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Anexa 9 la HCL nr. 447/19.12.2019 

 

 

REGULAMENTUL - CADRU DE ORGANIZARE SI 

FUNCTIONARE  A SERVICIULUI SOCIAL CU CAZARE: 

CENTRUL REZIDENTIAL DE PRIMIRE IN REGIM DE 

URGENTA PENTRU VICTIMELE VIOLENTEI DOMESTICE 

„IMPREUNA VOM REUSI” 

                                                         

Art.1 Definitie 

Regulamentul de organizare si functionare este un document 

propriu al Centrului rezidential de primire in regim de urgenta pentru 

victimele violentei domestice “Impreuna vom reusi”, infiintat prin 

Hotararea Consiliului Local nr. 194/26.05.2009,  in vederea acoradarii de 

servicii in regim rezidential persoanelor victime ale violentei domestice si 

asigurarii functionarii acestuia cu respectarea standardelor minime de 

calitate aplicabile si a asigurarii accesului persoanelor beneficiare la 

informatii privind conditiile de admitere, serviciile oferite.        

Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atat pentru 

persoanele beneficiare, cat si pentru angajatii centrului si dupa caz, 

membrii familiei beneficiarilor, reprezentantii legali/conventionali, 

vizitatori. 

 

Art.2 Identificarea serviciului social 

 Centrul rezidential de primire in regim de urgenta pentru victimele 

violentei domestice, cod serviciul social 8790 CR –VD-I, este infiintat si 

administrat de  Directia de Asistenta Sociala Targoviste acreditata 

conform certificatului de acreditare Seria AF, Nr. 004151, data eliberării: 

28.08.2018, detine licenta de functionare nr. 00018, seria LF/ 26.09.2017,  

are capacitate de gazduire de 20 locuri. Durata de gazduire in Centru 

rezidential de primire in regim de urgenta pentru victimele violentei 

domestice „Impreuna vom reusi” fiind de maximum 60 zile, conform 

legislatiei in vigoare. 

                         

Art.3 Scopul serviciului social  

Scopul serviciului social Centrul rezidential de primire in regim de 

urgenta pentru victimele violentei domestice „Impreuna vom reusi” este 

furnizarea de servicii sociale persoanelor victime ale violentei in familie 

in conformitate cu Legea 217/2003 pentru prevenirea si combaterea  

violentei in familie republicata, cu modificarile si completarile ulterioare 

si Legea nr. 292/2011 a asistentei sociale cu modificarile si completarile 

ulterioare. Prin violenţa domestică se intelege orice inacţiune sau acţiune 

intenţionată de violenţă fizică, sexuală, psihologică, economică, socială 
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sau spirituală care se produce în mediul familial sau domestic ori între soţi 

sau foşti soţi, precum şi între actuali sau foşti parteneri, indiferent dacă 

agresorul locuieşte sau a locuit împreună cu victima. 

 

Art.4 Cadru legal de infiintare, organizare si functionare 

Centrul rezidential de primire in regim de urgenta pentru victimele 

violentei domestice „Impreuna vom reusi” functioneaza cu respectarea 

prevederilor cadrului general de organizare si functionare a serviciilor 

sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011 cu modificarile si completarile 

ulterioare, si Legea nr. 217/2003, cu modificarile ulterioare, precum si a 

altor acte normative secundare aplicabile domeniului. 

Standardul minim de calitate  in baza caruia a fost eliberata licenta 

este: 

Ordinul nr. 28/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate 

pentru acreditarea serviciilor sociale destinate prevenirii şi combaterii 

violenţei domestice – Anexa 1. 

 

Art.5 Principiile care stau la baza acordarii serviciului social 

 Centrul rezidential de primire in regim de urgenta pentru victimele 

violentei domestice „Impreuna vom reusi” se organizeaza si functioneaza 

cu respectarea principiilor generale care guverneaza sistemul national de 

asistenta sociala, precum si a principiilor care stau la baza acordarii 

serviciilor sociale prevazute in legislatia specifica, in conventiile 

internationale ratificate prin lege si in celelalte acte internationale in 

materie la care Romania este parte, precum si in standardele minime de 

calitate aplicabile. 

Principiile specifice care stau la baza prestarii serviciilor sociale in 

cadrul Centrului rezidential de primire in regim de urgenta pentru 

victimele violentei domestice ’Impreuna vom reusi” sunt urmatoarele: 

-respectarea si promovarea cu prioritate a interesului persoanei 

beneficiare; 

-protejarea si promovarea dreptrurilor persoanelor beneficiare in 

ceea ce  priveste egalitatea de sanse si tratament, participarea egala, 

autodeterminarea, autonomia si demnitatea personala si intreprinderea de 

actiuni nediscriminatorii si pozitive cu privire la persoanele beneficiare; 

-asigurarea protectiei impotriva abuzului si exploatarii persoanei 

beneficiare; 

-deschiderea catre comunitate; 

-asistarea persoanelor fara capacitate de exercitiu in realizarea si 

exercitarea drepturilor lor; 

-asigurarea in mod adecvat a unor modele de rol si statut social, 

prin incadrarea in unitate a unui personal mixt; 
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-ascultarea opiniei persoanei beneficiare si luarea in considerare a 

acesteia, tinandu-se cont, dupa caz, de varsta si de gradul sau de 

maturitate, de discernamant si capacitate de exercitiu; 

-facilitarea mentinerii relatiilor personale ale beneficiarului si a 

contactelor directe, dupa caz, cu fratii, alte rude, prieteni precum si cu alte  

persoane fata de care acesta a dezvoltat legaturi de atasament; 

-asigurarea unei ingrijiri individualizate si personalizate a persoanei 

beneficiare; 

-preocuparea permanenta pentru identificarea solutiilor de integrare 

in familie sau, dupa caz, in comunitate, pentru scurtarea perioadei de 

prestare a serviciilor, in baza potentialului si abilitatilor persoanei 

beneficiare de a trai independent si in siguranta; 

-asigurarea unei interventii profesioniste, prin echipe 

multidisciplinare; 

-asigurarea confidentialitatii si a eticii profesionale; 

-colaborarea centrului/unitatii cu serviciu public de asistenta 

sociala; 

 

Art.6 Beneficiarii serviciilor sociale 

Beneficiarii serviciilor sociale acordate de „Centrul rezidential de 

primire in regim de urgenta pentru victimele violentei domestice  

„Impreuna vom reusi” sunt: 

    a) adulţi victime ale violenţei domestice; 

    b) cupluri părinte/reprezentant legal - copii. 

    Cuplul părinte/reprezentant legal-copii, denumit în continuare părinte-

copii, se referă la părintele victimă împreună cu copilul sau copiii săi, care 

pot fi victime la rândul lor şi/sau martori. 

Acestia au domiciliul/resedinta in Municipiul Targoviste sau se afla 

in risc pe raza Mun. Targoviste. 

    Cuplurile părinte-copii sunt găzduite în spaţii separate de adulţii 

victime. 

    Adăpostul promovează participarea beneficiarilor, inclusiv a copiilor, la 

luarea deciziilor care îi privesc şi derularea activităţilor. 

    Locaţia adăposturilor este secretă publicului larg. 

 

Conditiile de acces in centru sunt urmatoarele: 

   Acte necesare:  

- cerere/fisa medicala/bilet de externare dintr-o unitate sanitara, respectiv 

Spitalul Judetean de Urgenta Targoviste/proces verbal de primire predare 

intre reprezentanti ai politiei si personalul de serviciu al centrului/adresa 

de sesizare din partea Directiei Generale De Asistenta Sociala Si Protectia 

Copilului Dambovita; 
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- copii acte de identitate (certificat nastere, buletin – carte identitate, 

certificat casatorie, Hotarare de divort etc.); 

    - în cazul în care beneficiarul solicită admiterea în regim de urgenţă şi 

se află în imposibilitatea de a prezenta documente de identitate la 

momentul admiterii, se completează o declaraţie pe propria răspundere 

sub sancţiunea prevederilor art. 326 din Codul penal. Personalul 

adăpostului poate face demersuri la autorităţile competente în vederea 

cunoaşterii situaţiei beneficiarului privind actele de identitate (C.I., 

paşaport) şi a identificării ultimei adrese de domiciliu; 

- acte medicale ( adeverinta emisa de medicul de familie/medicul 

specialist din care sa reiasa ca persoana este clinic sanatoasa, nu este 

diagnosticata cu boli infectioase contagioase sau boli psihice). 

Admiterea nu este condiţionată de prezenţa unui act de identitate. În 

situaţiile în care beneficiarul nu are asupra sa actul de identitate la 

admitere sau nu are act de identitate, adăpostul va efectua demersurile 

necesare pentru obţinerea acestuia. 

 

Criterii de eligibilitate:  

 sa fie persoana victima a violentei in familie; 

sa nu sufere de boli psihice grave;  

sa dea dovada de interes si de respect in relatia cu personalul centrului; 

sa nu se afle sub influenta bauturilor alcoolice sau a drogurilor; 

sa aiba domiciliul/rezidenta pe raza municipiul Targoviste sau se afla in 

risc pe raza municipiului Targoviste; 

alte conditii determinate de starea sociala, medicala şi familiala a 

solicitantului. 

Dispozitia de admitere/respingere este luata de directorul Directiei de 

Asistenta Sociala Targoviste, in urma propunerilor facute de personalul de 

specialitate din cadrul serviciului. 

In urma aprobarii/respingerii se emite o dispozitie care precizeaza 

acordarea/respingerea serviciilor. Dispozitia de admitere/respingere a 

cererii se comunica solicitantului. 

Aceasta dispozitia poate fi contestata printr-o cerere depusa la 

secretariatul Directiei de Asistenta Sociala Targoviste. 

Acordarea serviciilor sociale se realizează în baza unui contract, 

încheiat intre Directorul Directiei de Asistenta Sociala Targoviste prin 

reprezentantul Centrului şi şi părintele victimă a violenţei domestice care 

este beneficiar al adăpostului împreună cu copilul victimă sau martor al 

violenţei, în care se stipulează serviciile acordate, drepturile şi obligaţiile 

părţilor. Perioada de acordare a serviciilor în adăpost este determinată, 

între 5 şi 60 de zile, în funcţie de situaţia particulară a fiecărui beneficiar 

şi în raport cu nevoile individuale ale acestuia. 
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Dupa incheierea contractului un exemplar se inmaneaza 

beneficiarului si un exemplar ramane la dosarul acestuia.    Formatul şi 

conţinutul contractului de furnizare servicii este stabilit de către 

conducerea adăpostului în baza modelului aprobat prin Ordin al 

ministrului muncii şi justiţiei sociale. 

Conditii de incetare/suspendare a serviciilor sociale furnizate in 

Centrul rezidential de primire in regim de urgenta pentru victimele 

violentei domestice " Impreuna vom reusi " sunt urmatoarele: 

a) expirarea perioadei legale de gazduire (60 de zile); 

b) cerere formulata de beneficiar, in care se solicita sistarea serviciilor 

sociale; 

c) absenta nemotivata si neanuntata o perioada mai mare de 48 ore; 

d) consumul de bauturi alcoolice si substante halucinogene in incinta 

Centrului sau venirea beneficiarilor in Centru sub efectul acestora; 

e) încetarea frecventării adăpostului de către beneficiar, prin proprie 

voinţă; 

f) internarea în spital, în baza recomandărilor medicale; 

g) transferul la o instituţie specializată, în scopul efectuării unor terapii sau 

programe de recuperare/dezalcoolizare, tratament drogo-dependenţă etc.; 

h) forţa majoră (cataclisme naturale, incendii, apariţia unui focar de 

infecţie, sistarea licenţei de funcţionare a adăpostului etc.). Adăpostul 

stabileşte, împreună cu beneficiarul şi serviciul public de asistenţă socială 

pe a cărei rază teritorială îşi are sediul adăpostul, modul de soluţionare a 

situaţiei fiecărui beneficiar (transfer la alt centru, etc.); 

i) decesul beneficiarului; 

j)  comportamentul inadecvat al beneficiarului care face incompatibilă 

furnizarea serviciilor din centru în condiţii de securitate pentru el, pentru 

ceilalţi beneficiari sau pentru personalul adăpostului. În cazul unui 

comportament inadecvat al beneficiarului, înainte de decizia 

suspendării/încetării acordării serviciilor se iau măsuri potrivit 

regulamentului de organizare şi funcţionare, care pot prevede: buton de 

alarmă, pază, contactarea poliţiei etc. 

k) nerespectarea de catre beneficiari, in mod repetat, a ROF, ROI cat si a 

Procedurilor de lucru din Centrul rezidential de primire in regim de 

urgenta pentru victimele violentei domestice " Impreuna vom reusi ". 

Beneficiarii beneficiază de continuitate în acordarea serviciilor sociale şi 

sunt protejaţi de riscul de neglijare şi abuz în situaţia în care se impune 

transferul spre alte servicii sociale. 

 

Fiecare beneficiar dispune de spaţiu de găzduire, astfel încât să se 

asigure un minim de confort şi condiţii de igienă. De asemenea, adăpostul 

deţine spaţii cu destinaţia de bucătărie, baie, dormitor, oficiu şi este dotat 

cu instalaţii şi aparatură specifică. Spaţiile pentru prepararea/păstrarea 
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alimentelor şi pentru servirea meselor corespund cerinţelor de siguranţă, 

accesibilitate, funcţionalitate şi confort ale beneficiarilor, precum şi 

normelor legale de igienă sanitară. 

Art. 7. Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Centrul 

rezidential de primire in regim de urgenta pentru victimele violentei 

domestice " Impreuna vom reusi " au următoarele drepturi: 

    1. dreptul de a fi informaţi asupra drepturilor şi obligaţiilor lor în 

calitate de beneficiari şi adăpostului şi de a fi consultaţi cu privire la toate 

deciziile care îi privesc; 

    2. dreptul de a-şi desfăşura activităţile zilnice într-un mediu fizic 

accesibil, sigur şi funcţional; 

    3. dreptul de a decide şi a-şi asuma riscurile în mod direct, în toate 

aspectele vieţii lor şi de a-şi exprima liber opiniile; 

    4. dreptul de a consimţi asupra serviciilor asigurate prin contractul de 

furnizare servicii; 

    5. dreptul de a beneficia de serviciile menţionate în contractul de 

furnizare servicii; 

    6. dreptul de a li se asigura confidenţialitatea asupra datelor personale; 

    7. dreptul de a nu fi abuzaţi, neglijaţi, pedepsiţi, hărţuiţi sau exploataţi; 

    8. dreptul de a face sugestii şi reclamaţii fără teamă de consecinţe; 

    9. dreptul de a nu fi exploataţi economic în ceea ce priveşte banii, 

proprietăţile sau să le fie pretinse sume băneşti ce depăşesc taxele 

convenite pentru servicii; 

    10. dreptul de a nu li se impune restricţii de natură fizică ori psihică, în 

afara celor stabilite de medic sau alt personal calificat, precum şi a celor 

convenite prin contractul de furnizare servicii; 

    11. dreptul de a fi trataţi şi de a avea acces la servicii, fără discriminare; 

    12. dreptul de a beneficia de un spaţiu personal de cazare; 

    13. dreptul de a-şi manifesta şi exercita liber orientările şi interesele 

culturale, etnice, religioase, sexuale, conform legii; 

    14. dreptul de a-şi utiliza aşa cum doresc lucrurile personale; 

    15. dreptul de a-şi gestiona aşa cum doresc resursele financiare; 

    16. dreptul de a practica cultul religios dorit; 

    17. dreptul de a nu desfăşura activităţi lucrative, aducătoare de venituri 

pentru centru, împotriva voinţei lor; 

    18. dreptul de a accesa toate spaţiile şi echipamentele comune; 

    19. dreptul de a fi informaţi despre procedurile aplicate în centru; 

    20. dreptul de a fi trataţi individualizat, pentru o valorizare maximală a 

potenţialului personal; 

Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în  Centrul 

rezidential de primire in regim de urgenta pentru victimele violentei 

domestice "Impreuna vom reusi" au următoarele obligaţii: 
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1. obligaţia de a participa activ în procesul de furnizare a serviciilor 

sociale şi la reevaluarea şi revizuirea planului individual de 

intervenţie; 

2. obligaţia de a furniza informaţii corecte cu privire la identitatea şi 

situaţia familială, medicală, economică şi socială, permiţând 

furnizorului de servicii sociale verificarea veridicităţii acestora; 

3. obligaţia de a respecta termenele şi clauzele stabilite în cadrul 

planului individual de intervenţie; 

4. obligaţia de a anunţa orice modificare intervenită în legătură cu 

situaţia sa personală pe parcursul acordării serviciilor sociale; 

5. obligaţia de a respecta regulamentul de organizare şi funcţionare şi 

normele interne de funcţionare, procedurile de lucru ale furnizorului 

de servicii sociale. 

Principalele funcţiii ale serviciului social  Centrul rezidential de 

primire in regim de urgenta pentru victimele violentei domestice 

"Impreuna vom reusi" sunt următoarele: 

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

prin asigurarea următoarele activităţi: 

 reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat 

cu persoana beneficiară; 

 găzduire pe perioada determinata – maxim 60 zile ( conform 

legislatiei in vigoare); 

 asigurarea a trei mese pe zi; 

 informare şi consiliere socială, reluarea contactelor sociale; 

 consiliere psihologică şi, după caz, terapii de specialitate; 

 educaţie extracurriculară privind un stil de viaţă sănătos, pentru 

prevenirea şi combaterea consumului de droguri, alcool, tutun, 

prevenirea bolilor transmisibile, pentru dezvoltarea abilităţilor 

pentru o viaţă independentă, educaţie civică, educaţie sexuală, 

educaţie parentală; 

 consiliere/orientare vocaţională, facilitarea accesului la cursuri de 

formare/reconversie profesională, facilitarea accesului la un loc de 

muncă; 

 facilitarea accesului la servicii medicale; 

 suport pentru întocmirea actelor de identitate, dacă este cazul; 

 alte activităţi care contribuie la reinserţia în familie şi în comunitate 

a beneficiarilor; 

 consiliere juridică. 

 acordarea serviciilor sociale in regim de monitorizare post-servicii. 

b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, 

autorităţilor publice şi publicului larg despre domeniul său de activitate, 

prin asigurarea următoarelor activităţi: 
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1. distribuirea sau postarea pe site-ul Directiei de Asistenta Siciala 

Targoviste a materialelor informative privind serviciile oferite fara insa a 

se face publica locatia Centrului; 

2.informarea beneficiarilor privind ROF-ul si procedurile aplicabile ; 

3. elaborarea de rapoarte de activitate. 

c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini 

pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum 

şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în care pot intra categoriile 

vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit 

scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activităţi: 

1.elaborarea Cartei Drepturilor si a Codului Etic; 

2. aplicarea si respectarea prevederilor Cartei Drepturilor si a Codului 

Etic; 

3. incheierea contractului de acordare de servicii sociale cu respectarea 

normelor in vigoare; 

4. elaborarea si aplicarea procedurii privind identificarea şi sesizarea 

cazurilor de abuz şi neglijenţă, precum şi pentru soluţionarea acestora. 

d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea 

următoarelor activităţi: 

1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare 

a serviciilor; 

2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate prin aplicarea 

chestionarelor privind gradul de satisfactie al beneficiarilor; 

3. aplicarea masurilor de prevenire si control ale infectiilor, in 

conformitate cu legislatia in vigoare; 

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

prin realizarea următoarelor activităţi: prin supervizare. 
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Echipa mobila pentru interventia de urgenta in cazurile de 

violenta domestica – conform HCL  NR. 104/28.02.2019, are 

următoarele atribuţii:  

a) verifică semnalările de violenţă domestică efectuate prin 

intermediul liniilor telefonice ale instituţiilor publice abilitate, inclusiv 

al liniilor telefonice de urgenţă, altele decât numărul unic de urgenţă la 

nivel naţional (SNUAU) - 112;  

b) realizează evaluarea iniţială a gradului de risc din perspectiva 

acordării serviciilor sociale, pe baza Fişei pentru evaluarea gradului de 

risc şi stabilirea măsurilor de siguranţă necesare pentru victimele 

violenţei domestice, prevăzute în anexa care face parte integrantă din 

Ordinul Nr. 2525/2018 din 7 decembrie 2018 privind aprobarea 

Procedurii pentru intervenţia de urgenţă în cazurile de violenţă 

domestică;  

c) acordă informare şi consiliere victimelor violenţei domestice;  

d) sprijină victimele violenţei domestice, prin orientarea 

acestora către serviciile sociale existente pe raza localităţii/judeţului, 

adecvate nevoilor acestora;  

e) informează, consiliază şi orientează victima în ceea ce 

priveşte măsurile de protecţie de care aceasta poate beneficia din partea 

instituţiilor competente: ordin de protecţie provizoriu, ordin de 

protecţie, formularea unei plângeri penale, eliberarea unui certificat 

medico-legal etc.;  

f) asigură măsurile de protecţie socială necesare pentru victime, 

minori, persoane cu dizabilităţi sau persoane cu nevoi speciale, vizate 

de ordinul de protecţie provizoriu sau ordinul de protecţie, şi păstrează 

confidenţialitatea asupra identităţii acestora;  

g) colaborează cu serviciile de asistenţă medicală comunitară în 

situaţia în care identifică probleme medicale privind victimele şi/sau 

copiii lor;  

h) realizează demersurile necesare pentru depăşirea riscului 

imediat, după caz, acestea putând consta în:  

(i) transport la unitatea sanitară cea mai apropiată în situaţiile în 

care victima necesită îngrijiri medicale de urgenţă sau, după caz, 

sesizarea numărului unic pentru apeluri de urgenţă 112; 

 (ii) sesizarea organelor de urmărire penală, sesizarea organelor 

de poliţie pentru emiterea unui ordin de protecţie provizoriu, sesizarea 

instanţelor judecătoreşti în vederea emiterii ordinului de protecţie;  

(iii) orientarea către SPAS sau, după caz, către furnizorii privaţi 

de servicii sociale, acreditaţi în condiţiile legii, în vederea găzduirii în 

centre rezidenţiale adecvate nevoilor şi aplicării managementului de 

caz pentru victime şi, după caz, pentru agresori;  
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i) intervine în cazurile de violenţă domestică, la solicitarea 

organelor de poliţie, atunci când prin ordinul de protecţie provizoriu s-

a dispus măsura evacuării temporare a agresorului din domiciliu, iar 

acesta din urmă a solicitat, potrivit legii, cazarea într-un centru 

rezidenţial.  

În situaţia în care prin ordinul de protecţie provizoriu se dispune 

măsura evacuării temporare a agresorului, iar acesta din urmă solicită, 

potrivit legii, cazarea într-un centru rezidenţial, echipajul de poliţie aflat 

în misiune contactează coordonatorul echipei mobile şi îi furnizează 

detalii cu privire la adresa locului în care se desfăşoară intervenţia 

organelor de poliţie.  

Echipa mobilă se deplasează la faţa locului în maximum 90 de minute 

de la momentul semnalării efectuate de către organele de poliţie şi asigură 

sprijinul necesar pentru orientarea şi conducerea de îndată a agresorului 

către centrele rezidenţiale gestionate de autorităţile administraţiei publice 

locale sau, după caz, către alte servicii sociale adecvate, administrate de 

către furnizori publici sau privaţi, de pe raza unităţii administrativ-

teritoriale. 

 

Art.8 Structura organizatorica, numarul de personal si categoriile de 

personal 

 Centrul Social pentru persoane victime ale violentei in familie 

„Impreuna vom reusi” functioneaza cu un numar de 5 angajati, conform 

prevederilor HCL  nr. 371/26.09.2019 din care: 

a) personal de conducere: sef  centru 1- program de lucru 08.00-16.00. 

b) personal  de specialitate, de ingrijire si asistenta: personal de 

specialitate si auxiliar:  din care 2 specialisti in angajare asistata si 2 

lucratori sociali pentru pers. cu probleme de dependenta – program 

de lucru in doua schimburi(08.00-16.00 si 12.00-20.00). 

c) voluntari –  

Seful de centru si personalul de specialitate fac parte din echipa mobila 

conform HCL nr. 104/28.02.2019, asistenta medicala si psihologica se 

face de persoane desemnate prin fisa de post. 

Paza centrului este asigurata de Compartimentul paza din cadrul Directiei 

de Asistenta Sociala Targoviste. 

Art.9 Personalul de conducere 

- şef de centru; 

Atribuţiile personalului de conducere sunt:  

a) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de 

personalul serviciului şi propune organului competent sancţiuni 

disciplinare pentru salariaţii care nu îşi îndeplinesc în mod corespunzător 

atribuţiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării 

serviciilor sociale, codului muncii etc.;  
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b) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, 

stadiul implementării obiectivelor şi întocmeşte informări pe care le 

prezintă furnizorului de servicii sociale;  

c) propune participarea personalului de specialitate la programele de 

instruire şi perfecţionare;  

d) colaborează cu alte centre/alţi furnizori de servicii sociale şi/sau alte 

structuri ale societăţii civile în vederea schimbului de bune practici, a 

îmbunătăţirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calităţii 

serviciilor, precum şi pentru identificarea celor mai bune servicii care să 

răspundă nevoilor persoanelor beneficiare;  

e) întocmeşte raportul anual de activitate;  

f) asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii 

centrului;  

g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii 

organizatorice şi a numărului de personal;  

h) desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii centrului în 

comunitate;  

i) ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, 

referitoare la încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe 

care îl conduce;  

j) răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul 

serviciului şi dispune, în limita competenţei, măsuri de organizare care să 

conducă la îmbunătăţirea acestor activităţi sau, după caz, formulează 

propuneri în acest sens;  

k) organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de 

lucru şi a regulamentului de organizare şi funcţionare;  

l) asigură comunicarea şi colaborarea permanentă cu serviciul public de 

asistenţă socială de la nivelul primăriei, cu alte instituţii publice locale şi 

organizaţii ale societăţii civile active în comunitate, în folosul 

beneficiarilor;  

m) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât 

personalului, cât şi beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu 

de organizare şi funcţionare;  

n) întocmeşte nota de fundamentare ce va sta la baza proiectului de buget; 

o) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât 

personalului, cât şi beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu 

de organizare şi funcţionare; 

p) asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a 

serviciilor sociale; 

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

s) participa impreuna cu personalul de specialitate la evaluarea initiala si 

elaborarea planului personalizat de interventie. 
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t)Analizeaza și gestioneaz riscurile, instrument de control ce faciliteaza 

gestionarea riscurilor într-un mod metodic și eficient, pentru atingerea 

obiectivelor specifice din cadrul compatimentului. 

 

Art. 10 Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă, Personal de 

specialitate şi auxiliar 

Personalul de specialitate este:  

- specialist in angajare asistata  

- lucrator social pentru persoanele cu dependente(341203) 

 

Atribuţii ale personalului de specialitate: 

- specialist in angajare asistata /lucrator social pentru persoanele 

cu dependente. 

- evalueaza social fiecare caz de care este responsabil respectand 

principiile de acordare a serviciilor de asistenta sociala; 

- elaboreaza, impreuna cu membrii echipei multidisciplinare si cu 

beneficiarul, Planul individualizat de interventie pentru cazurile de care 

este responsabil; 

- asigura implementarea corecta a Planului individualizat de interventie 

pentru cazurile de care este responsabil; 

- evalueaza si reevalueaza periodic gradul de indeplinire a obiectivelor 

propuse in Planul individualizat de interventie, astfel asigurand eficienta 

si eficacitate in furnizarea serviciilor; 

- efectueaza periodic / sau ori de cate ori este necesar sedinte de consiliere 

cu beneficiarul in vederea armonizarii situatiei specifice cazului; 

- aduce la cunostinta membrilor echipei multidisciplinare evolutia fiecarui 

caz in parte din punct de vedere social; 

- coordoneaza activitatea interventiei pe caz din punct de vedere social a 

membrilor echipei multidisciplinare; 

- acorda sprijin din punct de vedere social beneficiarului, in vederea 

integrarii / reintegrarii in familie; 

- colaboreaza cu toti factorii importanti (autoritati, institutii, persoane) 

care pot sa contribuie la interventia pe caz ; 

- masoara periodic indexul de progres pentru cazurile de care este 

responsabil; 

- transmite informatii profesionale despre caz asistentului medical, 

psihologului, si celorlalti specialisti; 

- intocmeste si pastreaza dosarele fiecarui caz de care este responsabil; 

- raspunde de corectitudinea datelor consemnate in instrumentele de lucru 

utilizate in cadrul Centrului; 

- vor fi implicati activ in solutionarea fiecarui caz admis in Centru, nu 

numai in solutionarea cazurilor in care este responsabil de caz; 

- promoveaza si militeaza pentru respectarea drepturilor omului; 
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-  cunoaste si respecta prevederile legale in vigoare din domenilu 

asistentei sociale; 

- respecta si aplica prevederile legale privind asistenta sociala, 

recomandarile conducerii Directiei de Asistenta Sociala Targoviste. si ale 

sefului de centru, privind furnizarea serviciilor sociale specifice Centrului 

rezidential de primire in regim de urgenta pentru victimele violentei 

domestice “Impreuna vom reusi”; 

- desfasura activitatea astfel incat sa respecte R.O.F., R.O.I. Centrului 

rezidential de primire in regim de urgenta pentru victimele violentei 

domestice “Impreuna vom reusi” cat si sa preserve dotarile materiale ale 

Centrului; 

 

Art.12 Finantarea centrului  

Finanţarea cheltuielilor centrului se asigură, în condiţiile legii, din 

bugetul local al Consiliului Local al Municipiului Targoviste sau din 

donatii, sponsorizari. 

Centrul are in vedere asigurarea resurselor necesare acordarii 

serviciilor sociale la nivelul standardelor minime de cost si S.M.O. de 

calitate. 

 

 

 
 

                        CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                          SECRETARUL GENERAL  

          AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE, 

 prof. univ. dr. Agnes-Terezia Erich                           jr. Chiru-Cătălin Cristea 

 

 


