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                         ANEXA NR.1 

 

REGULAMENT 

de organizare si functionare al Serviciului Public de Asistenţă Sociala din subordinea 

Consiliului Local al orasului  Insuratei 
 

 

 

CAPITOLUL I 

DISPOZITII GENERALE 

 

 Art.1. In conformitate cu  prevederile ART. 36 alin.(1), alin.(2), lit.”a” si “d”, alin.(3) lit.”b”, alin.(6) 

lit.”a”, pct.2 din Legea  nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare, Consiliul Local al orasului Insuratei, judetul Braila adoptã prezentul Regulament de 

organizare si functionare al Serviciului Public de Asistentã Socialã. 

 

 Art. 2. Serviciul Public de Asistentã Socialã se organizeazã si functioneazã potrivit prevederilor 

Legii nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificãrile si completarile ulterioare, 

potrivit dispozitiilor H.G. nr. 90/2003 pentru aprobarea Regulamentului – cadru de organizare si functionare 

a Serviciului Public de Asistentã Socialã, cu modificarile si completarile ulterioare si conform dispozitiilor   

prezentului Regulament de organizare si functionare. 

 

        Art. 3. Serviciul public de asistenţă socială de la nivelul orasului Insuratei  se organizează în subordinea 

Consiliului Local al orasului Insuratei.       
     (1) Serviciul public de asistenţă socială are rolul de a asigura la orasului Insuratei  aplicarea politicilor şi 

strategiilor de asistenţă socială în domeniul protecţiei familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, 

persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie. 

     (2) În vederea realizării atribuţiilor prevăzute de lege serviciul public de asistenţă socială îndeplineşte, în 

principal, următoarele funcţii: 

    a) de strategie, prin care asigură elaborarea planurilor de asistenţă socială pentru prevenirea şi combaterea 

marginalizării sociale şi a programelor de acţiune antisărăcie, pe care le supune spre aprobare consiliului 

local; 

    b) de coordonare, prin care stabileşte măsuri pentru dezvoltarea strategiilor de intervenţie în sprijinul 

persoanelor aflate în nevoie şi de prevenire a situaţiilor de marginalizare şi excludere socială la nivelul 

orasului; 

   c) de administrare a fondurilor pe care le are la dispoziţie; 
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   d)de colaborare cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor şi instituţiilor care au responsabilităţi 

în domeniul asistenţei sociale, cu serviciile publice locale de asistenţă socială, precum şi cu reprezentanţii 

societăţii civile implicaţi în derularea programelor de asistenţă socială; 

      e) de execuţie, prin asigurarea mijloacelor umane, materiale şi financiare necesare pentru implementarea 

strategiilor cu privire la acţiunile antisărăcie, prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, precum şi 

pentru soluţionarea urgenţelor sociale individuale şi colective la nivelul orasului Insuratei; 

      f) de reprezentare, prin reprezentarea consiliului local, pe plan intern şi extern în domeniul asistenţei 

sociale. 

    (3) Structura organizatorică, numărul de personal şi bugetul serviciului public de asistenţă socială se 

aprobă prin hotărârea Consiliului Local al orasului Insuratei,  astfel încât funcţionarea acestuia să asigure 

îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin potrivit legii. 

   

     Art. 4. Serviciul public de asistenţă socială de la nivelul orasului Insuratei, nu are personalitate juridica si 

functioneaza in subordinea Consiliului Local al orasului Insuratei. 

(1) Structura organizatorică, numărul de personal, precum şi bugetul serviciului public local, se aprobă 

prin hotărâre a consiliului local, astfel încât funcţionarea acestuia să asigure îndeplinirea atribuţiilor ce 

îi revin. 

 

     Art.5. Serviciul public de asistenta sociala  are rolul de a identifica şi de a soluţiona problemele sociale 

ale comunităţii din domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, 

persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie. 

 

(1) În exercitarea atribuţiilor prevăzute de lege serviciul public de asistenta sociala de la nivelul orasului 

Insuratei  desfăşoară activităţi în următoarele domenii: 

 

    A. în domeniul protecţiei persoanelor adulte: 

    a) evaluează situaţia socioeconomică a persoanei, identifică nevoile şi resursele acesteia; 

    b) identifică situaţiile de risc şi stabileşte măsuri de prevenţie şi de reinserţie a persoanelor în mediul 

familial natural şi în comunitate; 

    c) elaborează planurile individualizate privind măsurile de asistenţă socială pentru prevenirea sau 

combaterea situaţiilor de risc social, inclusiv intervenţii focalizate pentru consumatorii de droguri, de alcool, 

precum şi pentru persoanele cu probleme psihosociale; 

    d) organizează acordarea drepturilor de asistenţă socială şi asigură gratuit consultanţă de specialitate în 

domeniul asistenţei sociale, colaborează cu alte instituţii responsabile pentru a facilita accesul persoanelor la 

aceste drepturi; 

    e) organizează şi răspunde de plasarea persoanei într-o instituţie de asistenţă socială şi facilitează accesul 

acesteia în alte instituţii specializate (spitale, instituţii de recuperare etc.); 
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    f) evaluează şi monitorizează aplicarea măsurilor de asistenţă socială de care beneficiază persoana, precum 

şi respectarea drepturilor acesteia; 

    g) asigură consiliere şi informaţii privind problematica socială (probleme familiale, profesionale, 

psihologice, de locuinţă, de ordin financiar şi juridic etc.); 

    h) asigură prin instrumente şi activităţi specifice asistenţei sociale prevenirea şi combaterea situaţiilor care 

implică risc crescut de marginalizare şi excludere socială, cu prioritate a situaţiilor de urgenţă; 

    i) asigură relaţionarea cu diversele servicii publice sau alte instituţii cu responsabilităţi în domeniul 

protecţiei sociale; 

    j) realizează evidenţa beneficiarilor de măsuri de asistenţă socială; 

    k) dezvoltă parteneriate şi colaborează cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi reprezentanţi ai societăţii 

civile în vederea acordării şi diversificării serviciilor sociale, în funcţie de realităţile locale, pentru persoanele 

cu handicap şi persoanele vârstnice; 

    l) colaborează cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor în vederea dezvoltării de programe de 

asistenţă socială de interes local; 

    m) susţine financiar şi tehnic realizarea activităţilor de asistenţă socială, inclusiv serviciile sociale acordate 

la domiciliu sau în instituţii; 

    n) asigură sprijin pentru persoanele vârstnice sau persoanele cu handicap prin realizarea unei reţele 

eficiente de asistenţi personali şi îngrijitori la domiciliu pentru aceştia; 

    o) sprijină activitatea unităţilor protejate pentru persoanele cu handicap; 

    p) asigură amenajările teritoriale şi instituţionale necesare, astfel încât să fie permis accesul neîngrădit al 

persoanelor cu handicap; 

    q) asigură realizarea activităţilor de asistenţă socială, în conformitate cu responsabilităţile ce îi revin, 

stabilite de legislaţia în vigoare; 

 

    B. în domeniul instituţiilor de asistenţă socială publice sau private: 

    a) înfiinţează şi organizează instituţii de asistenţă socială, în funcţie de nevoi şi de numărul de potenţiali 

beneficiari; 

    b) finanţează sau cofinanţează instituţiile de asistenţă socială; 

    c) asigură resursele tehnice, materiale şi de personal necesare pentru buna funcţionare a instituţiilor de 

asistenţă socială, în conformitate cu standardele de calitate aprobate; 

    d) evaluează şi monitorizează activitatea desfăşurată în cadrul instituţiilor de asistenţă socială, în 

conformitate cu responsabilităţile stabilite de legislaţia în vigoare; 

    e) controlează modul de utilizare a fondurilor acordate instituţiilor de asistenţă socială de la bugetul local; 

    f) dezvoltă şi diversifică, singur sau în parteneriat cu organizaţiile neguvernamentale, serviciile acordate în 

cadrul instituţiilor de asistenţă socială, în vederea creşterii calităţii vieţii persoanelor asistate; 

 

    C. în domeniul finanţării asistenţei sociale: 
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    a) elaborează şi fundamentează propunerea de buget pentru finanţarea măsurilor de asistenţă socială; 

    b) pregăteşte documentaţia necesară în vederea stabilirii dreptului la prestaţiile şi serviciile de asistenţă 

socială; 

    c) realizează activitatea financiar-contabilă privind asistenţa socială; 

    d) comunică Directiei Genereale de Asistenta Sociala  si Agentiei pentru Platii si Inspectie Sociala ale 

judetului Braila, numărul de beneficiari de asistenţă socială şi sumele cheltuite cu această destinaţie, potrivit 

prevederilor legislaţiei în vigoare, precum şi altor autorităţi centrale cu competenţe în implementarea 

strategiilor sectoriale din domeniul asistenţei sociale. 
 

(2) Atribuţiile serviciului public de asistenţă socială prevăzute în regulament  se completează cu alte 

atribuţii, în funcţie de caracteristicile sociale ale unităţii  administrativ-teritoriale Insuratei, atunci cand 

este  cazul, in conformitate cu actele normative in vigoare. 

 

     Art. 6. Dispoziţiile prezentului Regulament  se completeaza cu prevederile Regulamentului de Ordine 

Interioara si  cu prevederile  Regulamentului  de Organizare si Functionare ale  aparatului de specialitate al 

Primarului Orasului Insuratei, cu hotarari ale Consiliului Local, cu dispozitii emise de Primarul Orasului 

Insuratei si cu alte acte normative in vigoare, cu sfera de aplicabilitate in domeniul asistentei sociale. 

 

 

 

CAPITOLUL II 

OBIECTIVELE SERVICIULUI PUBLIC DE ASISTENTA SOCIALA 

 

      Art. 7. Obiectivele Serviciului Public de Asistentã Socialã sunt: 

 

a) constituirea unei banci de date sociale pentru persoane si familii aflate în stare de risc social; 

b) instituirea unor programe speciale de integrare socialã a persoanelor aflate în stare de risc social, 

pentru:  

 Tineri >18 ani proveniti din institutiile de ocrotire socialã; 

 Persoanele cazate în spatii de adãposturi temporare; 

 Persoanele marginalizate social în contextul Legii nr.116/2002 privind prevenirea si 

combaterea marginalizãrii sociale; 

 Minorii cu un comportament antisocial-delicventa juvenilã; 

 Persoanele cu handicap. 
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c) imbunatatirea conditiilor de viatã a persoanelor si familiilor aflate într-un grad de risc social, 

prevenirea institutionalizãrii asistatilor, creându-le conditiile necesare pentru a rãmâne în mediul 

natural; 

d) imbunatatirea nivelului de informare a persoanelor imobilizate la pat/ la domiciliu, asupra drepturilor 

acestora si cu privire la serviciile oferite de organizatiile si institutiile specializate. 

e) asigurarea unui ambient corespunzãtor privind petrecerea timpului liber în centre de zi pentru 

varstnici; 

f) asigurarea de asistentã socio-medicalã, juridicã, de grup/individualã persoanelor/familiilor sau 

grupuri tintã; 

g) asigurarea accesului organizatiilor neguvernamentale la banca de date sociale, îmbunatãtirea 

eficientei organizatiilor neguvernamentale prin asigurarea accesului la informatii legate de 

prevederile legale, posibile surse de finantare, asistentã managerialã; 

h) facilitarea comunicãrii si colaborãrii la nivel local/regional în ceea ce priveste ONG-urile; 

i) promovarea activitãtilor si vietii asociative pe plan local prin încurajarea proiectelor de parteneriat 

între ONG-uri si între ONG-uri si acest serviciu; 

j) atragerea de resurse financiare pentru realizarea obiectivelor; 

k) organizarea serviciului de voluntariat; 

l) implicarea societatii civile în luarea deciziilor; 

m) constituirea unui fond corespunzãtor de locuinte sociale care sã satisfacã nevoile unor persoane si 

familii aflate în stare de risc social deosebit din punct de vedere locativ; 

n) asigurarea unui spatiu social persoanelor/familiilor aflate în stare de risc social; 

o) îmbunatatirea serviciilor si dezvoltarea de proiecte noi în domeniul asistentei si protectiei sociale 

comunitare; 

p) identificarea grupurilor tintã aflate în stare de risc social, stabilirea de servicii sociale comunitare 

pentru acestea; 

q) întocmirea unor statistici bianule pe baza de studii sociologice, pe esantioane, grupuri si persoane, 

privind starea si nevoile sociale ale oamenilor; 

r) asigurarea conditiilor de legalitate a tuturor actelor, faptelor si mãsurilor intreprinse de serviciul 

social în îndeplinirea tuturor atributiilor specifice; 

s) stabilirea cursurilor de formare profesionalã, participarea angajatilor la aceste cursuri, urmãrirea 

criteriilor de performantã la angajati; 

 

 

 

CAPITOLUL III 

PATRIMONIUL SI FINANTELE SERVICIULUI PUBLIC DE ASISTENTA 

SOCIALA 
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Art. 8. Serviciului Public de Asistentã Socialã este un serviciu public fãrã personalitate juridicã, fãrã 

buget propriu. 

Patrimoniul este format din bunurile mobile si imobile  care apartin domeniului public al UAT 

Insuratei, din sponsorizãri, donatii. 

 

         Art.9.  Finantarea cheltuielilor curente si de capital se asigurã din bugetul local; 

(1)Bugetul de venituri si cheltuieli se aprobã de cãtre Consiliul Local al Orasului Insuratei. 

 

         Art.10. Ordonatorul  principal de credite, Primarul  Orasului Insuratei, propune spre aprobare 

Cosiliului Local proiectul de buget al serviciului social. 

     Art.11.Trimestrial,  responsabilii din cadrul serviciului public de asistenta sociala  întocmesc darea de 

seamã contabilã asupra executiei bugetare, care se depune la  Biroul Financiar Contabil din cadrul aparatului 

de specialitate al Primarului Orasului Insuratei. 

 

    Art.12. In completarea surselor bugetare alocate din bugetul local, va putea obtine si venituri 

extrabugetare în conditiile prevãzute de lege. 

 

     Art.13. Veniturile extrabugetare se încaseazã, administareazã, utilizeazã de catre Serviciul Public de 

Asistenta Sociala si se  contabilizeazã de cãtre Biroul Financiar Contabil,  potrivit prevederilor legale în 

vigoare. 

    Art.14. Finantarea activitãtii se asigurã din bugetul de venituri si cheltuieli local  prin Biroul Financiar 

Contabil, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orasului Insuratei. 

       (1) Angajarea si efectuare cheltuielilor, in  limita creditelor bugetare,  se aprobã de cãtre ordonatorul  

principal de credite  si se efectueazã numai cu viza prealabilã de “control financiar preventiv intern”, care 

atestã respectarea dispozitiilor legale, încadrarea în credite bugetare aprobate si destinatia acestora. 

       (2) In bugetul Serviciului Public de Asistentã Socialã sunt prevazute fonduri financiare alocate 

Centrelor de Zi pentru Ingrijirea Copiilor.   

       (3) Organizarea si conducerea contabilitãtii, controlul financiar preventiv, controlul fiscal si 

executarea silitã se asigurã de cãtre Biroul Financiar Contabil,  controlul managerial intern se asigura de 

catre compartimentul de audit, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orasului Insuratei. 

      (4) Executia de casã se tine de cãtre Biroul Financiar Contabil, din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Orasului Insuratei. 

           (5) Achizitiile publice (produse, prestãri servicii, lucrãri) se asigurã de cãtre Compartimentul pentru 

proiecte si Achizitii Publice, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orasului Insuratei. 
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CAPITOLUL IV 

MANAGEMENTUL SI ORGANIZAREA 

SERVICIULUI PUBLIC DE ASISTENTA SOCIALÃ 

 

          Art. 15.  Organele de conducere, coordonare si control sunt dupã cum urmeazã: 

 

 Primarul Orasului Insuratei; 

 Secretarul Orasului Insuratei; 

 Seful Biroului Financiar Contabil; 

 Responsabilul financiar cu viza prealabilã de “control financiar preventiv intern”; 

 Auditorul   

 

 

  (1)Primarul Orasului Insuratei are urmãtoarele competente: 

 Avizeazã angajãrile si concedierile personalului în conditiile legii. 

 Aprobã fisa postului, îndatoririle si împuternicirile personalului, în conditiile 

legii. 

 Vizeazã si propune spre aprobarea Consiliului Local obiectivele si proiectele 

sociale ale Serviciului Public de Asistentã Socialã. 

 Aproba si promoveaza proiecte de hotarari in Consiliul Local, pentru Serviciul 

Public de Asistenta Sociala; 

 Emite dispozitii care privesc Serviciul Public de Asistenta Sociala; 

 

 (2)Primarul poate delega prin dispozitie unele atributii, conform legii, viceprimarului.  

                (3) Secretarul Orasului Insuratei, conduce, coordoneaza si verifica legalitatea documentelo 

generate in cadrul serviciului de asistenta sociala. 

                (4) Seful Biroului Financiar Contabil, responsabilul financiar cu viza prealabilã de “control 

financiar preventiv intern” si auditorul au atributii de control. 

   

     Art.16.  Legatura dintre Consiliul Local si institutia publica de interes local se face prin primar 

si conducerea acestuia. 

 

    Art.17. Angajarea salariatilor se face in conditiile Legii, de catre Primarul Orasului Insuratei, in 

limita posturilor din organigrama aprobata de Consiliul Local. 
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    Art.18. Institutia publica de interes local, serviciul public de asistenta sociala,  poate fi 

infiintata, restructurata, desfiintata prin hotararea Consiliului Local cu votul majoritatii simple a 

consilierilor locali in functie. 

 

   Art.19. Serviciul Public de Asistenta Sociala este subordonat Consiliului Local si Primarului 

Orasului Insuratei, conform organigramei aprobate anual prin hotararea Consiliului Local . 

 

  Art.20.  Structura serviciului este realizata pe criterii de maxima flexibilitate, menita sa garanteze 

transferul de functii, programe si obiective, astfel: 

 

 Serviciul de asistenta sociala; 

 Centrul de îngrijire de zi pentru copiii aflati in situatii de risc  “PINOCCHIO”; 

 Centrul de  de îngrijire de zi pentru copiii aflati in situatii de risc.   

 

 

 

 

CAPITOLUL V 

ATRIBUTIILE, COMPETENTELE SI RESPONSABILITATILE 

SERVICIULUI PUBLIC DE ASISTENTA SOCIALA 

 

 

   Responsabilul desemnat din cadrul serviciului public de asistenta sociala cu coordonarea si 

verificarea acestuia, conform fisei postului,  are urmatoarele atributii: 

 

1. Reprezintã serviciul public în relatiile cu tertii; 

2. Organizeazã, coordoneazã, conduce, îndrumã si controleazã impreuna cu secretarul orasului 

serviciile, birourile, compartimentele serviciului; 

3. Asigurã informarea permanentã a primarului  si secretarului în legãturã cu activitatea serviciului; 

4. Colaboreazã cu institutie publie si autoritatiile publice in domeniul asistentei sociale; 

5. Prezintã în scris materiale informative în legãturã cu activitatea serviciului public; 

6. Intocmeste proiecte de hotãrâri, dispozitii, referate potrivit competentelor; 

7. Evalueazã annual performantele profesionale individuale si elaboreazã fisa postului; 

8. Acordã audiente; 

9. Intocmeste lunar, anual sau ori de câte ori se solicitã Raport de activitate al serviciului/biroului pe 

care îl prezintã primarului/secretarului localitãtii; 
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10. Rãspunde de realitatea, legalitatea si veridicitatea datelor înscrise în actele si documentele care 

provin de la serviciul pe care îl conduce; 

11. Mentine disciplina muncii în cadrul serviciului; 

12. Reprezintã serviciul sau biroul în diferite actiuni de specialitate cu avizul primarului; 

13. Asigurã cunoasterea si implementarea legislatiei din domeniul sãu de activitate persoanelor din 

subordine; 

14. Repartizeazã corespondenta primitã în cadrul serviciului, urmãreste si rãspunde de solutionarea în 

termen; 

15. Participã la sedintele comisiilor de specialitate si ale Consiliului Local, la solicitarea secretarului 

localitãtii; 

16. Asigurã si rãspunde de aducerea la îndeplinire a Hotãrârilor Consiliului Local si a Dispozitiilor 

Primarului care au legãturã cu domeniul de activitate al serviciului; 

17. Asigura coordonarea si organizarea intregii activitati legata de asistenta sociala; 

18. Cerceteaza si solutioneaza cererile, sesizarile si reclamatiile cu privire la asistenta sociala; 

19. Asigura securitatea documentelor conform legislatiei in vigoare; 

20. Organizeaza perfectionarea pregatirii salariatilor din subordine; 

21. Intocmeste dosare, raspunde de acordarea ajutoarelor de urgenta; 

22. Intocmeste anchete sociale la domiciliul parintilor aflati in dificultate; 

23. Asigura confidentialitatea datelor de care au luat cunostinta cu ocazia intocmirii anchetelor 

sociale; 

24. Organizeaza actiuni pentru depistarea minorilor ramasi fara ocrotire, celor a caror crestere si 

educatie este primejduita in familie, cat si a celor care comit fapte antisociale, facand propuneri 

corespunzatoare; 

25. Intocmeste anchete sociale solicitate de organele judecatoresti, Parchet, Politie, Inspectoratul 

pentru Handicapati, unitatile scolare, DGASP, AJPIS,  precum si de catre Comisia Judeteana 

pentru ocrotirea unor categorii de minori cu privire la: 

 incredintarea copiilor minori in caz de divort; 

 rezolvarea intereselor contrare dintre soti cu privire la  minori; 

 incuviintarea adoptiei, precum si luarea de masuri de ocrotire a minorilor delicventi; 

26. Raspunde la intocmirea dosarelor si a statelor de plata pentru ajutorul social; 

27. Intocmeste dosare pentru internare, conform legii minorilor in unitatile de ocrotire; 

28. Intocmeste anchete sociale pentru internarea batranilor in camine si pentru inscrierea la ajutorul 

social; 

29. Intocmeste anchete pentru numirea de curator; 

30. Intocmeste si tine evidenta dosarelor de ajutor social; 

31. Intocmeste acte necesare pentru decaderea din drepturi parintesti atunci cand este  
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      cazul; 

32. Intocmeste dosare pentru alocatii de stat, alocatii suplimentare si indemnizatii de nastere; 

33. Alte atributii prevazute de lege, H.C.L. si dispoziriile primarului. 

 

 

 

ASISTENTA SOCIALA 

 

 ASISTENTA PERSOANELOR VARSTNICE 

 

1. Asigurã prin activitãti specifice asistentei sociale prevenirea si combaterea situatiilor cu risc crescut de 

marginalizare si excludere sociala a persoanelor varstnice aflate în stare de necesitate, acordând prioritate 

situatiilor de urgentã. 

2. Organizeazã acordarea drepturilor de asistentã socialã persoanrelor vârstnice aflate în dificultate si 

asigura gratuit consultantã de specialitate în domeniul asistentei sociale, colaboreazã cu alte institutii 

responsabile pentru a facilita accesul lor la aceste drepturi; 

3. Sustine financiar si tehnic realizarea activitatilor de asistenta sociala destinate persoanelor varstnice 

sau cu dezabilitati; 

4. Consiliaza social si emotional, realizand incurajarea si ajutarea persoanelor aflate in situatie de risc 

social sa devina independente; 

5. Acorda facilitati categoriilor sociale vulnerabile si cu risc crescut de saracie  

6. Evalueaza situatia socio-economica a persoanelor varstnice aflate in stare de necesitate, identifica 

nevoile si resursele acestora; 

7. Elaboreaza planurile individualizate de interventie pentru fiecare client in vederea prevenirii, 

combaterii excluderii sociale, dar si a reinsertiei sale in mediul familial natural si in comunitate; 

8. Previne institutionalizarea persoanelor varstnice prin crearea conditiilor necesare pentru a ramane in 

mediul natural (prin canalizarea increderii in fortele proprii si imbunatatirea conditiilor de viata a acestora); 

1. Organizeaza si raspunde de plasarea persoanei varstnice intr-o institutie de asistenta sociala; 

10. Monitorizeaza respectarea drepturilor persoanelor varstnice care incheie acte juridice de instrainare 

cu titlu oneros sau gratuit a bunurilor ce le apartin in scopil intretinerii si ingrijirii lor in fata notaruli public  

si urmareste respectarea obligatiei de intretinere si ingrijire, sesizandu-se din oficiu cand aceasta este 

incalcata; 

 

 

ASISTENTA PERSOANELOR CU DEZABILITATI 
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1. Asigura prin activitati specifice asistentei sociale prevenirea si combaterea situatiilor cu risc 

crescut de marginalizare si excludere sociala a persoanelor cu dezabilitati aflate in stare de necesitate, 

acordand prioritate situatiilor de urgenta; 

2. Organizeaza acordarea drepturilor de asistenta sociala persoanelor cu dezabilitati aflate in 

dificultate si asigura gratuit consultanta de specialitate in domeniul asistentei sociale, colaboreaza cu alte 

institutii responsabile pentru a facilita  accesul lor la aceste drepturi; 

3. Sustine financiar si tehnic realizarea activitatilor de asistenta sociala destinate persoanelor cu 

dezabilitati defavorizate, inclusiv serviciile sociale acordate la domiciliu sau in institutii persoanelor cu 

dezabilitati; 

4. Consiliaza social si emotional, realizand incurajarea si ajutarea persoanelor aflate in situatii de risc 

social sa devina independente; 

5.  Acorda facilitati categoriilor sociale vulnerabile si cu risc crescut de saracie; 

6. Evalueaza situatia socio-economica a persoanelor cu dezabilitati aflate in stare de necesitate, 

identifica nevoile si resursele acestora; 

7.  Realizeaza colaborarea cu unitati sanitare, de cult si altele pentru depistarea cazurilor sociale, cu 

precadere in randul persoanelor cu dezabilitati; 

8.  Elaboreaza planurile indevidualizate de interventie pentru fiecare client in vederea prevenirii, 

combaterii excluderii sociale, dar si a reinsertiei sale in mediul familial natural si in comunitate; 

9. Organizeaza si raspunde de plasarea persoanei cu dezabilitati intr-o institutiei de asistenta sociala; 

10. Asigura sprijin pentru persoanele cu handicap prin crearea unei retele eficiente de asistenti 

personali (efectuarea anchetelor sociale pentru persoanele care solicita angajarea  ca asistent personal, 

monitorizarea activitatii acestora) sau prin garantarea si acordarea unei indemnizati lunare cuvenite părinţilor 

sau reprezentanţilor legali ai copilului cu handicap grav, precum şi adultului cu handicap grav sau 

reprezentantului său legal. 

11. Previne abuzurile familiilor persoanelor cu handicap asupra acestora printr-o mai mare exigenta 

in efectuarea referatelor sociale de internare, consilierea membrilor familiei apartinatoare (trimitere la 

obligatia legata de intretinere prevazuta de art. 86 din Codul Familiei); 

12. Monitorizeaza copii infestati HIV/SIDA in vederea acordarii unui suport financiar conform 

(Legilor 519/2002 si 10/2003) destinat cresterii vietii acestora, stimularii mentinerii/ingrijirii in familia 

biologica; 

 

 

ASISTENTA PERSOANE ADULTE 

 

 

1. Asigura prin activitati specifice asistentei sociale prevenirea si combaterea situatiilor cu risc 

crescut de marginalizare si excludere sociala   a persoanelor aflate in stare de necesitate ( familii aflate in 
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situatie de risc social, persoane fara suport familial si aflate in situatie de nevoie), acordand prioritate 

situatiilor de urgenta; 

2. Organizeaza acordarea drepturilor de asistenta sociala persoanelor aflate in dificultate si asigura 

gratuit consultanta de specialitate in domeniul asistentei sociale, colaboreaza cu alte institutii responsabile 

pentru a facilita accesul lor la aceste drepturi; 

3. Sustine financiar si tehnic realizarea activitatilor de asistenta sociala persoanelor defavorizate; 

4. Consiliaza social si emotional, realizand incurajarea si ajutarea persoanelor aflate in situatie de risc 

social sa devina independente; 

5. Acorda facilitati categoriilor sociale vulnerabile si cu risc crescut de saracie; 

6. Realizeaza colaborarea cu unitatile sanitare, de cult si altele pentru depistarea cazurilor sociale; 

7. Elaboreaza planurile individualizate de interventie pentru fiecare client in vederea prevenirii, 

combaterii si excluderii sociale, dar si a reinsertiei sale in mediul familial natural si in comunitate; 

8. Asigura servicii sociale gratuite familiilor aflate in dificultate inclusiv asistarea in regim de urgenta 

a celor aflate in situatii limita; 

9. Ofera sprijin (material, informativ) persoanelor/familiilor cu incidenta crescuta a cazurilor de abuz 

si neglijare (familii cu consum mare de alcool, cu stare materiala precara, cu nivel educational scazut, fara 

ocupatie, someri, familii de rromi, familii cu parinti bolnavi psihic/fizic); 

10. Duce la indeplinire si alte servicii  reiesite din Hotarari ale Consiliului Local  si Dispozitii ale 

Primarului. 

 

                                                

 

 

                                                AUTORITATE TUTELARA 

 

1. Conduce evidenta persoanelor lipsite de capacitate de exercitiu sau cu capacitate de exerciriu 

restransa, precum si a persoanelor care, desi se bucura de capacitate de exercitiu, datorita unor anumite 

imprejurari prevazute de  lege nu-si pot apara interesele in mod corespunzator (art.113-141 Codul Familiei); 

2. Identifica prin mijloace proprii sau cu sprijinul altor institutii cu atributii in domeniu, copiii lipsiti 

de ocrotire parinteasca  de pe  raza orasului Isuratei; 

3. Colaboreaza cu institutii cu atributii in domeniu –Directia Judeteana pentru Protectia Drepturilor 

Copilului , Comisia pentru Protectia Copilului, Politie, Parchet – in adoptarea celor mai eficiente masuri de 

ocrotire a minorilor; 

4. Urmareste respectarea interesului minorilor care incheie acte juridice prin incuviintarea acestor 

acte si numirea unei persoane majore (curator, tutore) care sa-i reprezinte/asiste in acest scop: 

 - tutore, pentru situatiile in care copilul este lipsit de ocrotire parinteasca ( parintii sunt morti, 

decazuti din drepturile parintesti, pusi sub  interdictie,disparuti ori declarati morti); 
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 - curator, pentru situatiile in care intre copil si parinte/ tutore se ivesc interese contrare; 

5. Colaboreaza cu instantele  judecatoresti  la rezolvarea intereselor contrare                              dintre 

soti cu privire la copiii minori, sesizandu-se –atunci cand interesul superior al copilului o cere- in vederea 

clarificarii situatiei juridice a acestora: inregistrarea tardiva a nasterii, decaderea din drepturile parintesti, 

punerea sub interdictie; 

6. Elaboreaza, in colaborare cu celalalte organe sau judete,propuneri pentru imbunatatirea activitatii 

de ocrotire si supraveghere a minorilor, organizand actiuni de identificare a minorilor lipsiti de ocrotire 

parinteasca; 

7.Asigura respectarea drepturilor copilului; 

8. Duce la indeplinire si alte sarcini reiesite din Hotarari ale Consiliului Local si Dispozitii ale 

Primarului. 

 

 

PROTECTIA COPILULUI 

   

 

1. Identifica – prin mijloace proprii sau cu sprijinul altor institutii in domeniu- copii aflati in 

dificultate (copii ai strazii, lipsiti de ocrotire parinteasca, exploatati, abuzati in familie) de pe raza orasului 

Insuratei; 

2. Elaboreaza planuri individuale de interventie pentru copiii aflati in dificultate, urmarind aplicarea 

acestora si- in masura in care se impune- modificarea, ajustarea lor in functie de particularitatile psiho-

comportamentale ale beneficiarilor; 

3. Monitorizeaza copiii din orasul Insuratei, aflati in diferite forme de protectie: 

plasament/incredintare la familie, la asistent maternal profesionist sau intr-un centru de plasament prin 

organizarea unei baze de date proprii si functionale; 

4. Identifica familiile cu copii in intretinere si care se afla in situatie de risc social ( fara adapost, fara 

venituri, climat social tensionat, parinti alcoolici violenti),  informându-le asupra drepturilor pe care le au, a 

serviciilor disponibile la nivel local precum si asupra oricãror altor elemente menite sa duca la depasirea 

situatiei de crizã; 

 5. Monitorizeazã –împreunã cu D.G.A.S.P.C Braila – copiii cu domicliul în orasul Insuratei 

institutionalizati în centrele de plasament si unitãtile speciale, initiind mãsuri pentru reintegrarea acestora în 

familie si societate; 

 6. Identificã elevii înscrisi în învatamântul de stat proveniti din familiile beneficiare de ajutor social, 

informându-I  pe reprezentantii lor legali asupra demersurilor necesare obtinerii burselor de scolarizare sau a 

celor pentru continuarea studiilor(dupã caz). 
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AJUTOR SOCIAL 

 

 1. Implementeazã Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu completarile si modificarile 

ulterioare si Normele metodologice de aplicare a prevederilor legii mai sus-mentionate, acordând consultantã 

juridicã de specialitate tuturor persoanelor interesate; 

 2. Intocmeste si tine evidenta dosarelor de ajutor social pentru familiile cu veniturile mici, conform 

Legii 416/2001, verificându-le si reactualizându-le lunar, realizând situatia centralizatoare a modificãrilor 

pebaza fiselor de calcul pentru fiecare familie în parte: 

 Efectueazã la cerere ancheta sociala la domiciliul solicitantului; 

 Sprijinã asistatii la întocmirea dosarelor, completarea formularelor tipizate si reactualizarea 

documentatiei; 

 Intocmeste lunar comunicãrile pentru dosarele de ajutor social care suferã modificãri, 

expediindu-le beneficiarilor; 

 Raspunde de aducerea la zi a Registrului de evidentã a dosarelor de ajutor social; 

 Intocmeste lunar documentatia (referatul, dispozitia primarului si anexele acesteia), necesare 

efectuãrii plãtilor; 

 Organizeazã –împreunã cu institutiile de specialitate – efectuarea orelor de muncã în folosul 

comunitãtii de cãtre toti cei care se încadreazã în prevederile legii; 

3. Intocmeste lunar pe baza fiselor de calcul statele de platã pentru ajutorul social si al celui pentru 

încalzirea locuintei; 

4.  Intocmeste si transmite pânã la data de 05 ale fiecarei luni Raportul statistic la AJPIS Braila 

privind plata ajutoarelor sociale/pentru încãlzirea locuintei, a celor de urgentã si înmormântare. 

5. Asigurã respectarea prevederilor Legii 292/2011 privind sistemul national de asistentã socialã prin 

protejarea persoanelor, care, datoritã unor motive de naturã economicã, fizicã, psihicã sau socialã nu au 

posibilitatea sã îsi asigure nevoile sociale, sã-si dezvolte propriile capacitãti si competente pentru integrare 

socialã. Astfel actioneazã în vederea: 

 Identificarii problemelor sociale si solutionãrii acestora în conditiile legii; 

 Elaborãrii unor propuneri pentru organizarea de servicii sociale în functie de solicitãrile sau 

nevoile locale; 

 Comunicãrii lunare catre AJPIS Braila  a numarului beneficiarilor de asistentã socialã si a 

sumelor cheltuite cu aceastã destinatie. 

6.Colaboreazã cu celelalte birouri si compartimente din cadrul primariei în realizarea atributiilor 

specifice reglementate de actele normative în vigoare; 
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7. Identificã prin mijloace proprii sau cu sprijinul altor institutii cu atributii în domeniu, persoane sau 

familii fãrã venituri sau cu venituri reduse de pe raza orasului Insuratei; 

8. Identificã persoanele marginalizate social, le informeazã asupra drepturilor pe care le au si le 

sprijinã la intocmirea documentatiei necesare obtinerii acesteia; 

9. Duce la îndeplinire si alte sarcini reiesite din Hotãrâri ale Consiliului Local si Dispozitii ale 

primarului. 

 

 

 

CENTRUL DE  INGRIJIREA DE ZI PENTRU  COPIII AFLATI IN SITUATII DE RISC 

 

2. Monitorizeazã si analizeazã situatia copiilor, asigurã respectarea si realizarea drepturilor lor, asigurã 

centralizarea si sintetizarea acestor date si informatii; 

3. Identificã copiii aflati în dificultate, elaboreazã documentatia pentru stabilirea masurilor speciale de 

protectie a acestora si sustine în fata organelor competente mãsurile de protectie propuse; 

4. Realizeazã si sprijinã activitatea de prevenire a abandonului copilului; 

5. Actioneazã în colaborare cu Autoritatea Tutelarã pentru clarificarea situatiei juridice a copilului. 

6. Asigurã îngrijirea, educarea si supravegherea medicalã a copiilor cu vârste cuprinse între 3-11 ani. 

7. Organizarea si asigurarea unui regim rational de viatã, în vederea dezvoltãrii normale a copiilor. 

8. Asigurarea unui program educativ adaptat grupei de vârste în vederea stimulãrii dezvoltãrii fizice si 

psihice. 

 

Art.21. Obiectivele  generale, grupul ţintă, beneficiarii, procedura de admitere, procesul de acordare a 

serviciilor, drepturile şi obligaţiile Centrului de îngrijire de zi pentru copiii aflați in situații de risc, drepturile 

şi obligaţiile beneficiarilor, soluţionarea reclamaţiilor, atribuţiile generale şi specifice ale Centrului de 

îngrijire de zi pentru copiii aflați in situații de risc, etc. sun prevazute in    ANEXA NR.2 -  

 REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL CENTRULUI DE ÎNGRIJIRE DE ZI 

PENTRU COPIII AFLAȚI ÎN SITUAȚII DE RISC ÎN ORASUL INSURATEI 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL VI 

OBLIGATIILE PERSONALULUI   DIN SISTEMUL DE ASISTENTA SOCIALA 
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     Art.22. În domeniul asistenţei sociale activează asistenţi sociali, alt personal de specialitate în asistenţă 

socială, precum şi personal cu profesii, calificări şi competenţe diverse. 

(1) Personalul din domeniul asistenţei sociale îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu statutul 

profesiei de asistent social, in conformitatea prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul 

functionarilor publici, in conformitate cu dispoziţiilor Legii nr.53/2003- Codul Muncii, precum şi al 

altor dispoziţii legale, după caz. 

(2)  Persoanele cu funcţie de conducere din cadrul serviciului public de asistenţă socială, precum şi 

personalul cu atribuţii în realizarea şi elaborarea strategiilor şi planurilor anuale de acţiune, în 

colectarea şi administrarea bazelor de date, în contractarea serviciilor sociale, administrarea 

resurselor umane şi a activităţilor economico-financiare şi de consiliere juridică pot fi numai 

functionari publici,  în condiţiile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

         Art.23. Identificarea şi evaluarea nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup şi elaborarea 

planurilor de intervenţie pentru prevenirea, combaterea şi soluţionarea situaţiilor de dificultate se realizează, 

în condiţiile legilor speciale, de către asistenţii sociali,  în conformitate cu atribuţiile ce le revin potrivit 

statutului asistentului social şi regulamentelor interne ale angajatorilor, de catre personalul specializat cu 

atributii in domeniu, conform  fişei postului. 

    Art. 24.  În procesul de acordare a serviciilor sociale pot fi implicaţi voluntari care, pentru activitatea 

desfăşurată, beneficiază de facilităţi, conform actelor normative in vigoare. 

        Art. 25.  (1) Personalul care activează în domeniul asistenţei sociale are obligaţia: 

- să îşi desfăşoare activitatea în conformitate cu legislaţia în vigoare; 

-  să asigure confidenţialitatea informaţiilor obţinute în exercitarea profesiei; 

 să respecte intimitatea beneficiarilor; 

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

 să respecte etica profesională; 

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

şi de acordare a serviciilor sociale; 

- să respecte demnitatea şi unicitatea persoanei; 

- sa colaboreze cu autoritãtile si familia pentru protejarea drepturlor beneficarilor; 

- sa trateze cu respect, bunã credintã si întelegere persoana asistatã, sã nu abuzeze fizic, psihic sau 

moral de starea în care se aflã aceasta; 

- sa respecte  în totalitate prevederile prezentului Regulament. 
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(2)Alte atributii specifice personalului din domeniul asistentei sociale sunt prevazute in CODUL DE 

ETICA PROFESIONALA 

       Art. 26.  Primarul Orasului Insuratei are obligatia de a prevedea si garanta fonduri financiare in 

bugetul local pentru  a promova, facilita şi asigura personalului programe de formare profesională, 

precum şi programe de instruire specifică. 

 

      Art. 27. Salarizarea personalului din sistemul public de asistenţă socială se face potrivit Legii-

cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările 

ulterioare. 

CAPITOLUL VII 

 DISPOZITII FINALE  SI TRANZITORII  

 
   

 

 Art.28.  Serviciul Public de Asistenta Sociala  este un serviciu public de interes local  fara  

personalitate juridica, functionand in subordinea Consiliului local.  

   

         Art. 29.Personalul  Serviciului   Public de Asistenta Sociala  este obligat: 

o sa cunoasca si sa respecte prevederile prezentului Regulament 

o sa manifeste grija, disciplina, initiativa si o buna colaborare in indeplinirea 

sarcinilor specifice 

o sa raspunda personal pentru continutul, forma si legalitatea actelor si  a 

materialelor scrise pe care le intocmeste in cadrul competentelor  sale. 

o are obligatia de a informa cetatenii asupra tuturor serviciilor care  pot fi oferite 

si a tuturor drepturilor si sa-i trateze cu respect si demnitate pastrand 

confidentialitatea informatiilor. 
(1) Prezentul regulament a fost adus la cunostinta personalului prin informare cu  semnatura si 

prin afisare la sediul Primariei Orasului Insuratei si prin publicare pe site-ul autoritatii publice. 

 

       Art.30. Masurile de raspundere disciplinara, civila si penala  se aplica de catre Primarul Orasului 

Insuratei. 
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      (1) In acest caz, prezentul regulament se completeaza cu prevederile Regulamentului de ordine 

interioara  si cu prevederile  legislatiei în vigoare privind organizarea muncii, drepturile si obligatiile partilor, 

igiena si securitatea muncii, disciplina muncii si raspunderea disciplinara, civila si penala. 

  

 

       Art.31. Prevederile prezentului Regulament se completeaza de drept cu prevederile actelor normative 

in vigoare in materie de asistenta sociala. 

 

       Art.32. Anexele cuprinzand Regulamentul de organizare si Functionare al Centrului de ingrijie de zi 

pentru copiii aflati in situatii de risc, organigrama  si statul de functii, fac parte  integranta din prezentul 

ROF, aprobat de catre Consiliul local al Orasului Insuratei, prin Hotararea nr ____________din 

_____________________. 

 

           Art.33. Incepand cu data aprobarii prezentului ROF isi inceteaza valabilitatea ROF  aprobat prin HCL 

nr.12 din 28.02.2006 cu anexele aferente si ROF.  

  
 
 
 

 
 

 

PRIMAR, 

 

GHEORGHE IONEL 

 

 

                                                                                                                    INTOCMIT, 

INSPECTOR, PIRLOG FANICA 
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ANEXA NR.2 

 

REGULAMENT 

de organizare si functionare al Centrului de Ingrijire de Zi pentru Copiii aflati in 

situatie de risc, din cadrul Serviciului Public de Asistenta Sociala   
 

 

CAPITOLUL I 

DISPOZITII GENERALE 
 

 

 

 

           Art. 1. (1)Centrul  de îngrijire de zi pentru copiii aflaţi in situaţii de risc, este un  compartiment al 

Serviciului Public de Asistenta Sociala care   se află in subordinea  Consiliului Local  al Orasului Insuratei. 

(2) In cadrul Serviciului Public de Asistenta Sociala functioneaza 2 compartimente: 

- Centrul  de îngrijire de zi pentru copiii ”PINOCCHIO” 

- Centrul  de îngrijire de zi pentru copiii  

 

        Art. 2. Centrul de îngrijire de zi pentru copiii aflaţi in situaţii de risc este unitate   de asistenţă 

socială specializată de interes local fără personalitate juridică, care asigură la nivel local menţinerea, 

refacerea şi dezvoltarea capacităţilor copiilor cu vârstele cuprinse între 3 şi 10 ani şi ale părinţilor săi, pentru 

depăşirea situaţiilor care ar putea determina separarea copilului de familia sa.  

 

        Art. 3. Centrul de îngrijire de zi pentru copiii aflaţi in situaţii de risc este un serviciu pentru protecţia 

copilului a cărui misiune este aceea de a a preveni abandonul prin creşterea calităţii vieţii copiilor aflaţi în 
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dificultate şi să dezvolte programe de educaţie adecvate vârstei, nevoilor, potenţialului de dezvoltare şi 

particularităţilor acestora.  

 

       Art. 4. Centrul de îngrijire de zi pentru copiii aflaţi în situaţii de risc se află în relaţii de subordonare 

cu Consiliul Local al al Orasului Insuratei şi cu Primarul Orasului Insuratei,  in relatii de control  si 

colaborare cu Secretarul Orasului Insuratei,  cu Biroul Financiar Contabil si cu Compartimentul de Audit, in 

relatii de colaborare cu toate serviciile si compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

Orasului Insuratei. 

 

      Art. 5. Cadrul juridic : Centrul de îngrijire de zi pentru copiii aflaţi în situaţii de risc răspunde tuturor 

principiilor care se regăsesc în legislaţia în vigoare a ţării cu privire la protecţia copilului,  Legea nr. 272 / 

2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, precum şi în Constituţia României şi Codul 

familiei; - H.G. 1438 / 2004 pentru aprobarea regulamentelor - cadru de organizare şi funcţionare a 

serviciilor de prevenire a separării copilului de familia sa, Anexa nr. 2 Regulamentul – cadru de organizare şi 

funcţionare a serviciilor de zi; - H.G. nr. 1007 / 2005 pentru aprobarea nomenclatorului instituţiilor de 

asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, a Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare 

a instituţiilor de asistenţă socială, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor  serviciile 

sociale;  prevederilor O.G. nr. 68 / 2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare; - 

H.G. nr. 323/2007 pentru aprobarea Planului Naţional de acţiune privind prevenirea abandonului copilului 

de către familie; - H.G. nr. 928/ 2007 pentru ratificarea Acordului – cadru de împrumut F/P 1566 (2006) din 

29 ianuarie 2007 publicată în Monitorul Oficial, Partea I, NR. 614 / 05.09.2007 între România şi Banca de 

Dezvoltare a ConsiliuluiEuropei destinat finanţării proiectului pentru dezvoltarea de “Servicii comunitare de 

prevenire a separării copilului de familia sa şi instruirea personalului aferent”; - Ordinul nr. 24 / 04.03.2004 

publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 247 din 22/03/2004 pentru aprobarea Standardelor minime 

obligatorii pentru centrele de zi; - Ordinul nr. 289 din 2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii 

pentru centrul de consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii şi a ghidului metodologic de implementare a 

acestor standarde; - Ordinul 177/2003 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii pentru telefonul 

copilului, standardelor minime obligatorii privind centrul de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat şi 

exploatat, precum şiOrdinul nr. 24 / 04.03.2004 publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 247 din 

22/03/2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru centrele de zi; - Ordinul nr. 289 din 

2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru centrul de consiliere şi sprijin pentru părinţi şi 

copii şi a ghidului metodologic de implementare a acestor standarde; - Ordinul 177/2003 pentru aprobarea 

standardelor minime obligatorii pentru telefonul copilului, standardelor minime obligatorii privind centrul de 

consiliere pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat, precum şi a standardelor minime obligatorii privind 

centrul de resurse comunitare pentru prevenirea abuzului, neglijării şi exploatării copilului; - Legea 

administraţiei publice locale, nr. 215/2001.  
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     Art. 6. Principiile care stau la baza activităţii Centrului de îngrijire de zi pentru copiii aflaţi în situaţii 
de risc sunt:  

a) flexibilitate – bazate pe comunitate şi prestate în cadrul comunităţii;  
b) implicarea familiilor ca parteneri esenţiali care joacă un rol important în planificarea şi prestarea 

serviciilor;  

c) accesibilitate, fiind amplasate în medii diverse şi utilizând optimal resursele publice, comunitare şi 

personale;  

d) complexitate, prestând un spectru larg de servicii;  

e) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului, egalitatea şanselor şi 

nediscriminare;  

f) asistarea copiilor în realizarea şi exercitarea drepturilor lor;  

g) respectarea demnităţii copilului;  

h) ascultarea opiniei copilului şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se cont de vârsta şi de gradul său 

de maturitate;  

i) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a copilului;  

j) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării copilului;  

k) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;  

l) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale;  

m) responsabilizarea părinţilor cu privire la respectarea şi garantarea drepturilor copilului;  

n) asigurarea dreptului de a alege;  

o) abordarea individualizată şi centrarea pe persoane;  

p) participarea persoanelor beneficiare; 

r) cooperarea şi parteneriatul;  

s) recunoaşterea valorii fiecărei persoane;  

t) orientarea pe rezultate;  

u) îmbunătăţirea continuă a calităţii;  

v) combaterea abuzului asupra persoanelor beneficiare, în cadrul instituţiilor.  

 

     Art. 7. Structura organizatorică, numărul de personal şi bugetul Centrului de îngrijire de zi pentru 

copiii aflaţi în situaţii de risc se aprobă prin hotărâre a Consiliului Local al Orasului Insuratei, astfel încât 

funcţionarea acestui serviciu să asigure îndeplinirea în mod corespunzător a atribuţiilor ce îi revin, precum şi 

realizarea deplină şi exercitarea efectivă a drepturilor copilului aflat în dificultate. 

       

        Art. 8.Centrul de ingrijire de zi pentru copiii aflati in situatii de risc, compartiment in cadrul Serviciului 

de Asistentã Socialã este un serviciu public fãrã personalitate juridicã, fãrã buget propriu. 
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       (1)Patrimoniul este format din bunurile mobile si imobile  care apartin domeniului public al UAT 

Insuratei, din sponsorizãri, donatii. 

       (2)Finantarea cheltuielilor curente si de capital se asigurã din bugetul local, care  se aprobã de cãtre 

Consiliul Local al Orasului Insuratei, la propunerea primarului.  

       (3) Angajarea si efectuare cheltuielilor, in  limita creditelor bugetare,  se aprobã de cãtre ordonatorul  

principal de credite  si se efectueazã numai cu viza prealabilã de “control financiar preventiv intern”, care 

atestã respectarea dispozitiilor legale, încadrarea în credite bugetare aprobate si destinatia acestora. 

  (4) In bugetul Serviciului Public de Asistentã Socialã sunt prevazute fonduri financiare alocate Centrelor 

de Zi pentru Ingrijirea Copiilor.   

  (5) Organizarea si conducerea contabilitãtii, controlul financiar preventiv, controlul fiscal si executarea 

silitã se asigurã de cãtre Biroul Financiar Contabil, controlul managerial intern se asigura de catre 

compartimentul de audit, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orasului Insuratei. 

  (6) Executia de casã se tine de cãtre Biroul Financiar Contabil, din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Orasului Insuratei. 

      (7) Achizitiile publice (produse, prestãri servicii, lucrãri) se asigurã de cãtre Compartimentul pentru 

Proiecte si Achizitii Publice, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orasului Insuratei. 

  

     

CAPITOLUL II 

 OBIECTIVE GENERALE, GRUPUL ŢINTĂ, BENEFICIARII, PROCEDURA DE ADMITERE, 

PROCESUL DE ACORDARE A SERVICIILOR 
 

   Art. 9. Obiective generale:  

1) iniţierea unei alternative de ajutor pentru copiii aflaţi în situaţii de risc social de asigurare a sprijinului şi a 

consilierii familiilor copiilor beneficiari pentru depăşirea impasului social;  

2) prevenirea abandonului prin creşterea calităţii vieţii copiilor aflaţi in dificultate;  

3) reducerea riscului de excluziune socială pentru copiii din familii marginalizate social şi stimularea 

dezvoltării personalităţii acestora;  

4) dezvoltarea abilităţilor parentale şi a capacităţilor individuale de integrare socială în comunitate, pentru 

părinţii cu venituri mici sau fără venituri;  

5) asigurarea serviciilor de educaţie, integrare socială, recreere-socializare, consiliere orientare şcolară şi 

profesională pentru prevenirea fenomenului discriminatoriu la care este supus copilul aflat in dificultate;  

6) sensibilizarea societăţii cu privire la problematica copilului aflat în dificultate.  

 

     Art. 10. (1) Grupul ţintă sunt copii cu vârsta cuprinsă între 3 şi 10 ani, care:  

 a) au domiciliul stabil în orasul Insuratei; 
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 b) aflaţi în situaţii dificile fără posibilitate de susţinere din partea familiilor.  

 

    (2) Beneficiarii / potenţialii beneficiari fac parte din următoarele categorii:  

a) copiii din mediul socio-economic foarte scăzut, în care există riscul de separare a copilului de familia sa; 

b) părinţii, reprezentanţii legali, precum şi alte persoane care au în îngrijire aceşti copii şi care beneficiază 

de servicii de consiliere şi servicii destinate prevenirii separării lor;  

c) copiii care au beneficiat de o măsură de protecţie specială şi au fost reintegraţi în familie;  

d) copiii din familii monoparentale sau în curs de divorţ;  

e) familiile care se află într-o situaţie de dificultate, şi în imposibilitatea  de a depăşi prin forţe proprii această 

situaţie;  

f) copiii din familie cu moral scăzut, părinţi care consumă droguri, stupefiante; 

g) copiii maltrataţi, neglijaţi sau abuzaţi în propria familie;  

h) copiii a căror părinţi lucrează şi nu există sprijinul familiei lărgite pentru îngrijirea, securitatea şi educarea 

copilului;  

i) copiii din familii cu boli cronice grave.  

 

     Art. 11. (1) Beneficiarii Centrului de îngrijire de zi pentru copiii aflaţi în situaţii de risc sunt selectaţi din 

grupul ţintă în funcţie de:  

a) riscul cel mai crescut;  

b) capacitatea centrului;  

c) solicitări / referiri din partea altor servicii / instituţii.  

         (2) Solicitările directe din partea beneficiarilor au prioritate în vederea asistării în Centrul de îngrijire 

de zi pentru copiii aflaţi în situaţii de risc;  

          3) Alegerea din unităţile de învăţământ a 30 de copii  pentru cele  2 Centre de ingrijire de zi care 

îndeplinesc condiţiile. 

 Acestor copii li se vor face anchete sociale de către personalul responsabil din cadrul  centrelor, în urma 

cărora se împart în 2 grupe: 

o grupa numărul 1 – copii cu vârste cuprinse între  3-6 ani (gradinita); 

o grupa numărul 2 – copii cu vârste cuprinse între 7-10 ani (clasa I-IV). 

         (4) Programul zilnic al copiilor înscrişi la centrele de zi cuprinde 3 repere 

- servirea mesei de prânz;  

- pregătirea lecţiilor pentru a doua zi;  

- pregătirea suplimentară, activităţi educative sau distractive.  

Programul Centrelor  se desfăşoară între orele 8:00- 16:00, dimineaţa fiind grupa numărul 1 având cursuri 

între orele 8:00- 12:00, iar între orele 12:00-13:00 servind masa, iar după-amiaza, grupa numărul 2 servind 

masa între orele 12:00-13:00, iar între orele 13:00-16:00 având cursuri.  
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          Art.12. (1) Accesul beneficiarilor în cadrul Centrului de îngrijire de zi pentru copiii aflaţi în situaţii de 

risc se va realiza în baza unei evaluări interne, folosind instrumente de lucru, documente scrise: 

 

a) În relaţia director cu beneficiarul:  

- dosarul copilului – este instrumentul de centralizare a tuturor informaţiilor referitoare la client. Acesta se 

află în responsabilitatea persoanei de referinţă. Accesul la acesta este limitat la echipa pluridisciplinară şi 

atunci când se solicită i se poate aduce la cunoştinţă cuprinsul acestuia;  

- fişă de luare în evidenţă;  

- anchetă socială; 

- fişă de evaluare a nevoilor copiilor;  

- plan de acţiune;  

- fişă de evaluare a rezultatelor, teste psihologice. 

 

 b) Instrumente ale personalului:  

- plan educaţional individual şi de grup în funcţie de problematica copilului;   

- plan de acompaniere socială;  

- fişă de consiliere;  

- fişă de observaţie;  

- registru de clienţi;  
- raport de activitate lunar;  

- caiet de prezenţă; 

- fişă de prezenţă a activităţilor timpului liber.  

c) Documente de funcţionare a centrului:  

- registru de evidenţă; 

- registru de observaţii zilnice; 

- regulament de ordine interioară; 

- caiet de reuniunea echipelor; 

- regulament organizator funcţional;  

- fişă magazie intrări / ieşiri; 

- fişă meniu; - fişa postului;  

- fişa de evaluare a personalului;  

- raport lunar cu indicatori; 

- formulare tipizate;  

- registru de evidenţă a actelor oficiale, financiare şi caritabile; 

- listă de inventar; 
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- dosar de presă.  

 

         (2) Admiterea beneficiarilor în centru, în baza planului de servicii şi raportului de evaluare 

detaliată, se face prin dispoziţia primarului.  

          (3) Raportul de evaluare detaliată este întocmit de către echipa pluridiscipinara din cadrul Primariei 

Orasului Insuratei în colaborare cu profesioniştii implicaţi; 

 

         Art. 13. Procesul de acordare a serviciilor are următoarele etape: 

a) solicitare / referire / autosesizare;  

b) evaluarea iniţială: este efectuată de asistentul social, responsabil cu atributii in acest domeniu sau 

psiholog, are drept scop identificarea nevoilor individuale.  

 

În situaţia în care evaluarea iniţială stabileşte numai servicii de informare, acestea se acordă pe loc. 

Se decide continuarea procedurii de acordarea a serviciilor sociale, închiderea cazului, referire sau orientare 

către alte instituţii; 

c) evaluarea detaliată: are drept scop elaborarea unei strategii de suport conţinând ansamblul de măsuri şi 

servicii adecvate şi individualizate potrivit nevoilor sociale identificate;  

d) elaborarea planului de servicii, după caz, se emite dispoziţia privind aprobarea planului de servicii si 

dispozitia de asistare pentru minorul/a în cauză de către primarul oraşului Insuratei;  

e) reevaluarea la finalul asistării: se decide continuarea de acordare a serviciilor sociale, închiderea cazului, 

referire sau orientare către alte instituţii 

f) monitorizarea evoluţiei cazului;  

g) evaluarea opiniei beneficiarului;  

h) închiderea cazului.  

 

 

 

 

CAPITOLUL III  

DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE CENTRULUI DE ÎNGRIJIRE DE ZI PENTRU COPIII 

AFLAŢI ÎN SITUAŢII DE RISC, DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE BENEFICIARILOR, 

SOLUŢIONAREA RECLAMAŢIILOR 
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          Art. 14. Drepturile Centrului de îngrijire de zi pentru copiii aflaţi în situaţii de risc în relaţia cu 

beneficiarii:  

(1) de a verifica veridicitatea informaţiilor primite de la beneficiarul de servicii sociale;  

2) de a sista acordarea serviciilor sociale către beneficiar în cazul în care constată că acesta i-a furnizat 

informaţii eronate; 

 (3) de a utiliza, în condiţiile legii, date denominalizate în scopul întocmirii de statistici pentru dezvoltarea 

serviciilor sociale.  

       Art. 15. Obligaţiile Centrului de îngrijire de zi pentru copiii aflaţi în situaţii de risc în relaţia cu 

beneficiarii: 

(1) să respecte drepturile şi libertăţile fundamentale ale beneficiarului în acordarea serviciilor sociale;  

(2) să acorde servicii sociale, cu respectarea standardelor minimale de calitate a serviciilor sociale; 

(3) să fie receptiv şi să ţină cont de toate eforturile beneficiarului de servicii sociale în îndeplinirea 

obligaţiilor contractuale şi să considere că beneficiarul şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale în măsura în 

care a depus toate eforturile;  

(4) să informeze beneficiarul de servicii sociale asupra:  

- conţinutului serviciilor sociale şi condiţiilor de acordare a acestora;  

- oportunităţii acordării altor servicii sociale;  

- listei la nivel local cuprinzând furnizorii acreditaţi să acorde servicii sociale;  

- regulamentului de ordine internă,codul etic; 

- oricărei modificări de drept a contractului; 

(5) să reevalueze periodic situaţia beneficiarului de servicii sociale, şi, după caz, să completeze şi/sau să 

revizuiască programul personalizat de intervenţie exclusiv în interesul acestuia;  

(6) să respecte, conform legii, confidenţialitatea datelor şi informaţiilor referitoare la beneficiarul de servicii 

sociale;  

(7) să ia în considerare dorinţele şi recomandările obiective ale beneficiarului cu privire la acordarea 

serviciilor sociale.  

      Art. 16. Drepturile beneficiarului în relaţia cu Centrul de îngrijire de zi pentru copiii aflaţi în situaţii de 

risc: 

 (1) să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază rasă, sex, religie, opinie 

sau orice altă circumstanţă personală ori socială;  

(2) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite; Informaţiile 

confidenţiale pot fi dezvăluite fără acordul beneficiarilor în următoarele situaţii:  

a) atunci când dispoziţiile legale o prevăd în mod expres;  

b) când este pusă în pericol viaţa persoanei beneficiare sau a membrilor unui grup social;  

c) pentru protecţia vieţii, integrităţii fizice sau a sănătăţii persoanei, în cazul în care aceasta se află în 

incapacitatea fizică, psihică, senzorială sau juridică de a-şi da consimţământul;  
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(3) să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime;  

(4) să li se respecte toate drepturile speciale în situaţi în care sunt minori; 

(5) de a i se asigura continuitatea serviciilor sociale atât timp cât se menţin condiţiile care au generat situaţia 

de dificultate;  

(6) de a refuza, în condiţii obiective, primirea serviciilor sociale;  

(7) de a fi informat, în timp util şi în termeni accesibili, asupra: 

▪ drepturilor sociale, măsurilor legale de protecţie şi asupra situaţiilor de risc;  

▪ modificărilor intervenite în acordarea serviciilor sociale;  

▪ oportunităţii acordării altor servicii sociale;  

▪ listei la nivel local cuprinzând furnizorii acreditaţi să acorde servicii sociale; 

▪ regulamentului de ordine internă;  

(8) de a participa la evaluarea serviciilor sociale primite şi la luarea deciziilor privind intervenţia socială care 

i se aplică, putând alege variante de intervenţie, dacă ele există;  

(9) dreptul de a avea acces la propriul dosar;  

(10) de a-şi exprima nemulţumirea cu privire la acordarea serviciilor sociale;  

(11) să participe în organismele de reprezentare ale furnizorilor de servicii sociale.  

 

        Art. 17. Obligaţiile beneficiarului în relaţia cu Centrul de îngrijire de zi pentru copiii aflaţi în situaţii de 

risc:  

(1) să participe activ în procesul de furnizare a serviciilor sociale şi la reevaluarea şi revizuirea programului 

personalizat de intervenţie;  

(2) să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitatea şi situaţia familială, medicală, economică şi 

socială şi să permită specialiştilor Centrului de îngrijire de zi pentru copiii aflaţi in situaţii de risc verificarea 

veridicităţii acestora;  

(3) să respecte termenele şi clauzele stabilite în cadrul programului personalizat de intervenţie;  

(4) să anunţe orice modificare intervenită în legătură cu situaţia sa personală pe parcursul acordării serviciilor 

sociale; 

(5) să respecte regulamentul de ordine internă şi codul etic al furnizorului de servicii sociale (reguli de 

comportament, program, persoanele de contact etc.).  

 

        Art. 18. Soluţionarea reclamaţiilor:  

(1) Beneficiarul are dreptul de a formula verbal şi/sau în scris reclamaţii cu privire la acordarea serviciilor 

sociale. 

(2) Reclamaţiile pot fi adresate Centrului de îngrijire de zi pentru copiii aflaţi in situaţii de risc direct.  
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(3) Centrul de îngrijire de zi pentru copiii aflaţi in situaţii de risc are obligaţia de a analiza conţinutul 

reclamaţiilor, consultând atât beneficiarul de servicii sociale, cât şi specialiştii implicaţi, şi de a formula 

răspuns în termen de maximum 10 zile de la primirea reclamaţiei. 

 

 

CAPITOLUL IV 

ATRIBUŢIILE GENERALE ŞI SPECIFICE ALE CENTRULUI DE ÎNGRIJIRE DE ZI PENTRU 

COPIII AFLAŢI IN SITUAŢII DE RISC 

 

 

          Art. 19. Centrul de îngrijire de zi pentru copiii aflaţi in situaţii de risc îndeplineşte următoarele:  

(1) atribuţii generale:  
a) asigură furnizarea serviciilor sociale în interesul beneficiarului;  

b) asigură furnizarea serviciilor sociale cu titlu temporar, fără găzduire; 

c) asigură întreţinerea si folosirea eficientă a bazei materiale şi a bunurilor din dotare;  

d) întocmeşte proiecte şi programe proprii care să asigure creşterea calităţii activităţii, potrivit politicilor şi 

strategiilor naţionale, judeţene şi locale;  

e) organizează activităţi de socializare, în vederea relaţionării beneficiarilor cu mediul exterior instituţiei;  

f) acordă sprijin şi asistenţă de specialitate în vederea prevenirii situaţiilor ce pun în pericol siguranţa 

beneficiarilor;  

g) dezvoltă parteneriate şi colaborează cu organizaţii, instituţii şi orice forme organizate ale societăţii civile, 

în condiţiile legii, în vederea diversificării serviciilor sociale furnizate;  

h) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi beneficiarilor a 

prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare;  

i) elaborează carta drepturilor, specifică tipurilor de beneficiari cărora li se adresează;  

j) instituie măsuri de prevenire şi combatere a traficului şi consumului ilicit de droguri. 

(2) atribuţii specifice: 

 a) asigură un program educaţional adecvat vârstei, nevoilor, potenţialului de dezvoltare şi particularităţilor 

copiilor; 

b) asigură activităţi recreative şi de socializare;  

c) asigură copiilor consiliere socială, psihologică, juridică şi orientare şcolară şi profesională;  

d) dezvoltă programe specifice pentru prevenirea comportamentelor abuzive ale părinţilor şi a violenţei în 

familie;  

e) asigură părinţilor consiliere şi sprijin;  

f) asigură programe de abilitare şi reabilitare;  

g) contribuie la depistarea precoce a situaţiilor de risc care pot determina  separarea copilului de părinţii săi; 
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h) contribuie la realizarea obiectivelor cuprinse în planul de servicii sau, după caz, în programul personalizat 

de intervenţie, respectiv planul individualizat de protecţie.  
 

 

 

 

CAPITOLUL V 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ, ATRIBUŢIILE PERSONALULUI ŞI CONDUCERII 

 

 

           Art. 20. Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal vor fi păstrate ca fiind 

cele aprobate prin HCL privind aprobarea organigramei, a statului de functii si a numarului de personal ale 

aparatului de specialitate al primarului  orasului Insuratei si ale serviciilor publice de interes local. 

 

         Art. 21. Structura personalului care se stabileşte prin prezentul regulament este următoarea:  

1) responsabil coordonator -  1 inspector din cadrul SPAS;  

2) responsabil financiar –  1 contabil –Biroul financiar  contabil; 

3) administrator Centre de zi: 2 (asigură funcţia gestiune, aprovizionare – ½  norma); 

4) bucatar Centre de zi: 2 (1/2 normă );  

5) asistent social: 1 (acordă asistenţă de tip social copiilor în dificultate şi întocmeşte raportul de evaluare 

detaliată, implementeaza  procesul  formativ instructiv – normă întreagă);  

7)inspector: 1 (acordă asistenţă de tip social copiilor în dificultate şi întocmeşte raportul de evaluare 

detaliată,  implementeaza  procesul  formativ instructiv – normă întreagă);    

8)femeie de serviciu: 1 ingrijitor din cadrul Primariei Orasului Insuratei(se ocupă de curăţenia zilnică a 

Centrului – 2 ore /zi). 

 

        Art. 22. Personalul Centrului de îngrijire de zi pentru copiii aflaţi în situaţii de risc îşi desfăşoară 

activitatea respectând atribuţiile din fişa postului, Regulamentul de Ordine Interioară al Centrului de îngrijire 

de zi pentru copiii aflaţi in situaţii de risc, Legea nr.53/2003 – Codul Muncii şi Legea nr. 477/2004 – Codul 

de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice şi alte prevederi legislative în 

vigoare.    

  

        Art. 23.  Activitatiile se pliaza pe  3 axe:  

 

a) Asistenţă socială:  

- ajutor nutriţional (o masă principală pe zi asigurată ), ajutor sub formă de rechizite şcolare, îmbrăcăminte;  
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- consiliere, suport psihologic, mediere (întâlniri cu psihologici, asistenţi sociali), în funcţie de nevoie: cu 

copilul, cu familia, copilul împreună cu unul dintre părinţi;  
- asistare socială pe langă familia în criză;  

- acompaniere în observaţiile drepturilor sociale;  

- implicarea părinţilor în activităţile centrului;  

 

b) Activităţi educative:  

- pregătirea lecţiilor;  

- alfabetizare;  

- meditaţii în vederea unor verificări sau examene;  

- orientare şcolară şi profesională;  

- terapie ocupaţională;  

- menţinerea permanentă a legăturii cu diriginţii, pedagogii şi directorii instituţiilor de învăţământ;  

- educaţie sanitară;  

 

c) Activităţi de loisir:  

- iniţierea în utilizarea computerului;  

- activităţi recreative: vizitare muzee, biblioteca, vizionare spectacole / teatru, serbări festive, lecturi, audiţii 
muzicale, urmărirea programelor tv, dans, limbi străine, utilizarea jocurilor logice, exersarea aptitudinilor şi 

a abilitaţilor de care dispune fiecare copil, discuţii libere, conversaţii.  
 

           Art. 24. (1) Conducerea Centrului de îngrijire de zi pentru copiii aflaţi în situaţii de risc este asigurată 

de catre secretarul orasului Insuratei  si de un  coordonator din cadrul SPAS.  

(1) La nivelul orasului Insuratei se va constitui o comisie pluridisciplinara formata din specialisti 

profesionisti. 

 

 

 

CAPITOLUL VI 

RELAŢIILE DE COLABORARE ALE CENTRULUI DE ÎNGRIJIRE DE ZI PENTRU COPIII 

AFLAŢI ÎN SITUAŢII DE RISC 
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         Art. 25. În vederea îndeplinirii misiunii sale, Centrul de îngrijire de zi pentru copiii aflaţi in situaţii de 

risc colaborează cu: 

 

1. serviciile din cadrul D.G.A.S.P.C. Braila.  

2. serviciile din comunitate pentru asistenţa copiilor şi familiilor acestora, inclusiv cu profesioniştii în  

domeniu. 

 



Comuna     PRIMARIA    ORASULUI INSURATEI 
         Tel./fax 0239 – 660.312; 0239 – 660.480, email :primariainsuratei@yahoo.com 

 

 

 

  
 

 

 

JUDETUL BRAILA, ORASUL INSURATEI, STR. SOSEAUA BRAILEI, nr. 18, 

 COD POSTAL 815300 

32 

             

3. cu instituţiile / serviciile / compartimentele care au implicaţie în implementarea planului de servicii pentru 

prevenirea abandonului / instituţionalizării copilului: primăria, şcoala, unităţi sanitare, poliţia, biserica, etc.  

4. colaborează cu organizaţii, instituţii şi orice forme organizate ale societăţii civile, în condiţiile legii, în 

vederea diversificării serviciilor sociale furnizate; 

 

           Art. 26. Centrul de îngrijire de zi pentru copiii aflaţi în situaţii de risc menţine permanent legătura cu 

comunitatea în scopul ajustării activităţilor şi programelor curente şi pentru iniţierea de activităţi şi programe 

în domeniul prevenirii separării copilului de familia sa şi prevenirii instituţionalizării acestora. 
 

 

 

CAPITOLUL VII  

DISPOZIŢII FINALE SI TRANZITORII 
 

 

        Art. 27. Modificarea şi completarea Regulamentului se va face de fiecare dată când din actele 

normative apărute, după aprobarea acestuia rezultă importante sarcini care nu au fost prevăzute la data 

întocmirii acestuia.  
 

   Art.28.  Centrele de ingrijire de zi pentru copiii aflati in situatii de risc sunt  2 compartimente  ale 

SPAS, fara  personalitate juridica, functionand in subordinea Consiliului local. 

   

       Art. 29.(1)Personalul  Centrelor  de ingrijire de zi pentru copiii aflati in situatii de risc  este obligat: 

o sa cunoasca si sa respecte prevederile prezentului Regulament 

o sa manifeste grija, disciplina, initiativa si o buna colaborare in indeplinirea 

sarcinilor specifice 

o sa raspunda personal pentru continutul, forma si legalitatea actelor si  a 

materialelor scrise pe care le intocmeste in cadrul competentelor  sale. 

o are obligatia de a informa cetatenii asupra tuturor serviciilor care  pot fi oferite 

si a tuturor drepturilor si sa-i trateze cu respect si demnitate pastrand 

confidentialitatea informatiilor. 
(3) Prezentul regulament a fost adus la cunostinta personalului prin informare cu  semnatura si 

prin afisare la sediul Primariei Orasului Insuratei si prin publicare pe site-ul autoritatii publice. 

 

       Art.30. Masurile de raspundere disciplinara, civila si penala  se aplica de catre Primarul Orasului 

Insuratei. 
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      (1) In acest caz, prezentul regulament se completeaza cu prevederile Regulamentului de ordine 

interioara  si cu prevederile  legislatiei în vigoare privind organizarea muncii, drepturile si obligatiile partilor, 

igiena si securitatea muncii, disciplina muncii si raspunderea disciplinara, civila si penala. 

  

 

         

 

       Art.31. Anexele cuprinzand Regulamentul de organizare si Functionare al Centrului de ingrijie de zi 

pentru copiii aflati in situatii de risc, organigrama  si statul de functii, fac parte  integranta din prezentul 

ROF, aprobat de catre Consiliul local al Orasului Insuratei, prin Hotararea nr ____________din 

_____________________. 

 

           Art.32. Incepand cu data aprobarii prezentului ROF isi inceteaza valabilitatea ROF  aprobat prin HCL 

nr.12 din 28.02.2006 cu anexele aferente si ROF.  

  
 
 
 

 
 

 

PRIMAR, 

 

GHEORGHE IONEL 

 

 

                                                                                                                    INTOCMIT, 

INSPECTOR, PIRLOG FANICA 
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