacitatea, potrivit căreia utilizarea resurselor publice are în vedere îndeplinirea obiectivelor 

programate pentru fiecare dintre activităţi şi obţinerea celui mai bun rezultat în raport cu efectul proiectat; 

    k) eficienţa, potrivit căreia utilizarea resurselor publice are la bază respectarea celui mai bun raport cost-

beneficiu; 

    l) respectarea dreptului la autodeterminare, potrivit căreia fiecare persoană are dreptul de a face 

propriile alegeri, indiferent de valorile sale sociale, asigurându-se că aceasta nu ameninţă drepturile sau 

interesele legitime ale celorlalţi; 

    m) activizarea, potrivit căreia măsurile de asistenţă socială au ca obiectiv final încurajarea ocupării, în 

scopul integrării/reintegrării sociale şi creşterii calităţii vieţii persoanei, şi întărirea nucleului familial; 

    n) caracterul unic al dreptului la beneficiile de asistenţă socială, potrivit căruia pentru aceeaşi nevoie sau 

situaţie de risc social se poate acorda un singur beneficiu de acelaşi tip; 

    o) proximitatea, potrivit căreia serviciile sunt organizate cât mai aproape de beneficiar, pentru facilitarea 

accesului şi menţinerea persoanei cât mai mult posibil în propriul mediu de viaţă; 

    p) complementaritatea şi abordarea integrată, potrivit cărora, pentru asigurarea întregului potenţial de 

funcţionare socială a persoanei ca membru deplin al familiei, comunităţii şi societăţii, serviciile sociale 

trebuie corelate cu toate nevoile beneficiarului şi acordate integrat cu o gamă largă de măsuri şi servicii din 

domeniul economic, educaţional, de sănătate, cultural etc.; 

    q) concurenţa şi competitivitatea, potrivit cărora furnizorii de servicii sociale publici şi privaţi trebuie să 

se preocupe permanent de creşterea calităţii serviciilor acordate şi să beneficieze de tratament egal pe piaţa 

serviciilor sociale; 

    r) egalitatea de şanse, potrivit căreia beneficiarii, fără niciun fel de discriminare, au acces în mod egal la 

oportunităţile de împlinire şi dezvoltare personală, dar şi la măsurile şi acţiunile de protecţie socială; 

    s) confidenţialitatea, potrivit căreia, pentru respectarea vieţii private, beneficiarii au dreptul la păstrarea 

confidenţialităţii asupra datelor personale şi informaţiilor referitoare la viaţa privată şi situaţia de dificultate 

în care se află; 

    t) echitatea, potrivit căreia toate persoanele care dispun de resurse socioeconomice similare, pentru 

aceleaşi tipuri de nevoi, beneficiază de drepturi sociale egale; 

    u) focalizarea, potrivit căreia beneficiile de asistenţă socială şi serviciile sociale se adresează celor mai 

vulnerabile categorii de persoane şi se acordă în funcţie de veniturile şi bunurile acestora; 

    v) dreptul la liberă alegere a furnizorului de servicii, potrivit căruia beneficiarul sau reprezentantul 

legal al acestuia are dreptul de a alege liber dintre furnizorii acreditaţi. 

Personalul care activează în domeniul asistenţei sociale are obligaţia: 

    a) să îşi desfăşoare activitatea în conformitate cu legislaţia în vigoare; 

    b) să asigure confidenţialitatea informaţiilor obţinute în exercitarea profesiei; 

    c) să respecte intimitatea beneficiarilor; 

    d) să respecte libertatea beneficiarului de a alege serviciile sociale şi furnizorii de servicii sociale; 

    e) să respecte etica profesională; 

    f) să implice activ beneficiarii de servicii sociale şi, după caz, familiile acestora în procesul decizional şi 

de acordare a serviciilor sociale; 

    g) să respecte demnitatea şi unicitatea persoanei. 

Art.2 În aplicarea politicilor sociale în domeniul protectiei copilului, familiei, persoanelor 

vârstnice, persoanelor cu dizabilităti, precum si altor persoane, grupuri sau comunităti aflate în 

nevoie socială Compartimentul de Asistentă Socială Titesti îndeplineste, în principal, următoarele 

functii: 

a) de realizare a diagnozei sociale la nivelul unitătii administrativ-teritoriale respective, prin evaluarea 

nevoilor sociale ale comunitătii, realizarea de sondaje si anchete sociale, valorificarea potentialului 

comunitătii în vederea prevenirii si depistării precoce a situatiilor de neglijare, abuz, abandon, violentă, a 

cazurilor de risc de excluziune socială etc.; 

b) de coordonare a măsurilor de prevenire si combatere a situatiilor de marginalizare si excludere socială în 

care se pot afla anumite grupuri sau comunităti; 



c) de strategie, prin care asigură elaborarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale si a planului anual de 

actiune, pe care le supune spre aprobare consiliului local; 

d) de comunicare si colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor si institutiilor care au 

responsabilităti în domeniul asistentei sociale, cu serviciile publice locale de asistentă socială, precum si cu 

reprezentantii societătii civile care desfăsoară activităti în domeniu, cu reprezentantii furnizorilor privati de 

servicii sociale, precum si cu persoanele beneficiare; 

e) de promovare a drepturilor omului, a unei imagini pozitive a persoanelor, familiilor, grupurilor 

vulnerabile. 

 

Art. 3. (1) Atributiile Compartimentul de Asistentă Titesti în domeniul beneficiilor de asistentă socială 

sunt următoarele: 

a) asigură si organizează activitatea de primire a solicitărilor privind beneficiile de asistentă socială; 

b) pentru beneficiile de asistentă socială acordate din bugetul de stat realizează colectarea lunară a cererilor 

si transmiterea acestora către Agentia Judeteană pentru Plăti si Inspectie Socială Arges; 

c) verifică îndeplinirea conditiilor legale de acordare a beneficiilor de asistentă socială, conform 

procedurilor prevăzute de lege sau, după caz, stabilite prin hotărâre a consiliului local, si pregăteste 

documentatia necesară în vederea stabilirii dreptului la măsurile de asistentă socială; 

d) întocmeste dispozitii de acordare/respingere sau, după caz, de modificare/suspendare/încetare a 

beneficiilor de asistentă socială acordate din bugetul local si le prezintă primarului pentru aprobare; 

e) comunică beneficiarilor dispozitiile cu privire la drepturile si facilitătile la care sunt îndreptătiti, potrivit 

legii; 

f) urmărete si răspunde de îndeplinirea conditiilor legale de către titularii si persoanele îndreptătite la 

beneficiile de asistentă socială; 

g) efectuează sondaje si anchete sociale pentru depistarea precoce a cazurilor de risc de excluziune socială 

sau a altor situatii de necesitate în care se pot afla membrii comunitătii si, în functie de situatiile constatate, 

propune măsuri adecvate în vederea sprijinirii acestor persoane; 

h) realizează activitatea financiar-contabilă privind beneficiile de asistentă socială administrate; 

i) participă la elaborarea si fundamentarea propunerii de buget pentru finantarea beneficiilor de asistentă 

socială; 

j) îndeplineste orice alte atributii prevăzute de reglementările legale în vigoare. 

 

(2) Atributiile Compartimentul de Asistentă Socială Titesti în domeniul organizării, administrării si 

acordării serviciilor sociale sunt următoarele: 

a) elaborează, în concordantă cu strategiile nationale si judetene, precum si cu nevoile locale identificate, 

strategia locală de dezvoltare a serviciilor sociale, pe termen mediu si lung, pentru o perioadă de 5 ani, 

respectiv de 10 ani, pe care o propune spre aprobare consiliului local si răspunde de aplicare acesteia; 

b) elaborează planurile anuale de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul 

consiliului local si le propune spre aprobare consiliului local, care cuprind date detaliate privind numărul si 

categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente, serviciile sociale propuse pentru a fi înfiintate, 

programul de contractare a serviciilor din fonduri publice, bugetul estimat si sursele de finantare; 

c) initiază, coordonează si aplică măsurile de prevenire si combatere a situatiilor de marginalizare si 

excludere socială în care se pot afla anumite grupuri sau comunităti; 

d) identifică familiile si persoanele aflate în dificultate, precum si cauzele care au generat situatiile de risc de 

excluziune socială; 

e) realizează atributiile prevăzute de lege în procesul de acordare a serviciilor sociale; 

f) propune primarului, în conditiile legii, încheierea contractelor de parteneriat public-public si public-privat 

pentru sustinerea dezvoltării serviciilor sociale; 

g) propune înfiintarea serviciilor sociale de interes local; 

h) colectează, prelucrează si administrează datele si informatiile privind beneficiarii, furnizorii publici si 

privati si serviciile administrate de acestia si le comunică serviciilor publice de asistentă socială de la nivelul 

judetului, precum si Ministerului Muncii si Justitiei Sociale, la solicitarea acestuia; 

i) monitorizează si evaluează serviciile sociale; 

j) elaborează si implementează proiecte cu finantare natională si internatională în domeniul serviciilor 

sociale; 



k) elaborează proiectul de buget anual pentru sustinerea serviciilor sociale, în conformitate cu planul anual 

de actiune, si asigură finantarea/cofinantarea acestora; 

 l) asigură informarea si consilierea beneficiarilor, precum si informarea populatiei privind drepturile sociale 

si serviciile sociale disponibile; 

m) furnizează si administrează serviciile sociale adresate copilului, familiei, persoanelor cu dizabilităti, 

persoanelor vârstnice, precum si tuturor categoriilor de beneficiari prevăzute de lege, fiind responsabil de 

calitatea serviciilor prestate; 

n) încheie contracte individuale de muncă si asigură formarea continuă de asistenti personali; evaluează si 

monitorizează activitatea acestora în conditiile legii; 

o) sprijină compartimentul responsabil cu contractarea serviciilor sociale, înfiintat potrivit prevederilor art. 

113 alin. (1) din Legea asistentei sociale nr. 292/2011, cu modificările ‚si completările ulterioare, în 

elaborarea documentatiei de atribuire si în aplicarea procedurii de atribuire, potrivit legii; 

p) planifică si realizează activitătile de informare, formare si îndrumare metodologică, în vederea cresterii 

performantei personalului care administrează si acordă servicii sociale; 

q) colaborează permanent cu organizatiile societătii civile care reprezintă interesele diferitelor categorii de 

beneficiari; 

r) sprijină dezvoltarea voluntariatului în serviciile sociale, cu respectarea prevederilor Legii nr. 78/2014 

privind reglementarea activitătii de voluntariat în România, cu modificările ulterioare; 

s) îndeplineste orice alte atributii prevăzute de reglementările legale în vigoare. 

(3) Compartimentul de Asistentă Socială.Titesti  organizează consultări cu furnizorii publici si 

privati, cu asociatiile profesionale si organizatiile reprezentative ale beneficiarilor. 

 

 Art. 4 (1) Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale contine cel putin următoarele informatii: 

obiectivul general si obiectivele specifice, planul de implementare a strategiei, responsabilităti si termene de 

realizare, sursele de finantare si bugetul estimat. 

  (2) Elaborarea strategiei locale de dezvoltare a serviciilor sociale se fundamentează pe informatiile 

colectate de Compartiment în exercitarea atributiilor prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. d), h) si i). 

 

 (3) Documentul de fundamentare este realizat fie direct de Compartiment, fie prin contractarea unor 

servicii de specialitate si contine cel putin următoarele informatii: 

a) caracteristici teritoriale ale unitătii administrativ-teritoriale Titesti; 

b) nivelul de dezvoltare socioeconomică si culturală a regiunii; 

c) indicatori demografici cum ar fi: structura populatiei, după vârstă, sex, ocupatie, speranta de viată la 

nastere, speranta de viată sănătoasă la 65 de ani, soldul migratiei etc.; 

d) tipurile de situatii de dificultate, vulnerabilitate, dependentă sau risc social etc., precum si estimarea 

numărului de beneficiari; 

e) tipurile de servicii sociale care ar putea răspunde nevoilor beneficiarilor identificasi si argumentatia 

alegerii acestora. 

 

Art. 5-(1) Planul anual de actiune prevăzut la art. 3 alin. (2) lit. b) din HG 797/2017 se elaborează înainte 

de fundamentarea proiectului de buget pentru anul următor, în conformitate cu strategia de dezvoltare 

serviciilor sociale proprie, precum si cu cea a judetului de care apartine unitatea administrativ-teritorială, si 

cuprinde date detaliate privind numărul si categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente, serviciile 

sociale propuse pentru a fi înfiintate, programul de contractare si programul de subventionare a serviciilor 

din fonduri publice, derulate cu respectarea legislatiei în domeniul ajutorului de stat, bugetul estimat si 

sursele de finantare. 

(2) Planul anual de actiune cuprinde si planificarea activitătilor de informare a publicului, programul de 

formare si îndrumare metodologică în vederea cresterii performantei personalului care administrează si 

acordă servicii sociale. 

(3) Elaborarea planului anual de actiune se fundamentează prin realizarea unei analize privind numărul si 

categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente si propuse spre a fi înfiintate, resursele materiale, 

financiare si umane disponibile pentru asigurarea furnizării serviciilor respective, cu respectarea planului de 

implementare a strategiei proprii de dezvoltare a serviciilor sociale, în functie de resursele disponibile si cu 

respectarea celui mai eficient raport cost/beneficiu. 



 (4) La elaborarea proiectului de buget anual aferent serviciilor sociale acordate la nivelul unitătii 

administrativ- teritoriale se au în vedere costurile de functionare a serviciilor sociale aflate în administrare, 

inclusiv a celor ce urmează a fi înfiintate, costurile serviciilor sociale contractate, ale celor cuprinse în lista 

serviciilor sociale ce urmează a fi contractate si sumele acordate cu titlu de subventie, cu respectarea 

legislatiei în domeniul ajutorului de stat, estimate în baza standardelor de cost în vigoare. 

 

(5) Anterior aprobării, prin hotărâre a consiliului local, a planului anual de actiune, Compartimentul de 

Asistentă Socială Titesti îl transmite spre consultare Consiliului Judetean Arges. 

 (6) În situatia în care planul anual de actiune prevede si înfiintarea de servicii sociale de interes 

intercomunitar, prin participarea si a altor autorităti ale administratiei publice locale, planul anual de actiune 

se transmite spre consultare si acestor autorităti. 

 

 Art. 6. – (1) În vederea asigurării eficientei si transparentei în planificarea, finantarea si acordarea 

serviciilor sociale, Compartimentul de Asistentă Socială Titesti are următoarele obligatii principale: 

a) asigurarea informării comunitătii; 

b) transmiterea către serviciul public de asistentă socială de la nivel judetean a strategiei locale si a planului 

anual de actiune, în termen de 15 zile de la data aprobării acestora; 

c) transmiterea trimestrial, în format electronic, serviciului public de asistentă socială de la nivel judetean a 

datelor si informatiilor colectate la nivel local privind beneficiarii, furnizorii de servicii sociale si serviciile 

sociale administrate de acestia, precum si a rapoartelor de monitorizare si evaluare a serviciilor sociale; 

d) organizarea de sesiuni de consultări cu reprezentanti ai organizatiilor beneficiarilor si ai furnizorilor de 

servicii sociale în scopul fundamentării strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale si a planului anual de 

actiune; 

e) comunicarea informatiilor solicitate sau, după caz, punerea acestora la dispozitia institutiilor/structurilor 

cu atributii în monitorizarea si controlul respectării drepturilor omului, în monitorizarea utilizării 

procedurilor de prevenire si combatere a oricăror forme de tratament abuziv, neglijent, degradant asupra 

beneficiarilor serviciilor sociale si, după caz, institutiilor/structurilor cu atributii privind prevenirea torturii, 

precum si acordarea de sprijin în realizarea vizitelor de monitorizare, în conditiile legii. 

(2) Obligatia prevăzută la alin. (1) lit. a) se realizează prin publicarea pe pagina de internet proprie 

www.primariabudeasa.ro sau, atunci când acest lucru nu este posibil, prin afilare la sediul institutiei a 

informatiilor privind: 

a) activitatea proprie si serviciile aflate în proprie administrare - formulare/modele de cereri în format 

editabil, programul institutiei, conditii de eligibilitate etc.; 

b) informatii privind serviciile sociale disponibile la nivelul unitătii administrativ-teritoriale, acordate de 

furnizori publici ori privati; 

c) informatii privind alte servicii de interes public care nu au organizate compartimente deconcentrate la 

nivelul unitătii administrativ-teritoriale Titesti. 

 

Art. 7. - În administrarea si acordarea serviciilor sociale, Compartimentul de Asistentă Socială Titesti 

realizează următoarele: 

a) solicită acreditarea ca furnizor de servicii sociale si licenta de functionare pentru serviciile sociale ale 

autoritătii administratiei publice locale din unitatea administrativ-teritorială Titesti; 

b) primeste si înregistrează solicitările de servicii sociale formulate de persoanele beneficiare, de 

reprezentantii legali ai acestora, precum si sesizările altor persoane/institutii/furnizori privati de servicii 

sociale privind persoane/familii/grupuri de persoane aflate în dificultate; 

c) evaluează nevoile sociale ale populatiei din unitatea administrativ-teritorială în vederea identificării 

familiilor si persoanelor aflate în dificultate, precum si a cauzelor care au generat situatiile de risc de 

excluziune socială; 

d) elaborează, în baza evaluărilor initiale, planurile de interventie care cuprind măsuri de asistentă socială, 

respectiv serviciile recomandate si beneficiile de asistentă socială la care persoana are dreptul; 

e) realizează diagnoza socială la nivelul grupului si comunitătii si elaborează planul de servicii comunitare; 

f) acordă servicii de asistentă comunitară în baza măsurilor de asistentă socială incluse de Compartiment în 

planul de actiune; 



g) recomandă realizarea evaluării complexe si facilitează accesul persoanelor beneficiare la serviciile 

sociale; 

h) acordă direct sau prin centrele proprii serviciile sociale pentru care detine licenta de functionare, cu 

respectarea etapelor obligatorii prevăzute la art. 46 din Legea nr. 292/2011, cu modificările si completările 

ulterioare, a standardelor minime de calitate si a standardelor de cost. 

 

Art.8. – (1) Serviciile sociale acordate de Compartiment având drept scop exclusiv prevenirea si 

combaterea sărăciei si riscului de excluziune socială sunt adresate persoanelor si familiilor fără 

venituri sau cu venituri reduse, persoanelor fără adăpost, victimelor traficului de persoane, precum si 

persoanelor private de libertate si pot fi următoarele: 

a) servicii de consiliere si informare, servicii de insertie/reinsertie socială, servicii de reabilitare si altele 

asemenea, pentru familiile si persoanele singure, fără venituri sau cu venituri reduse; 

b) servicii sociale adecvate copiilor străzii, persoanelor vârstnice singure sau fără copii si persoanelor cu 

dizabilităti care trăiesc în stradă: adăposturi de urgentă pe timp de iarnă, echipe mobile de interventie în 

stradă sau servicii de tip ambulantă socială, adăposturi de noapte, centre rezidentiale cu găzduire pe perioadă 

determinată; 

c) centre multifunctionale care asigură conditii de locuit ti de gospodărire pe perioadă determinată pentru 

tinerii care părăsesc sistemul de protectie a copilului; 

d) cantine sociale pentru persoanele fără venituri sau cu venituri reduse; 

 e) servicii sociale în sistem integrat cu alte măsuri de protectie prevăzute de legislatia specială, acordate 

victimelor traficului de persoane pentru facilitarea reintegrării/reinsertiei sociale a acestora: centre de zi care 

asigură în principal informare, consiliere, sprijin emotional si social în scopul reabilitării si reintegrării 

sociale, servicii acordate în comunitate care constau în servicii de asistentă socială, suport emotional, 

consiliere psihologică, consiliere juridică, orientare profesională, reinsertie socială etc.; 

f) consiliere adresată familiei persoanei private de libertate aflate în custodia sistemului penitenciar privind 

serviciile sociale existente în comunitatea în care aceasta îsi va avea domiciliul sau resedinta după eliberare, 

precum si servicii de consiliere acordate persoanei care a executat o măsură privativă de libertate în vederea 

sustinerii reinsertiei sociale a acesteia. 

 

(2) Serviciile sociale acordate de Compartiment destinate prevenirii si combaterii violentei domestice 

pot fi: centre de primire în regim de urgentă a victimelor violentei domestice, centre de recuperare pentru 

victimele violentei domestice, locuinte protejate, centre de consiliere pentru prevenirea si combaterea 

violentei domestice, centre pentru servicii de informare si sensibilizare a populatiei ti centre de zi care au 

drept obiectiv reabilitarea si reinsertia socială a acestora, prin asigurarea unor măsuri de educatie, consiliere 

si mediere familială, precum si centre destinate agresorilor. 

 

(3) Serviciile sociale acordate de Compartiment destinate persoanelor cu dizabilităti pot fi: 

a) cu prioritate, servicii de îngrijire la domiciliu, destinate persoanelor cu dizabilităti, precum di centre de zi 

adaptate nevoilor acestora, potrivit atributiilor stabilite prin legile speciale; 

b) servicii de asistentă si suport. 

 

(4) Complementar acordării serviciilor mentionate mai sus, în domeniul protectiei persoanei cu 

dizabilităti, Compartimentul de Asistentă Socială Titesti: 

a) monitorizează si analizează situatia persoanelor cu dizabilităti din unitatea administrativ-teritorială, 

precum si modul de respectare a drepturilor acestora, asigurând centralizarea si sintetizarea datelor si 

informatiilor relevante; 

b) identifică si evaluează situatiile care impun acordarea de servicii si/sau beneficii pentru persoanele adulte 

cu dizabilităti; 

c) creează conditii de acces pentru toate tipurile de servicii corespunzătoare nevoilor individuale ale 

persoanelor cu handicap; 

d) initiază, sustine si dezvoltă servicii sociale centrate pe persoana cu handicap, în colaborare sau în 

parteneriat cu persoane juridice, publice ori private; 

e) asigură ponderea personalului de specialitate angajat în raport cu tipurile de servicii sociale; 

f) elaborează documentatia necesară pentru acordarea serviciilor; 



g) asigură consilierea si informarea familiilor asupra drepturilor si obligatiilor acestora si asupra serviciilor 

disponibile pe plan local; 

h) implică în activitătile de îngrijire, reabilitare si integrare a persoanei cu handicap familia acesteia; 

i) asigură instruirea în problematica specifică persoanei cu handicap a personalului, inclusiv a asistentilor 

personali; 

j) încurajează si sustine activitătile de voluntariat; 

k) colaborează cu directia generală de asistentă socială si protectia copilului în domeniul drepturilor 

persoanelor cu dizabilităti si transmite acesteia toate datele si informatiile solicitate din acest domeniu. 

 

(5) Serviciile sociale acordate de Compartiment destinate persoanelor vârstnice pot fi următoarele: 

a) servicii de îngrijire personală acordate cu prioritate la domiciliu sau în centre rezidentiale pentru 

persoanele vârstnice dependente singure ori a căror familie nu poate să le asigure îngrijirea; 

b) servicii de consiliere, de acompaniere, precum si servicii destinate amenajării sau adaptării locuintei, în 

functie de natura ti gradul de afectare a autonomiei functionale. 

(6) Serviciile sociale acordate de Compartiment destinate protectiei si promovării drepturilor 

copilului sunt cele de prevenire a separării copilului de părintii săi, precum si cele menite să îi sprijine pe 

acestia în ceea ce priveste cresterea si îngrijirea copiilor, inclusiv servicii de consiliere familială, organizate 

în conditiile legii. 

(7) Complementar acordării serviciilor prevăzute la alin. (6), in domeniul protectiei copilului, 

Compartimentul:  
   a) monitorizează si analizează situatia copiilor din unitatea administrativ-teritoriala, precum si modul de 

respectare a drepturilor copiilor, asigurând centralizarea si sintetizarea datelor si informatiilor relevante, in 

baza unei fise de monitorizare aprobate prin ordin al ministrului muncii si justitiei sociale;  

   b) realizează activitatea de prevenire a separării copilului de familia sa;  

   c) identifica si evaluează situatiile care impun acordarea de servicii si/sau beneficii de asistenta sociala 

pentru prevenirea separării copilului de familia sa;  

   d) elaborează documentatia necesara pentru acordarea serviciilor si/sau prestatiilor si acorda aceste servicii 

si/sau beneficii de asistenta sociala, in conditiile legii;  

   e) asigura consilierea si informarea familiilor cu copii in întretinere asupra drepturilor si obligatiilor 

acestora, asupra drepturilor copilului si asupra serviciilor disponibile pe plan local;  

   f) asigura si monitorizează aplicarea masurilor de prevenire si combatere a consumului de alcool si 

droguri, de prevenire si combatere a violentei domestice, precum si a comportamentului delincvent;  

   g) vizitează periodic la domiciliu, familiile si copiii care beneficiază de servicii si beneficii de asistenta 

sociala si urmăreste modul de utilizare a prestatiilor, precum si familiile care au in îngrijire copii cu părinti 

plecati la munca in străinătate;  

   h) înaintează propuneri primarului, in cazul in care este necesara luarea unei masuri de protectie speciala, 

in conditiile legii;  

   i) urmăreste evolutia dezvoltării copilului si modul in care părintii acestuia îsi exercita drepturile si îsi 

îndeplinesc obligatiile cu privire la copilul care a beneficiat de o măsura de protectie speciala si a fost 

reintegrat in familia sa;  

   j) colaborează cu directia generala de asistenta sociala si protectia copilului in domeniul protectiei 

copilului si transmite acesteia toate datele si informatiile solicitate din acest domeniu;  

   k) urmăreste punerea in aplicare a hotărârilor comisiei pentru protectia copilului/instantei de tutela 

referitoare la prestarea de către părintii apti de munca a actiunilor sau lucrărilor de interes local, pe durata 

aplicării măsurii de protectie specială. 

  

Art.9 – (1) Structura organizatorică si numărul de posturi aferent Compartimentului se aprobă de consiliul 

local, astfel încât functionarea acestuia să asigure îndeplinirea atributiilor ce îi revin potrivit legii. 

   (2) Consiliul local aprobă, prin hotărâre, regulamentul de organizare si functionare al Compartimentului, 

pe baza prevederilor regulamentului-cadru din HG nr.797/2017.  

   (3) Atributiile Compartimentului, prevăzute la art. 3, se completează cu alte atributii, in functie de 

caracteristicile sociale ale comunei, cu respectarea prevederilor legii. 

 

 



Art. 10. -(1) Finantarea Compartimentului se asigură din bugetul local. 

(2) Finantarea serviciilor sociale si beneficiilor de asistentă socială se asigură din bugetul local, bugetul de 

stat, din donatii, sponsorizări si alte forme private de contributii bănesti, potrivit legii. 

Art. 11. - 

(1) Structura de personal pentru asigurarea functionării Compartimentului este următoarea: 

a) persoana responsabilă de evidenta si plata beneficiilor de asistentă socială- inspector Predescu Gheorghe 

Lucian; 

b) persoana cu atributii în domeniul serviciilor sociale, inclusiv monitorizarea asistentilor personali - 

inspector Predescu Gheorghe Lucian; 

c) persoana cu atributii in domeniul asistentei medicale comunitare, după caz.  

(2) În toate activitătile legate de buna desfăsurare a activitătii Compartimentului, dl Predescu Gheorghe 

Lucian va fi sprijinită de dl. Dutulescu Gheorghe, viceprimarul comunei. 

(3) În aplicarea prevederilor legate de serviciile sociale, în sarcina autoritătii administratiei publice locale 

sunt incluse cel putin următoarele obligatii: 

a) realizarea evaluării initiale si a planului de interventie de către asistentul social; 

b) realizarea atributiilor privind asistenta medicală comunitară de către asistentul medical comunitar sau 

mediatorul sanitar. 

(4) În vederea exercitării atributiilor ce îi revin, primarul va asigura încadrarea în Compartiment, cu 

prioritate, a asistentilor sociali, cu respectarea prevederilor art. 122 alin. (2) din Legea nr. 292/2011, cu 

modificările si completările ulterioare, a prevederilor Legii nr. 466/2004 privind Statutul asistentului social, 

cu modificările ulterioare, si a prevederilor art. 4 din hotărâre. 

(5) Primăria va facilita accesul personalului la programe de formare profesională. 

 


