Anexa nr. 3
laăHot râreaăConsiliuluiăLocalăăă
nr. 142/27.08.2015
PREȘEDINTEăDEăȘEDINȚĂ,ă
AdrianăT n sescu

REGULAMENTUL
DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A
DIRECŢIEI GENERALE DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI
PROTECŢIA COPILULUI SECTOR 1

CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE
ART. 1
Direc iaăGeneral ădeăAsisten ăSocial şiăProtec iaăCopiluluiăSectoră1ă-denumit ăîn continuare
DGASPC Sector 1 sauăDirec iaăGeneral , esteăinstitu ieăpublic ăcuăpersonalitateăjuridic ,ăînfiin at ăînă
subordinea Consiliului Local al Sectorului 1 al municipiului Bucuresti şiă areă rolulă deă aă asiguraă la
nivelul sectorului, aplicarea politiciloră şiă strategiiloră deă asisten ă social ă înă domeniulă protec ieiă
copilului,ăfamiliei,ăpersoanelorăsingure,ăpersoanelorăvârstnice,ăpersoanelorăcuăhandicap,ăprecumăşiăaă
oric rorăpersoaneăaflateăînănevoie.
ART. 2
Înă vedereaă realiz riiă atribu iiloră prev zute deă legeă DGASPCă Sectoră 1ă îndeplineşte,ă înă
principal,ăurm toareleăfunc ii:
 deăstrategie,ăprinăcareăasigur ăelaborareaăstrategieiădeăasisten ăsocial ,ăaăplanuluiădeă
asisten ă social ă pentruă prevenireaă şiă combatereaă marginaliz riiă sociale,ă precumă şiă aă
programelorădeăac iuneăantis r cie,ăpeăcareăleăsupuneăspreăaprobareăConsiliuluiăLocală
al Sectorului 1 ;
 deă coordonareă aă activit iloră deă asisten ă social ă şiă deă protec ieă aă familieiă şiă aă
drepturilor copilului la nivelul sectorului;
 de administrare a fondurilor peăcareăleăareălaădispozi ie;
 deă colaborareă cuă serviciileă publiceă deconcentrateă aleă ministereloră şiă institu iiloră careă
auă responsabilit iă înă domeniulă asisten eiă sociale,ă cuă serviciileă publiceă localeă deă
asisten ăsocial ,ăprecumăşiăcuăreprezentan iiăsociet iiăcivileăcareădesf şoar ăactivit iă
în domeniu;
 deăexecu ie,ăprinăasigurareaămijloacelorăumane,ămaterialeăşiăfinanciareănecesareăpentruă
implementareaăstrategiilorăcuăprivireălaăac iunileăantis r cie,ăprevenireaăşiăcombatereaă
marginaliz riiăsociale,ăprecumăşiăpentruăsolu ionareaăurgen elorăsocialeăindividualeăşiă
colectiveălaănivelulăsectoruluiă1ăalămunicipiuluiăBucureşti;
 de reprezentare a Consiliului Local al Sectorului 1 al municipiului Bucuresti, pe plan
internăşiăextern,ăînădomeniulăasisten eiăsocialeăşiăprotec ieiăcopilului.
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ART. 3
Structuraăorganizatoric ,ănum rulădeăpersonalăşiă bugetulăDGASPCăSectoră1ăăseăaprob ăprină
hot râreă aă Consiliului Local al Sectorului 1 al municipiului Bucuresti ,ă astfelă încâtă func ionareaă
institutiei s ă asigureă îndeplinireaă atribu iiloră dateă deă legiuitoră înă competen aă saă şi atingerea
obiectivelor stabilite.
ART.4

Cheltuielile pentruăactivit ileădesf şurate de DGASPC Sectoră1ăînăîndeplinireaăatribu iilorăceă
îiă revină seă finan eaz de la bugetul local. DGASPC Sector 1 poate folosi,ă pentruă desf şurarea,
extindereaă şiă diversificareaă activit ilor,ă mijloaceă materialeă şi financiare primite de la persoane
juridice şi fizice,ă dină ar ă sauă str in tate, subă formaă deă dona iiă şiă sponsoriz ri,ă cuă respectareaă
dispozi iilorălegaleăîn vigoare.
ART. 5
DGASPC Sector 1 are sediul stabilit în Municipiul Bucureşti,ă Sectoră 1,ă B-dulă Mareşal Al.
Averescu nr. 17.
ART.6

Înăîndeplinireaăatribu iilorăconferiteădeălege,ăactivitateaăDGASPCăSectoră1ăesteăguvernat ă de
urm toareleăprincipii:
a) respectareaădrepturilorăşiăaădemnit iiăomului;ă
b)ăasigurareaăautodetermin riiăşiăaăintimit iiăpersoanelorăbeneficiare;ă
c) asigurarea dreptului de a alege;
d)ăabordareaăindividualizat ăşiăcentrareaăpeăpersoane;ă
e) participarea persoanelor beneficiare;
f)ăcooperareaăşiăparteneriatul;ă
g)ărecunoaştereaăvaloriiăfiec reiăpersoane;ă
h)ăabordareaăcomprehensiv ,ăglobal ăşiăintegrat ;ă
i) orientarea pe rezultate;
j)ăîmbun t ireaăcontinu ăaăcalit ii;ă
k) combaterea abuzului asupra persoanelor beneficiare,ăînăcadrulăinstitu iilor.ă
CAPITOLUL II
PRINCIPALELEăATRIBUŢIIăALEăDIRECŢIEIăGENERALEăDEăASISTENŢĂăSOCIALĂăŞIă
PROTECŢIAă COPILULUI SECTOR 1
ART. 7
DGASPC Sector 1 areăăurm toareleăatribu iiăprincipale:ă
a)ăînădomeniulăprotec ieiăpersoaneiăadulte:
1.completeaz ăevaluareaăsitua ieiăsocioeconomiceăaăpersoaneiăadulteăaflateăînănevoie,ăaănevoilorăşiă
resurseloră acesteia.ă Asigur ă furnizareaă deă informa iiă şiă serviciiă adecvateă înă vedereaă refaceriiă şiă
dezvolt riiă capacit iloră individualeă şiă aleă celoră familialeă necesareă pentruă aă dep şiă cuă for eă propriiă
situa iileădeădificultate,ădup ăepuizareaăm surilorăprev zuteăînăplanulăindividualizatăprivindăm surileă
deăasisten ăsocial ;
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2.ăacord ăpersoaneiăadulteăasisten ăşiăsprijinăpentruăexercitareaădreptuluiăs uălaăexprimareaăliber ă
a opiniei;
3.ădepuneădiligen eăpentruăclarificareaăsitua ieiăjuridiceăaăpersoaneiăadulteăaflateăînănevoie,ăinclusivă
pentruăînregistrareaătardiv ăaănaşteriiăacesteia;
4.ă verific ă şiă reevalueaz ă trimestrială şiă oriă deă câte ori este cazul modul de îngrijire a persoanei
adulte în nevoie pentru care s-aă instituită oă m sur ă deă asisten ă social ă într-oă institu ie,ă înă vedereaă
men inerii,ămodific riiăsauărevoc riiăm suriiăstabilite;
5.ă asigur ă m surileă necesareă pentruă protec iaă înă regimă deă urgen ă aă persoaneiă adulteă aflateă înă
nevoie,ă inclusivă prină organizareaă şiă asigurareaă func ion riiă înă structuraă proprieă aă unoră centreă
specializate;
6.ădepuneădiligen eleănecesareăpentruăreabilitareaăpersoaneiăadulteăconformăplanuluiăindividualizat
privindăm surileădeăasisten ăsocial ;
7.ăîndeplineşteăoriceăalteăatribu iiăprev zuteădeălege;
b)ăînădomeniulăprotec ieiăfamilieiăşiăaădrepturilorăcopilului:
1.ăîntocmeşteăraportulădeăevaluareăini ial ăaăcopiluluiăşiăfamilieiăacestuiaăşiăpropuneăstabilireaăuneiă
m suriădeăprotec ieăspecial ;
2.ă monitorizeaz ă trimestrială activit ileă deă aplicareă aă hot râriloră deă instituireă aă m suriloră deă
protec ieăspecial ăaăcopilului;
3.ăidentific ăşiăevalueaz ăfamiliileăsauăpersoaneleăcareăpotălua în plasament copilul;
4.ămonitorizeaz ăfamiliileăşiăpersoaneleăcareăauăprimităînăplasamentăcopii,ăpeătoat ădurataăacesteiă
m suri;
5.ăidentific ,ăevalueaz ăşiăpreg teşteăpersoaneăcareăpotădeveniăasisten iămaternaliăprofesionişti,ăînă
condi iileă legii;ă încheieă contracteă individualeă deă munc ă şiă asigur ă formareaă continu ă deă asisten iă
maternaliăprofesioniştiăatesta i;ăevalueaz ăşiămonitorizeaz ăactivitateaăacestora;
6.ăacord ăasisten ăşiăsprijinăp rin ilorăcopiluluiăseparatădeăfamilie,ăînăvedereaăreintegr riiăînămediulă
s uăfamilial;
7.ăasigur ăm surileănecesareăpentruărealizareaăactivit ilorădeăprevenireăşiăcombatereăaăviolen eiăînă
familie,ăprecumăşiăpentruăacordareaăserviciilorădestinateăvictimelorăviolen eiăînăfamilieăşiăagresoriloră
familiali;
8.ăreevalueaz ,ăcelăpu inăoădat ălaă3ăluniăşiăoriădeăcâteăoriăesteăcazul,ăîmprejur rileăcareăauăstatălaă
bazaă stabiliriiă m suriloră deă protec ieă special ă şiă propune,ă dup ă caz,ă men inerea,ă modificareaă sauă
încetarea acestora;
9.ă îndeplineşteă demersurileă vizândă deschidereaă proceduriiă adop ieiă interneă pentruă copiiiă afla iă înă
eviden aăsa;
10.ă identific ă familiileă sauă persoaneleă cuă domiciliulă înă Româniaă careă dorescă s ă adopteă copii;ă
evalueaz ăcondi iileămaterialeăşiăgaran iileămoraleăpeăcareăacesteaăleăprezint ăşiăelibereaz ăatestatulădeă
familieăsauădeăpersoan ăapt ăs ăadopteăcopii;
11. monitorizeaz ă evolu iaă copiiloră adopta i,ă precumă şiă aă rela iiloră dintreă aceştiaă şiă p rin iiă loră
adoptivi;ăsprijin ăp rin iiăadoptiviă aiă copiluluiăînăîndeplinireaăobliga ieiă deăa-lă informaăpeăacestaăc ă
esteăadoptat,ădeăîndat ăceăvârstaăşiăgradulădeămaturitateăaleăcopiluluiăoăpermit;
12. monitorizeaz ă cazurileă deă violen ă înă familieă dină unitateaă administrativ-teritorial ă înă careă
func ioneaz ;
13. identific ă situa iiă deă riscă pentruă p r ileă implicateă înă situa iiă deă violen ă înă familieă şiă îndrum ă
p r ileăc treăserviciiădeăspecialitate/mediere;
14.ăîndeplineşteăoriceăalteăatribu iiăprev zuteădeălege;
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c)ăalteăatribu ii:
1.ă coordoneaz ă şiă sprijin ă activitateaă autorit iloră administra ieiă publiceă localeă înă domeniulă
asisten eiă sociale,ă protec ieiă familieiă şiă aă drepturiloră copilului,ă preveniriiă şiă combateriiă violen eiă înă
familie;
2.ăcoordoneaz ămetodologicăactivitateaădeăprevenireăaăsepar riiăcopiluluiădeăp rin iiăs i,ăprecumăşiă
ceaă deă admitereă aă adultuluiă înă institu iiă sauă servicii,ă desf şurateă laă nivelulă serviciiloră publiceă deă
asisten ăsocial ;
3.ăacord ăasisten aătehnic ănecesar ăpentruăcreareaăşiăformareaăstructurilorăcomunitareăconsultativeă
caăform ădeăsprijinăînăactivitateaădeăasisten ăsocial ăşiăprotec iaăcopilului;
4.ăevalueaz ăşiăpreg teşteăpersoane,ăidentificateădeăserviciulăpublicălocalădeăasisten ăsocial ,ăcareă
potădeveniăasisten iăpersonaliăaiăpersoaneiăcuăhandicap,ăşiăsupravegheaz ăactivitateaăacestorăasisten i;
5.ăcolaboreaz ăcuăorganiza iileăneguvernamentaleăcareădesf şoar ăactivit iăînădomeniulăasisten eiă
sociale,ăprotec ieiăfamilieiăşiăaădrepturilorăcopilului,ăpreveniriiăşiăcombateriiăviolen eiăînăfamilieăsauă
cu operatori economiciăprinăîncheiereaădeăconven iiădeăcolaborareăcuăaceştia;
6.ădezvolt ăparteneriateăşiăcolaboreaz ăcuăorganiza iiăneguvernamentaleăşiăcuăal iăreprezentan iăaiă
societ iiă civileă înă vedereaă acord riiă şiă diversific riiă serviciiloră socialeă şiă aă serviciiloră destinate
protec ieiă familieiă şiă aă copilului,ă preveniriiă şiă combateriiă violen eiă înă familie,ă înă func ieă deă nevoileă
comunit iiălocale;
7.ăcolaboreaz ăpeăbaz ădeăprotocoaleăsauăconven iiăcuăcelelalteădirec iiăgenerale,ăprecumăşiăcuăalteă
institu iiăpublice din unitatea administrativ-teritorial ,ăînăvedereaăîndepliniriiăatribu iilorăceăîiărevin,ă
conform legii;
8.ăasigur ,ălaăcerere,ăconsultan ădeăspecialitateăgratuit ăprivindăacordareaăserviciilor,ăm surilorăşiă
presta iilorădeăasisten ăsocial ăînădomeniulăprotec ieiăfamilieiăşiăaădrepturilorăcopilului;ăcolaboreaz ă
cuăalteăinstitu iiăresponsabileăpentruăaăfacilitaăaccesulăpersoanelorălaăacesteădrepturi;
9.ă fundamenteaz ă şiă propuneă consiliuluiă jude ean,ă respectivă consiliuluiă locală ală sectoruluiă
municipiuluiăBucureşti,ăînfiin area,ăfinan area,ărespectivăcofinan areaăinstitu iilorăpubliceădeăasisten ă
social ,ă precumă şiă aă serviciiloră pentruă protec iaă copilului,ă serviciiloră destinateă sprijiniriiă familiei,ă
preveniriiăşiăcombateriiăviolen eiăînăfamilie;
10.ă prezint ă anuală sauă laă solicitareaă consiliuluiă local,ă rapoarteă deă evaluareă aă activit iloră
desf şurate;
11.ăasigur ăacordareaăşiăplataădrepturilorăcuvenite,ăpotrivitălegii,ăpersoanelorăcuăhandicap;
12.ă sprijin ă şiă dezvolt ă ună sistemă deă informareă şiă deă consultan ă accesibilă persoaneloră singure,ă
persoaneloră vârstnice,ă persoaneloră cuă handicap,ă victimeloră violen eiă înă familieă şiă oric roră persoaneă
aflateăînănevoie,ăprecumăşiăfamiliilorăacestora,ăînăvedereaăexercit riiătuturorădrepturilorăprev zuteăde
actele normative în vigoare;
13.ă ac ioneaz ă pentruă promovareaă alternativeloră deă tipă familială laă protec iaă institu ionalizat ă aă
persoanelor în nevoie, inclusiv îngrijirea la domiciliu;
14.ă organizeaz ă activitateaă deă selectareă şiă angajareă aă personaluluiă dină aparatulă propriuă şiă
institu iile/serviciileădinăsubordine,ădeăevaluareăperiodic ăşiădeăformareăcontinu ăaăacestuia;
15.ă asigur ă serviciileă administrativeă şiă deă secretariată aleă comisieiă pentruă protec iaă copilului,ă
respectiv ale comisiei de expertiz ămedical ăaăpersoanelorăadulteăcuăhandicap;
16. realizeaz ă laă nivelă local bazaă deă dateă privindă copiiiă afla iă înă sistemulă deă protec ieă special ,ă
copiiiăşiăfamiliileăaflateăînăsitua ieădeărisc,ăprecumăşiăaăcazurilorădeăviolen ăînăfamilieăşiăraporteaz ă
trimestrialăacesteădateăMinisteruluiăMuncii,ăFamilieiăşiăProtec ieiăSociale;
17.ă îndeplineşteă oriceă alteă atribu iiă prev zuteă înă acteă normativeă sauă stabiliteă prină hot râriă aleă
Consiliului Local Sector 1 sau Consiliului General al municipiului Bucureşti
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CAPITOLUL III
CONDUCEREAăDIRECŢIEIăGENERALE DEăASISTENŢĂăSOCIALĂăŞIăPROTECŢIAă
COPILULUI SECTOR 1
ART. 8
Conducerea DGASPC Sector 1 se asigur deăcatreăDirectorulăGeneralăşiăColegiulăDirector,ăînă
condi iileălegii.
Directorul General este ajutat în activitatea sa de 2 Directori GeneraliăAdjunc i, respectiv:
ună directoră generală adjunctă coordoneaz ă activitateaă înă domeniulă protec ieiă copilului,
persoaneiăşi familiei;
unădirectorăgeneralăadjunctăcoordoneaz ăactivitateaăînădomeniulăeconomic.
DirectorulăGeneralăşiăDirectoriiăGeneraliăAdjunc iăauăcalitateaădeăfunc ionariăpublici.
În subordinea Directorului General Adjunct Protectia Copilului,ăPersoaneiăşiăFamilieiăseăafl
Directorul Executiv, care are calitatea de functionar public de conducere şiăcoordoneaz ăactivitateaăîn
sfera serviciilor socialeădestinateăpersoaneiăadulteăşi familiei.
ART. 9
DIRECTORUL GENERAL
Condi ii pentru ocuparea postului:
îndeplinireaă condi iilor generale prevazute de art. 54 din Legea nr. 188/1999, r2, cu
modific riăşiăcomplet ri;
absolvent de studiiăuniversitareădeălicen ăabsolviteăcuădiplom ,ărespectivăstudii superioare de
lung durat , absolviteăcuădiplom ădeălicen ăsauăechivalent ăîn unulădintreăurm toareleădomenii:
a) psihologie;
b) sociologie;
c) asisten ăsocial ;
d)ăştiin eăjuridice;
e)ămedicin ;
f)ăştiin eăumaniste.
Pentru participarea la concursul organizatăpentruăocupareaăfunc ieiăpublice de
conducere,ăpeălâng ăcondi iileăprev zuteăanterior, candida iiătrebuieăs ăfiăabsolvităstudii de masterat
sauă postuniversitareă înă domeniulă administra ieiă publice,ă managementă oriă înă specialitateaă studiiloră
necesareăexercit riiăfunc ieiăpubliceăsauăprogrameădeăperfec ionareăînăadministra iaăpublic ăcuădurataă
de minimum un an;
vechime în specialitateaăstudiilorănecesareăexercit riiăfunc iei publice de conducere de minim
3 ani.
Directorul General îndeplineşte,ăînăcondi iileălegii,ăurm toarele atribu ii principale:
asigur ăconducereaăexecutiv ăaăDGASPCăSectoră1ăşi r spunde de buna func ionare a acesteia
înăîndeplinireaăatribu iilor ce îi revin;
reprezint ăinstitu ia înărela iileăcuăautorit ile şiăinstitu iileăpubliceădină ar ăşi din str in tate,
precum şiăîn justi ie;
exercit ăatribu iile ce revin DGASPC Sector 1 în calitate de persoaneăjuridic ;
exercit ăfunc ia de ordonator ter iar de credite ;
întocmeşte proiectul bugetului propriu al DGASPC Sectoră 1ă şiă contulă deă încheiereă ală
exerci iului bugetar, pe care le supuneăavizariiăColegiuluiăDirectorăşiăaprob rii Consiliului Local al
Sectorului 1;
elaboreaz ăşiă supuneăaprob rii Consiliului Local al Sectorului 1, proiectul strategiei anuale,
peătermenămediuăşi lung,ădeărestructurare,ăorganizareăşi dezvoltareăaăsistemuluiădeăasisten ăsocial ăşi
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protec ie a drepturilor copilului, cu avizul Colegiului Directoră şi al Comisiei pentruă Protec iaă
Copilului ;
elaboreaz proiectele rapoartelor generale privindăactivitateaădeăasisten ăsocial şiăprotec ie a
drepturilor copilului, stadiulăimplement riiăstrategiilorăşiăpropunerileădeăm suriăpentruăîmbun t irea
acesteiă activit i,ă peă careă leă prezint spre avizareă Colegiuluiă Directoră şi Comisiei pentruă Protec ia
Copilului ;
aprob statul de personal al DGASPC Sector 1;ănumeşteăşi elibereaz ădinăfunc ie personalul
din cadrul institu iei, potrivit legii; elaboreaz ă şi propune spre aprobare Consiliului Local al
Sectorului 1 ,ăstatulădeăfunc ii, cu avizul Colegiului Director ;
controleaz activitatea personalului din cadrul DGASPC Sector 1 şi aplic ă sanc iuni
disciplinare în conformitate cu prevederile legale în vigoare ;
este vicepreşedintele Comisiei pentru Protec ia Copilului Sector 1 şiă reprezint DGASPC
Sector 1 înărela iile cu aceasta ;
asigur ăexecutareaăhot rârilor Comisiei pentru Protec ia Copilului ;
DirectorulăGeneralăîndeplineşteăşiăalteăatribu iiăprev zute de lege sau stabilite prin Hot râre a
Consiliului Local al Sectorului 1 sau prin Dispozi ia Primarului Sectorului 1.
Înăexercitareaăatribu iilorăceăîiărevinăDirectorulăGeneralăemiteăDispozi ii.
Numirea,ă eliberareaă dină func ieă şi sanc ionareaă disciplinar a Directorului General se fac la
propunerea Primarului Sectoruluiă 1ă ală municipiuluiă Bucureşti,ă prină hot râre a Consiliului Local al
Sectoruluiă1ăalămunicipiuluiăBucureşti.
Înăabsen aăDirectoruluiăGeneral,ăatribu iileăacestuiaăseăexercit ăînăordine,ădeăc treăDirectorulă
GeneralăAdjunctăProtec iaăCopilului, Persoaneiăşi Familiei, sau persoane desemnate în acest sens prin
Dispozi ie.
ART. 10
DIRECTORIIăGENERALIăADJUNCŢI
DIRECTORUL EXECUTIV
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 1 are in structura sa de
functii, 2 func iiăpubliceădeăconducereădeăDirectorăGeneralăAdjunct,ăşiăoăfunc ieăpublic ădeăconducereă
Director Executiv, astfel:
ART. 11
DIRECTORUL GENERAL ADJUNCT PROTECŢIA COPILULUI, PERSOANEI ŞI
FAMILIEI- care are şi calitatea de REPREZENTANT al MANAGEMENTULUIăCALITĂŢII
Condi ii pentru ocuparea postului:
îndeplinirea conditiilor generale prevazute de art. 54 din Legea nr. 188/1999, r2, cu
modific riăşiăcomplet ri;
absolventădeăstudiiăuniversitareădeălicen ăabsolviteăcuădiplom ,ărespectivăstudiiăsuperioareădeă
lung ă durat ,ă absolviteă cuă diplom ă deă licen ă sauă echivalent ă în unulă dintreă urm toareleă domenii:
psihologie,ăsociologie,ăasisten ăsocial ,ăştiin e umaniste, ştiin e juridice, medicin .
Pentru participareaălaăconcursulăorganizatăpentruăocupareaăfunc iilorăpubliceădeăconducere,ăpeă
lâng ă condi iileă prev zuteă anterior, candida iiă trebuieă s ă fiă absolvită studiiă deă masterată sauă
postuniversitareă înă domeniulă administra ieiă publice,ă managementă oriă înă specialitatea studiilor
necesareăexercit riiăfunc ieiăpubliceăsauăprogrameădeăperfec ionareăînăadministra iaăpublic ăcuădurataă
de minimum un an;
vechime în specialitateaăstudiilorănecesareăexercit riiăfunc iei publice de conducere de minim
3 ani.
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Directorul General Adjunctă Protec ia Copilului,ă Persoaneiă şi Familiei îndeplineşte
toareleăatribu ii principale:
conduce, coordoneaz ă şiă controleaz ă activitateaă fiec ruiă serviciu/birou/complexă aflată înă
subordinea sa;
coordoneaz ăşiăcontroleaz ăactivitateaăDirectoruluiăExecutiv din subordinea sa, care conduce
activitateaăcompartimentelorădestinateăpersoaneiăadulteăşiăfamiliei;
primeşte,ă verific ă şiă repartizeaz ă coresponden aă pentruă compartimentele pe care le are în
subordine sau aflate înă coordonareă şiă informeaz ă Directorul General al DGASPC Sector 1,
periodic sau ori de cate ori se impune, asupraămoduluiădeăsolu ionareăaălucr rilorărepartizateă
Direc ieiăpeăcareăoăconduce;
verific ărespectareaăşiăaplicareaăcorect aălegisla iei în cadrul serviciilor/birourilor/structurilor
careăoferaăserviciiăsocialeăcuăşiăf r cazare, peăcareăleăcoordoneaz ;ă
ineă şedin eă deă lucruă cuă personalulă dină subordine sau din compartimentele aflate în
coordonare, înăvedereaărezolv riiăproblemelorăcurente;
propune Directorului General al DGASPC Sectoră1ăcalendarulăac iunilorăsocialeăderulateăînă
compartimentele subordonate sau aflate în coordonare;
analizeaz ă şiă aprob ă rapoarteleă deă specialitateă întocmiteă deă conduc torii de compartimente
din subordine sau aflate în coordonare, înainte de a fi supuse aprob riiăDirectoruluiăGenerală
al DGASPC Sector 1;
propune începerea procedurilor de sanc ionareă disciplinar ă pentruă salaria ii careă s vârşescă
abateri disciplinare,ăafla i în subordinea sau coordonarea sa, cu respectarea dispozi iilorădină
CodulăMunciiăşi ale Legii 188/1999;
propune Directorului General al DGASPC Sectoră1ăparticipareaăsalaria ilorădinăsubordineălaă
programeleădeăperfec ionareăprofesional ;ă
particip la elaborarea Organigramei, Statului de Functii, R.O.F., Regulamentului Intern ale
DGASPC Sector 1;
întocmeşteărapoarteădeăspecialitateăpentruăini iereaăunorăm suriădeăasisten ăsocial ,ăînăcadrulă
compartimentelor pe care le conduceă sauă coordoneaz , pe care le supune spre aprobare
Directorului General al DGASPC Sector 1;
asigur ă ună bună circuită al informa iiloră şiă documenteloră înă cadrulă compartimenteloră aflateă înă
subordinea sa ;
întocmeste/reactualizeaz ,ăîn termen de 30 de zileădeălaăaprobareaăR.O.F.,ăfişele de post ale
salaria ilor din serviciile/birourile/complexele aflate în subordinea sa/coordonarea
metodologic ,ăpentruăcompartimenteleăaleăc rorăatribu iiăauăfostămodificate;
întocmeşteă sauă dup ă cază dispuneă revizuireaă fişeloră deă postă pentruă salaria iiă dină
serviciile/birourile/complexele aflate înăsubordineaăsa/coordonareaămetodologic ăoriă deăcâte
oriăconstat ănecesitateaăacestuiăfapt;
îndeplineşteă func iaă deă vicepreşedinte al Comisiei pentru Protec ia Copilului Sector 1, în
absen aăDirectoruluiăGeneralăalăDGASPCăSectoră1 ;
îndeplineşteă atribu iileă stabiliteă prină acteleă administrativeă emiseă înă acest sens, în calitate de
PreşedinteăalăComisieiădeămonitorizare,ăcoordonareăşiăîndrumareămetodologic ăcuăprivireălaă
sistemele proprii de control managerial;
numeşte managerii de caz înăprotec iaăcopilului;
aprob raportulăfinalăreferitorălaăevolu iaărela iilorădintreăcopilăşi persoana/familia adoptatoare
laăsfâr itulăperioadeiădeăîncredin areăînăvedereaăadop iei, în lipsa directorului general ;
întreprinde demersurile necesare pentru acreditarea serviciilor din cadrul DGASPC Sector 1
supuse acestei proceduri;
7

coordoneaz ă metodologică laă nivelulă DGASPCă Sectoră 1ă Serviciul Familial, Adop iiă şiă
Postadop ii,ă Serviciulă Monitorizare,ă Analiz ă Statistic ,ă Indicatoriă deă Asisten ă Social ă şiă
IncluziuneăSocial ,ăServiciulăSecretariatăComisii,ăaflate în subordonarea Directorului General
al DGASPC Sector 1;
 îndeplineşteăşiăalteăatribu iiădeăserviciu,ădelegateădeăDirectorulăGeneralăalăDGASPCăSectoră1,ă
cuărespectareaălegisla ieiăînăvigoare;
Înă calitateă deă Reprezentantă ală Managementuluiă Calit iiă areă atribu iiă şiă autoritateă
pentru:
 seăasigur ăc ăproceseleăSMCăsuntăstabilite,ăimplementateăşiămen inute;
 raporteaz ăDirectoruluiăGeneralădespreăfunc ionareaăSMCăşiăoriceănecesitateădeăîmbun t ire;
 se asigur ă deă promovareaă conştientiz riiă referitoareă laă cerin eleă clientuluiă
(beneficiarului)ăînăcadrulăinstitu iei;
 asigur ă rela iaă cuă organiza iiă externeă (autorit i,ă institu ii,ă ONG,ă organisme de certificare,
consultant) în aspecte referitoare la SMC;
 coordoneaz ăauditulăinternăalăSMCădinăcadrulăinstitu iei;
 îndeplineşteă şiă alteă atribu iiă dateă înă competen aă saă deă catreă Directorulă Generală ală DGASPC
Sector 1.
Înă lipsaă Directoruluiă Generală ală exercit ă atribu iileă acestuiaă înă limiteleă stabiliteă prină
actul administrativ emis în acest sens.


ART. 12
DIRECTORUL GENERAL ADJUNCT ECONOMIC
Condi ii pentru ocuparea postului:
îndeplinireaăcondi iilor prevazute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 r2;
absolventădeăstudiiăuniversitareădeălicen ăabsolviteăcuădiplom ,ărespectivăstudiiăsuperioareădeă
lung ădurat ,ăabsolviteăcuădiplom ădeălicen ăsauăechivalent ăînădomeniulăştiin elorăeconomice,ă
Pentru participarea la concursul organizatăpentruăocupareaăfunc ieiăpublice de
conducere,ăpeălâng ăcondi iileăprev zuteăanterior, candida iiătrebuieăs ăfiăabsolvităstudiiădeămasterat
sauă postuniversitareă înă domeniulă administra ieiă publice,ă managementă oriă înă specialitateaă studiiloră
necesareăexercit riiăfunc ieiăpubliceăsauăprogrameădeăperfec ionareăînăadministra iaăpublic ăcuădurataă
de minimum un an;
vechime în specialitatea studiilor necesareăexercit riiăfunc iei publice de conducere de minim
3 ani;
Directorul General Adjunct Economic îndeplineşteăurm toareleăatribu ii principale:
conduce, coordoneaz ăşiăcontroleaz ăactivitateaăfiec ruiăserviciu/birouăaflateăînăsubordonareaă
sa direct ;
 primeşte,ă verific ă şiă repartizeaz ă coresponden aă pentruă compartimenteleă peă careă leă areă înă
subordineă şiă informeaz ă ă Directorulă Generală ală DGASPC Sector 1 asupra modului de
solu ionareăaăsolicit rilorăşiăpeti iilor;
 verific ă respectareaă şiă aplicareaă corect aă legisla iei în cadrul compartimentelor pe care le
coordoneaz ;
 întocmeşte programul anuală deă achizi ii publice,ă împreun cu Serviciul Achizi iiă Publice,ă
AvizareăContracteăşiăîl supune spre aprobare Directorului General;
 ineăşedin eădeălucruăcuăpersonalul din subordine, în vederea rezolv riiăproblemelorăcurente;
 analizeaz şiă aprob ă rapoarteleă deă specialitateă întocmiteă deă şefiiă deă compartimenteă dină
subordine,ăînainteădeăaăfiăsupuseăaprob riiăDirectoruluiăGeneralăalăDGASPC Sector 1;
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propune începerea proceduriloră deă sanc ionareă disciplinar ă pentruă salaria iiă careă s vârşescă
abateri disciplinare,ăafla iă înă subordineaăsauăcoordonareaăsa,ăcuărespectareaădispozi iilorădină
Codul Muncii şi ale Legii 188/1999;
propune Directorului General al DGASPC Sector 1 participareaăunorăsalaria iădinăsubordineă
laăprogrameleădeăperfec ionareăprofesional ;
asigur ă ună bună circuită ală informa iiloră şiă documenteloră înă cadrulă compartimenteloră aflateă înă
subordineaăsaădirect ;
particip la elaborarea Organigramei,ăStatuluiădeăFunc ii, R.O.F., Regulamentului Intern ale
DGASPC Sector 1;
întocmeşte/reactualizeaz , în termen de 30 de zileădeălaăaprobareaăR.O.F.,ăfişeleădeăpostăaleă
salaria ilor din serviciile/birourile aflate înă subordineaă sa,ă pentruă compartimenteleă aleă c roră
atribu iiăau fost modificate;
întocmeşteă sauă dup ă cază dispuneă revizuireaă fişeloră deă postă pentruă salaria iiă din
serviciile/birourile aflate înăsubordineaăsaăoriădeăcâteăoriăconstat ănecesitateaăacestuiăfapt;
organizeaz ă controlulă financiară preventivă propriuă asupraă anumitoră opera iuni în
compartimentele din subordine;
îndeplineşteă şi alteă atribu iiă delegateă deă Directorulă Generală ală DGASPCă Sectoră 1,ă cuă
respectareaălegisla ieiăînăvigoare.

ART. 13
DIRECTORUL EXECUTIV
Condi ii pentru ocuparea postului:
îndeplinirea condi iilorăprev zute de art. 54 din Legea nr. 188/1999;
absolventădeăstudiiăuniversitareădeălicen ăabsolviteăcuădiplom ,ărespectivăstudiiăsuperioareădeă
lung ă durat ,ă absolviteă cuă diplom ă deă licen ă sauă echivalent ă în unulă dintreă urm toareleă domenii:
psihologie,ăsociologie,ăasisten ăsocial , ştiin e juridice, medicin .
Pentruăparticipareaălaăconcursulăorganizatăpentruăocupareaăfunc iilorăpubliceădeăconducere,ăpeă
lâng ă condi iileă prev zuteă anterior, candida iiă trebuieă s ă fiă absolvită studiiă deă masterată sauă
postuniversitareă înă domeniulă administra ieiă publice,ă managementă oriă înă specialitateaă studiiloră
necesareăexercit riiăfunc ieiăpubliceăsauăprogrameădeăperfec ionareăînăadministra iaăpublic ăcuădurataă
de minimum un an;
vechime în specialitatea studiilor necesareăexercit riiăfunc iei publice de conducere de minim
3 ani;
Directorul Executiv îndeplineşteăurm toareleăatribu iiăprincipale:
 coordoneaz ăşiăcontroleaz activitatea fiecarui serviciu/birou/ aflat în subordonarea sa directa
maiăputinăaăcelorăaăc rorăcoordonareăaăfostăpreluat ădeăc treăDirectorul General;
 primeşte,ă verific ă şiă repartizeaz corespondenta pentru compartimentele pe care le are în
subordineăşiăinformeaz ăDirectorulăGeneralăAdjunctăProtec iaăCopilului,ăPersoaneiăşi Familiei
asupra modului de solu ionareăaăsolicit rilorăşiăpeti iilor;
 nuă areă dreptă deă semn turaă asupraă docmenteloră careă iesă dină institu ie,ă acesteaă voră fiă
contrasemnateă deă Directorulă Generală (dacaă implic ă r spundereaă financiar ă aă institu ieiă sauă
suntăadresateăinstitu iilorăpubliceăcentrale)ăsauădeăc treăDirectorulăGeneralăAdjunctăProtec iaă
Copilului,ăPersoaneiăşi Familiei ;
 verific ărespectareaăşi aplicareaăcorect ăaălegisla iei în cadrul serviciilor/birourilor pe care le
coordoneaz ;
 ini iaz ă şedin eă deă lucruă cuă personalulă dină subordineă înă vedereaă rezolv riiă problemeloră
curente;
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propune Directoruluiă Generală Adjunctă Protec ia Copilului, Persoanei şi Familiei calendarul
ac iunilorăsocialeăderulateăînăcompartimenteleăsubordonate;
analizeaz şiă contrasemneaza rapoartele de specialitate întocmiteă deă şefiiă deă compartimenteă
dinăsubordine,ăînainteădeăaăfiăsupuseăaprob riiăDirectoruluiăGeneral;
propuneăm suriădeăsanc ionareădisciplinar ăpentruăpersoaneleăcareăs vârşescăabateriă;ă
numeste managerii de caz în domeniul de competenta;
instruieşteăperiodicăpersonalulădinăsubordineăînăceeaăceăpriveşteănormeleădeăProtec iaăMunciiă
şiăPrevenireaăşiăStingereaăIncendiilor;
evalueaz ălaăsfârşitulăanuluiăactivitateaăsalaria ilorădinăsubordine;
respect ă drepturileă şiă libert ileă fundamentaleă aleă beneficiarului în acordarea serviciilor
sociale;
verific ă dosareleă dină punctă deă vedereă ală documenteloră necesare,ă conformă legisla ieiă înă
vigoare;
are obligatia respectarii relatiilor ierarhice si functionale ;
are obligatia respectarii ROF-ul si ROI-ul institutiei si a procedurilor de lucru ;
contrasemneazaă lunară pontajulă salaria iloră dină subordineă şiă îl predî Serviciului FinanciarSalarizare ;
propune Directorului General Adjunct ProtectiaăCopilului,ăPersoaneiăşi Familiei participarea
salaria ilorădinăsubordineălaăprogrameleădeăperfec ionareăprofesional ;
întocmeşteărapoarteădeăspecialitateăpentruăini iereaăunorăm suriădeăasisten ăsocial ăîn cadrul
compartimenteloră peă careă leă coordoneaz ,ă peă careă leă supuneă spreă aprobareă Directoruluiă
General;
asigur ă ună bună circuită ală informa iiloră şiă documenteloră înă cadrulă compartimenteloră aflateă înă
subordineaăsaădirect ;
particip la elaborarea R.O.F., Regulamentului Intern ale DGASPC Sector 1;
planific ă efectuareaă concediiloră deă odihn ă pentruă to iă angaja iiă dină subordineă şiă urm reşteă
efectuarea acestora pe parcursul anului;
se preocupă de creşterea permanentă a nivelului de pregătire profesională personală şi a
angajaţilor din subordine;

aduceă laă cunoştin aă personaluluiă dină subordineă procedurileă stabiliteă prină manualulă deă
proceduriăşiăexplic ăimportan aărespect riiăacestora;
aduceă laă cunoştin aă personaluluiă dină subordineă modific rileă realizateă proceduriloră ceă liă seă
aplic ;
propuneă modific riă aleă proceduriloră deă lucruă motivată şiă obiectivă înă scopulă îmbun t iriiă
activit iiăserviciilor/birourilor/complexelorăăpeăcareăleăcoordoneaz ;
cunoaşteăşiăaplic ălegisla iaăînădomeniulădeăactivitate;
manifest ăunăcomportamentăcivilizatăînărela iileăcuăpublicul;
cunoaşteăşiărespect ăcodulăeticăalăfunc ionarilorăpublici;
întocmeste/reactualizeaza, in termen de 30 de zile de la aprobarea R.O.F., fisele de post ale
salariatilor din serviciile/birourile/complexele aflate in subordinea sa ;
îndeplineşteăoriceăalteăatribu iiădelegateădeăDirectorulăGeneralăsauăDirectorulăGeneralăAdjunctă
Protectia Copilului, PersoaneiăsiăFamiliei,ăcuărespectareaălegisla ieiăînăvigoare;
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ART. 14
COLEGIUL DIRECTOR
seăîntruneşteăînăşedin a ordinar trimestrial, la convocarea Directorului General,ăprecumăşiăînă
şedin aăextraordinar , ori de cate ori este necesar, la cererea Directorului General sau, a Preşedinteluiă
Colegiului Director sau a unuiaădintreădirectoriiăadjunc i/executiv.
Laă şedin ele Colegiuluiă Ddirectoră potă participa,ă f r drept de vot, membrii comisiei pentru
protec ia copilului, respectiv Primarul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti,ăşi alti consilieri locali
(care nu sunt membriăaiăcolegiului),ăprecumăşi alte persoane invitate de membrii colegiului director.
Şedin ele ColegiuluiăDdirectorăseădesf şoar ăînăprezen aăaăcelăputinădou treimiădinănum rul
membrilorăs i şiăaăpreşedintelui.
Înă exercitareaă atribu iiloră ceă îi revin, Colegiulă Directoră adopt ă hot râriă cuă votulă majorit ii
membrilor prezenti.
COLEGIUL DIRECTOR îndeplineste, in conditiile legii, urmatoarele atributii:
analizeaz şiă controleaz activitatea Directiei Generale şi contul de încheiere a exercitiului
bugetar;
avizeaz proiectul bugetului propriu al Directiei Generale şi contul de incheiere al exercitiului
bugetar ;
avizeaz ă proiectulă strategieiă şi rapoartelor elaborate de directorul general al Directiei
Generale;
propune Consiliului Local al Sectorului 1 al municipiului Bucuresti, înstrainarea mijloacelor
fixe din patrimoniul Directiei Generale, altele decât bunurile imobile,ă prină licitatieă public ,ă
organizat ăîn conditiile legii ;
propune Consiliului Local al Sectorului 1 al municipiului Bucuresti, concesionarea sau
închirierea de bunuri sau serviciiă deă catreă Direc iaă General ,ă prină licita ieă public ă organizat ă înă
condi iile legii ;
întocmeşte şi propune spre avizare, respectiv aprobare, potrivitălegii,ăstatulădeăfunc ii precum
şi premierea şiăsporurileăcareăseăacord ălaăsalariul,ăpersonaluluiăDirec iei Generale, cu încadrarea în
resursele financiare alocate de Consiliul Local al Sectorului 1 al municipiului Bucuresti,ăînăcondi iile
legii.
Colegiul Director îndeplineşteăşiăalteăatribu ii stabiliteădeălegeăsauăprinăhot râre a Consiliului
Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti.
CAPITOLUL IV
STRUCTURAăORGANIZATORICĂăAăDIRECŢIEIăGENERALEăDEăASISTENŢĂă
SOCIALĂăŞIăPROTECŢIAăCOPILULUIă SECTOR 1
ART. 15
D.G.A.S.P.C. Sector 1 areăurm toareaăstructur ăorganizatoric :
1.DIRECTOR GENERAL
Structuri subordonate:
Serviciul Managementul Calit iiăServiciilorăSociale,ăHACCP ;
Serviciul Strategii, Proiecte,ă Programeă înă Domeniulă Asisten eiă Socialeă şiă Rela iaă cuă ONG ( are
subordonatăadministrativăapartamentulăsocialănr.ă33ădinăCaleaăGrivițeiănr.ă198,ăbl.ăB,ăsc.ăB.ăet.ă1);
Serviciul Secretariat Comisii;
ServiciulăMonitorizare,ăAnaliz ăStatistic ,ăIndicatoriădeăAsisten ăSocial ăşiăIncluziuneăSocial ;
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Serviciul Juridic-Contenciosă şiă Resurseă Umane,ă avândă înă subordineă Biroulă Juridic-Contenciosă şiă
Biroul ResurseăUmaneăAsisten iăPersonali,ăAsisten iăMaternaliăProfesionişti;
ServiciulăAchizi ii Publice, Avizare Contracte;
ServiciulăFamilial,ăAdop ii şiăPostadop ii;
ServiciulăRegistratur ,ăRela iiăcuăPublicul;
Serviciul Cabinet Medical DGASPC Sector 1;
BiroulăPrevenire,ăProtec ieăşiăP.S.I.;
Compartiment Audit Public Intern;
Compartimentul Centrul deăResurseăînăEconomieăSocial ăBucureşti;
Centrul Româno-DanezăpentruăEduca ieăIntegrat .
2.ăDIRECŢIAăPROTECŢIA COPILULUI,ăPERSOANEIăŞI FAMILIEI:
Structuri subordonate :
Director General Adjunct ( RMC);
ServiciulăReziden ial;
ServiciulăAsisten iăMaternaliăProfesionişti;
Biroul Protec ieăCopilăDelincvent;
Serviciul Violen ăAsupra Copilului;
Serviciulă Prevenireaă Separ riiă Copiluluiă deă Familiei,ă avândă înă subordineă Biroulă Prevenireă şiă
Interven ieăînăSitua iaăP r siriiăCopiluluiăînăMaternit i;
BiroulăEvaluareăComplex ;
Complexul Social de Servicii Sf.Iosif;
Complexul Social de Servicii Sf. Maria;
Complexul Social de Servicii Jiului;
Complexul Social de Servicii Sf. Andrei ;
Complexul Social de Servicii Sf. Nicolae;
Complexul Social de Servicii Sf. Ecaterina careăareăînăsubordineăBiroulăTehnicăşiăBiroulăAuto;
Complexul Social de Servicii Pinocchio, ce are în componen si Biroul Interventie in Regim de
Urgenta pentru Copii;
ComplexulăSocialădeăServiciiăVranceiă(ăareăînăstructuraăsaă3ămoduleătipăcreş )ă
CentrulădeăConsiliereăşiăAsisten ăaăPersoanelorăcuăTSA ce are în componen ăBiroulăCopiiăTSAăşiă
BiroulăAdul i/ăTineriăTSA;
Casa de Tip Familial Sf. Mina ;
Casa de Tip Familial Buburuza ;
Casa de Tip Familial Alexandra ;
Casa de Tip Familial Stejarel ;
Casa de Tip Familial Bradut ;
CasaădeăTipăFamilialăSf.Ştefan ;
Casa de Tip Familial Sf. Constantin ;
Centrul de Zi Socio-Voca ionalăpentruăAdolescen iiăşiăAdul iiăDependen iădeăDroguriăăsauăAfla iăînă
Situa ieădeăRisc;
Compartimementul Proiect DGASPC Sector 1-H.A.R.
Compartiment Proiect DGASPC Sector 1-Asociatia Sf. Ana ;
Compartiment Proiect DGASPC Sector 1-Asociatia Diaconia ;
Biroul Administrativ -în subordine apartamentele sociale;
CorpulăAsisten ilorăMaternaliăProfesionişti.
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Director Executiv
ServiciulăEvaluareăComplex aăPersoanelorăAdulteăcuăHandicapăşiăMonitorizare ce are în subordine
BiroulăPresta ii Persoane cu Handicap ;
Biroul Alocații ;
ServiciulăReziden ial Adul i;
Serviciul Familial Persoane cu Handicap Grav ;
ServiciulăPrevenireăcareăareăînăsubordineăBiroulăRela iiăInteretnice, CompartimentulăProtec ieăSocial ă
Consumatori Vulnerabili-aflatăînăsubordineaăBirouluiăRela iiăInteretnice;
Complexulă SocialădeăServiciiăOd i , ce are în componenta Biroulă Interven ie în RegimădeăUrgen ă
pentruăAdul iăşiăCompartimentulăFarmacie ;
ComplexulăSocialădeăServiciiăStr uleşti ;
Centrul de Ingrijire si Asistenta Sf. Vasile ;
Centrul de Ingrijire si Asistenta Sf. Elena;
Centrul de Recuperare si Reabilitare Neoropsihiatrica Milcov;
Nazarcea Grup-ÎntreprindereaădeăInser ieăSocial ăORIZONT;
Nazarcea Grup-Atelier NeutralizareăDeşeuri Infec ioase;
Clubul Seniorilor;
Centrul de Zi Un Pas Împreun ;
CentrulăMultifunc ionalăPHOENIX ;
CentrulădeăIntegrareăînăMunc ;
Compartiment Proiect DGASPC Sector 1-Asociatia Alternativa 2003 ;
CorpulăAsisten ilorăPersonali.
3.DIRECŢIAăECONOMICĂ :
Structuri subordonate :
Director General Adjunct;
Serviciul Contabilitate-Buget, care are în subordine Biroul Contabilitatea Patrimoniului;
Serviciul Financiar-Salarizare;
CAPITOLUL V
PRINCIPALELEăATRIBUŢII ALE COMPARTIMENTELOR DIN CADRUL DIRECŢIEIă
GENERALE DEăASISTENŢĂăSOCIALĂăŞIăPROTECŢIAăCOPILULUIă SECTOR 1

SECŢIUNEAăI
COMPARTIMENTE AFLATE ÎN SUBORDINEA DIRECTORULUI GENERAL
ServiciulăManagementulăCalit iiăServiciilorăSociale,ăHACCP ;
Serviciulă Strategii,ă Proiecte,ă Programeă înă Domeniulă Asisten eiă Socialeă şiă Rela iaă cuă ONG (
areăsubordonatăadministrativăapartamentulăsocialănr.ă33ădinăCaleaăGrivițeiănr.ă198,ăbl.ăB,ăsc.ăB.ăet.ă1);
Serviciul Secretariat Comisii;
Serviciulă Monitorizare,ă Analiz ă Statistic ,ă Indicatoriă deă Asisten ă Social ă şiă Incluziuneă
Social ;
Serviciul Juridic-Contenciosă şiă Resurseă Umane,ă avândă înă subordineă Biroulă JuridicContenciosăşiăBiroulăResurseăUmaneăAsisten iăPersonali,ăAsisten iăMaternaliăProfesionişti;
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ServiciulăAchizi iiăPublice,ăAvizareăContracte;
ServiciulăFamilial,ăAdop iiăşiăPostadop ii;
ServiciulăRegistratur ,ăRela iiăcuăPublicul;
Serviciul Cabinet Medical DGASPC Sector 1;
BiroulăPrevenire,ăProtec ieăşiăP.S.I.;
Compartiment Audit Public Intern;
CentrulădeăResurseăînăEconomiaăSocial ăBucureşti;
Centrul Româno-Danez pentruăEduca ieăIntegrat .
ART. 16
SERVICIUL MANAGEMENTULă CALITĂŢIIă SERVICIILORă SOCIALE,ă HACCP (loca ia:
Bucuresti, Sector 1, B-dul Maresal Al. Averescuă nr.17,ă aflată înă subordonareaă direct a
Directorului General) îndeplineste urm toarele atributii principale:
 solutioneaz sesiz rileăşi reclama iile persoanelorăcareăreclam ăăabuzuriăs vârşite de persoane
juridice sau persoane fizice cu privire la categoriile defavorizate ;
 asigur secretariatul Comisiei de monitorizare, coordonare, si indrumare metodologica a
dezvoltarii sistemului de control managerial al DGASPC sector 1;
 acord viza de control financiar preventiv asupra operatiunilor cu impact financiar asupra
fondurilor publice si a patrimoniului institutiei publice (in limita competentei stabilite prin
dispozitie);
 înregistreaz documentele in Registrul privind operatiunile prezentate la viza de control
financiar preventiv
 colaboreaz cu serviciile din cadrul DGASPC sector 1 precum, si cu celelalte servicii publice
descentralizate in vederea identificarii situatiilor deosebite din activitatea de protectie a
copilului aflat in dificultate sau cu dizabilitati, activitatea de prevenire, activitatea de asistenta
sociala a persoanei si familiei;
 centralizeaz trimestrial reclamatiile de la nivelul intregii institutii, prin solicitarea acestora
de la nivelul centrelor/serviciilor/birourilor din cadrul institutiilor, intocmind registrul de
sesizari si reclamatii cod:FPG-7.2.3;
 revizuieşte/modific ă Manualulă Calit ii,ă Procedurileă Generaleă şiă formulareleă anexate la
procedurile generale în colaborare cu RMC;
 men ineăşiăîmbun t eşteăSistemuluiădeăManagementăalăCalit iiăconformăcerin elorăSRăISOă
9001/2001, în compartimentele din cadrul DGASPC S1;
 asigur ădifuzareaăcontrolat ăaăManualuluiăCalit ii,ăProcedurilor Generale, formularelor de la
ProcedurilorăGenerale,ădinăcadrulăinstitu iei;
 codific ă şiă apoiă introduceă înă sistemă informatică (dup ă ceă auă fostă aprobate)ă procedurileă
opera ionaleădinăcadrulăcompartimentelorăinstitu iei;
 p streaz ăleg turaăcuăorganismulădeăcertificareăaăSistemuluiădeăManagementăalăCalit ii;
 elaboreaz ă programulă deă audită internă deă calitate,ă laă începutulă fiec ruiă ană calendaristică înă
func ieădeăimportan aăproceselorăceăurmeaz ăaăfiăauditateăşiăînăfunc ieădeărezultateleăob inuteă
la auditurile anterioare,ăastfelăîncâtăfiecareăcompartimentăs ăfieăevaluatădeăcelăpu inăodat ăpeă
ană şiă ă îlă d ă spreă avizareă Responsabiluluiă cuă Managementulă Calit iiă şiă spreă aprobareă
Directorului General;
 întocmeşteălistaăcuăauditoriiăşiăauditoriiăşefiă(ăcareăfacăparte din cadrul serviciului) din cadrul
DGASPCăS1ăşiăoăd ăspreăavizareăResponsabiluluiăcuăManagementulăCalit iiăşiăspreăaprobareă
Directorului General;
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elaboreaz ă chestionareleă deă evaluareă avândă înă vedereă urm toarele:ă scopulă şiă obiectiveleă
auditului, criteriile deă audit,ă prevederileă dină documenteleă aplicabileă înă bazaă c roraă seă faceă
auditul, rezultatele auditurilor anterioare efectuate în cadrul compartimentelor respective,
ac iuniă corectiveă şiă preventiveă ini iateă înă zonaă respectiv ,ă dateă şiă informa iiă legateă deă
procesele/activit ileăcareăurmeaz ăaăfiăevaluate,ăalteăînregistr ri;
întocmeşte raportulă deă audită şiă informeaz ă conducereaă compartimenteloră auditateă despreă
rezultatele auditului, prezentându-le raportul de audit;
aduce la cunoştin ă şefiloră compartimentelor auditate rapoartele de neconformitate/
observa ieă (dac ă acesteaă exist ă ) iară şefiiă compartimenteloră întreprindă m surileă pentruă
eliminareaăneconformit ilorăidentificateăşiăaăcauzelorăacestora;
informeaz ă Responsabilulă cuă Managementulă Calit iiă despreă rezultatele auditului
intern/urm rire;
men ineă eviden aă ac iuniloră corective/preventiveă ini iateă deă conduc toriiă zoneloră auditate,ă
rezultateăînăurmaăauditurilorăinterneăşiăurm reşteărezolvareaăşiăeficacitateaăac iunilorăcorectiveă
ini iate;
urm reşteă nout ileă legislativeă înă domeniulă calit iiă şiă retrageă dină circuită acteleă normativeă
expirate;
întocmeşteă documenta ia Sistemuluiă deă Managementă ală Siguran eiă Alimenteloră conformă
cerin elorăSRăISOă22000:ă2005,ăpentruăspa iileăalimentareădinăcentreleăcareăapar inăDGASPC
S1;
gestioneaz ă documenta iaă SMSA,ă asigur ă difuzareaă şiă retragereaă controlat ă aă MSA,ă
Procedurilor, PRP, GMP, IL, planul HACCP;
întocmeşteădiagrama deăfluxăşiăverificareaăacesteiaăpeăteren;
efectuaz ăinstruireaăpersonaluluiăcareăîşiădesf şoar ăactivitatea înăspa iileăalimentareăreferitoră
laăsiguran aăalimentelor;
codific ă şiă introduceă înă sistemă informatică documenta iaă (ă procedurileă opera ionale,ă
formularele)ăemis ălaănivelădeădirec ii,ăservicii,ăboruriădinăcadrulăDGASPCăS1 ;
întocmeşteă documenta iaă pentruă ob inereaă autoriza iiloră deă func ionareă (ă pentruă centre,ă
c su e),ă pentruă ob inereaă autoriza iiloră necesareă cabineteloră medicale,ă pentruă prelungireaă
acestoraă şiă faceă demersurileă necesareă înă vedereaă ob ineriiă autoriza iiloră deă laă Direc iaă deă
S n tateăPublic ;
întocmeşteă documenta iaă necesar ă pentruă înregistrareaă spa iiloră dină cadrulă DGASPCă S1ă laă
DSVăBucureşti;
vaă efectuaă periodic,ă respectivă celă puțină odat ă peă lun ,ă viziteă laă serviciileă socialeă deă tipă
rezindențială undeă suntă protejațiă copii,ă anunțateă șiă neanunțate; vizitele au ca scop
monitorizareaăpuneriiăînăaplicareăaăproiectuluiăinstituțional,ăceeaăceăimplic ăverificareaătuturoră
documenteloră relevanteă șiă aă termeneloră limit ,ă precumă șiă discuțiiă cuă personalulă șiă cuă oriceă
copilăcareădoreșteăacestălucru;
persoaneleă desemnateă voră formulaă recomand ri,ă avizateă deă furnizorulă deă serviciiă șiă voră
verifica modul de îndeplinire a acestora;
îndeplineşte şiăalteăatribu iiăşi sarcini la solicitarea conducerii institutiei sau stabilite prin lege
avand in vedere respectarea prevederilor legale in vigoare.

ART. 17
SERVICIUL STRATEGII, PROIECTE, PROGRAME ÎN DOMENIULă ASISTENŢEIă
SOCIALEă ŞIă RELAŢIAă CUă ONGă ă (locatia:ă Bucuresti,ă Sectoră 1ă B-dul Maresal Al. Averescu
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nr.17, aflat în subordonarea directa a Directorului General) îndeplineşteă urm toarele
atribu ii principale:
 întocmeste baza de date, peăcareăoăactualizeaz periodic, cu privire la asocia iile,ăorganiza iileă
şiăinstitu iileăcuăcareăîncheieăprotocoaleăşiăcontracteădeăcolaborareă;ă
 elaboreaz ,ăpeăbazaăevaluariiănevoilorăexistente, identificate la nivelul Sectorului 1 , proiecte
în parteneriat cu ONG-uri/institutii publice ;
 asigur ămanagementulăproiectelorăîn domeniul asistentei sociale ;
 colaboreaz cu sectorul neguvernamentală î n vedereaă implementariiă şi monitorizarii
proiectelor cofinantate ;
 întocmeste rapoarte de evaluare periodice cu privire la stadiul implementarii proiectelor aflate
in derulare ;
 transmite rapoartele de evaluare (planuri de implementare , planuri de achizitii, rapoarte
narative, etc) catre finantatori, respectandu-seă termeneleă stabiliteă înă concordan cu
contractele semnate ;
 realizeaz ă demersurileă necesareă înă vedereaă realiz rii procedurilor de achizitie a bunurilor,
lucrarilorăşi serviciilor prevezute in cadrul proiectelor, respectandu-se procedurile de achizi ie
stabilite în cadrul contractului, prin colaborarea cu departamentele specializate ale DGASPC
Sector 1;
 colaboreaz cu Directia Economic ă înă vedereaă întocmirii rapoartelor financiare ale
proiectelor;
 realizeaz ă demersurileă necesareă înă vedereaă asigur riiă continuit iiă şiă sustenabilit ii
proiectelor implementate ;
 promoveaz şiădisemineaz ărezultatele obtinute prin implementarea proiectelor;
 consiliaz ă şiă îndrum organismele private care activeaza pe raza sectorului 1, în vederea
dezvolt rii şiă implement rii de proiecte, conform legislatiei în vigoare privind parteneriatul
public-privat ;
 întocmeşteărapoarteleădeăspecialitateăprivindăpropuneriădeăsubcontractareăsauăsubven ionareăaă
unoră serviciiă sociale,ă deă c treă Consiliulă Locală ală Sectoruluiă 1ă siă leă supune spre avizare
Directorului General ;
 solicit ă rapoarteă deă evaluareă deă laă compartiménteleă institu iei,ă implícateă directă înă derulareaă
parteneriatelor,ă protocoalelor,ă conven iiloră deă colaborareă precumă şiă deă laă asocia iile,ă
institu iile,ăorganiza iileăcuăcare suntăîncheiateăcolabor rile,ăpentruăcontinuareaăsauăîncetareaă
colabor rii,
 p streaza un contact permanent cu departamentele din cadrul DGASPC Sector 1, şiă solicit ă
oriă deă câteă oriă esteă necesar,ă transmitereaă unoră situa iiă înă vedereaă unieă buneă cunoaşteriă aă
nevoiloră sociale,ă existenteă laă nivelulă comunit iiă sectoruluiă 1,ă caă baz ă pentruă elaborareaă
proiectelor ;
 elaboreaza proiectul de strategie in domeniul asistentei sociale pe baza analizei nevoilor
existenteă precumă şiă înă concordan cu strategiile nationale si regionale si il supune spre
avizare directorului general;
 elaboreaz ăplanuriădeăac iuneăcomunitar ăîn vederea asigurarii continuitatii serviciilor sociale;
 elaboreaza strategiiă deă dezvoltareaă organizational a institutiei şi le supune spre aprobare
conducerii institu iei şi Colegiului Director;
 pe baza analizei deăansambluăaămodalit ilor de implementare a strategiei DGASPC Sector 1
precum si analizei activitatii institutiei caă sistemă integrată deă asisten ă social ,ă elaboreazaă
propuneri în vederea imbunatatiriiă activit ii pe care le supune spre aprobare conducerii
DGASPC Sector 1;
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organizeaz ăseminariiăşiăwork-shop-uri în domeniul asistentei sociale, pe activitati specifice;
realizeaz ădemersurileănecesare,ăîmoreun ăcuăcompartiménteleăabilitateădinăcadrul institu ieiă
şiăîncheieăparteneriate,ăprotocoaleăşiăconvenşiiădeăcolaborareăcuădiverseăinstitu ii,ăasocia iiăşiă
organiza ii;
realizeaz ă demersurileă necesareă înă vedereaă încheieriiă contracteloră deă voluntariată pentruă
persoaneăfizice,ăcet eniăromâniăsauăstr ini,ăcareădorescăs ăprestezeăactivit iădeăvoluntariatăînă
cadrulăinstitu iei;
areăsubordonatăadministrativăapartamentulăsocialănr.ă33ădinăCaleaăGrivițeiănr.ă198,ăbl.ăB,ăsc.ă
B.ăet.ă1,ăpentruăutilizareăînăcadrulăproiectelorăimplementateădeăinstituție;
fundamenteaz proiectele de dispozitii ale Directorului General precum si proiectele
hotararilor pe care DGASPC Sector 1 le supune spre aprobare Consiliului Local Sector 1, in
domeniul sau de activitate;
întocmeşte proiectele de dispozitii ale Directorului General si proiectele de Hotarari
promovate de DGASPC Sector 1 in Consiliul Local, in domeniul sau de activitate.

ART. 18
SERVICIUL SECRETARIAT COMISII (locatia: Bucuresti, Sector 1, B-dul Maresal Al.
Averescu nr.17, aflat în subordonarea direct a Directorului General şiă înă coordonareaă
metodologic ă aă Directoruluiă Generală Adjunctă Protec iaă Copilului,ă Persoaneiă şiă Familiei)
îndeplineşteăurmatoareleăatribu ii principale:
 asigur convocarea membrilor comisiilor şi programeaz ăşedintele comisiilor ;
 întocmeşteă proiectul ordinii de zi, pe baza propunerilor înaintate de serviciile DGASPC
Sector 1 şiă deă celelalteă institu iiă dină domeniuă şiă îlă înainteazaă presedinteluiă sauă
vicepresedintelui Comisiei;
 pregateşteă dosareleă înaintate de serviciile DGASPC Sector 1 şi de celelalte institu ii din
domeniu, pentru sedintele Comisiilor;
 pregateşte dosarele privind încadrarea în gradădeăhandicapăşiă aăm surilorădeăprotec ieă ceăseă
impun în baza propunerii înaintateădeăc tre S.E.C.P.A.H.M;
 redacteaz şiăcompleteaz ăcertificateleădeăîncadrare într-o categorie de persoane cu handicap
careănecesit protectie speciala ;
 înainteaz , în vederea semn rii, hotararile si certificatele de incadrare intr-o categorie de
persoane cu handicap care necesita protectie speciala ;
 convoac persoanele chemate în fa a Comisiilor pentru solutionarea cauzelor, în forma si
termenul prevazut de lege si tine registrul special de evidenta a convocarilor;
 asigur ă consemnareaă în procesul-verbal al sedintei, audierile si dezbaterile ce au loc în
sedintele Comisiilor, a hotararile adoptate si modul in care au fost adoptate;
 redacteaz hotararile Comisiilor potrivit procesului-verbal al Comisiilor, înăformaăşiătermenulă
prev zut de lege;
 înregistreaz ăhot rârileăComisiilorăîn registrul special de evidenta a hotararilor;
 înregistreaz ăîn registrul general de intrari-iesiri al Comisiilor actele emise de Comisie, altele
decat hotararile;
 ine registrul special de procese-verbale ale Comisiilor;
 comunic ăpersoanelorăinteresateăhot rârile Comisiilor în forma şiătermenulăprev zut de lege ;
 organizeaz ăşi ine la zi arhiva Comisiilor;
 asigur ăcoresponden a actelorăspecificeăcuăalteăComisiiăşi entit i ;
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fundamenteaz proiectele de dispozitii ale Directorului General precum si proiectele
hot rârilor pe care DGASPC Sector 1 le supune spre aprobare Consiliului Local Sector 1, în
domeniulăs u de activitate;
întocmeşteă proiecteleă deă dispozi iiă aleă Directoruluiă Generală şiă proiecteleă deă Hot râri
promovate de DGASPC Sector 1 in Consiliul Local, in domeniul sau de activitate;
colaboreaz cu celelate compartimente din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 1 pentru îndeplinirea
corespunzatoareăaăatribu iilor Serviciului.

ART. 19
SERVICIULă MONITORIZARE,ă ANALIZĂă STATISTICĂ,ă INDICATORIă DEă ASISTENŢĂă
SOCIALĂăŞIăINCLUZIUNEăSOCIALĂă(locatia:ăBucuresti,ăSector 1, B-dul Maresal Averescu
nr.17,ăaflatăînăsubordonareaădirect a Directorului General şiăînăcoordonareaămetodologic ăaă
Directoruluiă Generală Adjunctă Protec iaă Copilului,ă Persoaneiă şiă Familiei) îndeplineste
urm toarele atributii principale:
 centralizeaz şiă sintetizeaz ă toateă informa iile primite din teritoriu, specifice domeniului de
activitate al D.G.A.S.P.C. Sector 1 ;
 întocmeşte rapoarte cu privire la activitatea de asisten social desf şurat de D.G.A.S.P.C.
Sector 1;
 întocmesteă raport rileă c tre Agentia pentru Prestatii Socialeă aă municipiuluiă Bucurestiă şiă
Direc iaă General ă Protec iaă Copiluluiă dină cadrulă Ministeruluiă Muncii,ă Familiei,Protec ieiă
SocialeăşiăPersoanelorăVârstnice;
 elaboreaz ă materialeă deă sintez şiă coordoneaz activitatea de colaborare cu autoritatile
publice, organizatiile si organismele neguvernamentale, cu atributii legale în domeniul
asisten eiă socialeă şiă protec iei copilului, consiliile locale ale sectoarelor municipiului
Bucureşti,ăconsiliileăjude ene, AutoritateaăNA ional ăpentruăProtec iaăDrepturilorăCopiluluiăşiă
Adop ie,ăMinisterul Muncii, Familiei, Protec ieiăSociale şiăPersoanelorăVârstnice;ăGuvernulă
României; Ministerul Afacerilor Interne, Ministerulă Public,ă Ministerulă Justi iei,ă institutii
medico-sanitare şiăinstitu ii de ocrotireăaăcopiilor;ăorganismeăşiăorganiza iiăinterna ionale de
profil;
 îndeplineşteăalteăatribu iiălaăsolicitareaăDirectoruluiăGeneral al DGASPC Sector 1;
 colaboreaz ăcuăcelelalteă compartimenteădină cadrulă institu iei,ăpentruăîndeplinireaăatribu iiloră
Serviciului.
ART. 20
SERVICIULă JURIDIC,ă CONTENCIOSă ŞIă RESURSEă UMANEă (locatia:ă Bucuresti,ă Sectoră 1,ă
B-dul Mareşală Al.ă Averescuă nr.ă 17,ă aflată în subordonarea directa a Directorului General)
îndeplinesteăurm toarele atributii principale:
 asigur reprezentarea D.G.A.S.P.C. Sectoră 1,ă peă bazaă delega ieiă emiseă deă c treă Directorulă
Generalăînăfa aăinstan elorăjudec toreşti,ăaăbirourilorănotarialeăşiăaăaltorăinstitu iiăpubliceăsauă
private;
 formuleaz ă r spunsuriă laă peti iileă repartizateă spreă solutionareă peă careă leă înainteaz ă
Directorului General spre a fi semnate şiădepuneădiligen eleănecesareăcomunic riiăîn termenul
şiăcondi iileăstabiliteădeălegeăsauăacteăadministrative;
 acord ,ălaăsolicitareaăpersoanelorăfiziceăsauăjuridice,ărela ii,ăpreciz riăşiăîndrum riăînăleg tur ă
cu aplicarea actelor normativeă înă vigoare,ă careă suntă înă leg tur ă cuă domeniulă de activitatea
D.G.A.S.P.C. Sector 1;
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avizeaz sub aspect juridic proiectele actelor cu caracter juridic şi administrativ emise la
nivelulăinstitu ieiăsauăcommunicateădeăalteăentit i;
verific ă şiă avizeaz ă Proiecteleă Conven iiloră deă Colaborare/Parteneriateă încheiateă deă
D.G.A.S.P.C. Sector 1, întocmind referateă pentruă acordareaă sauă dup ă caz, neacordarea
avizului;
exprim ăpuncte de vedere (scris sau verbal) privind interpretarea actelor normative, în cazul
lu riiă unoră m suriă deă c treă conducereaă institu iei,ă laă solicitareaă Directoruluiă Generală ală
DGASPC Sector 1;
asigur ,ă la solicitareaă conduceriiă institu iei, întocmirea formalit ilor pentru adoptarea sau
dup caz modificarea/actualizareaăorganigramei,ăstatuluiădeăfunc iiăşiăR.O.F.,ăpeăbazaăanalizeiă
finaleă aă Directoruluiă Generală ală DGASPCă Sectoră 1ă şiă aă ă propuneriloră înaintateă deă
compartimenteleăinstitu iei;
propune modificarea Organigramei DGASPC Sector 1 ori de cate ori este nevoie;
elaboreaz ăproiectul Organigramei,ăStatulădeăFunctii,ăR.O.F.ăşiăal Regulamentului Intern ale
D.G.A.S.P.C. Sector 1;
analizeaz necesarul de personal pe bazaăpropunerilorăconduc torilorăstructurilorădină cadrulă
D.G.A.S.P.C. Sector 1, pe structur ă şiă specializ ri, şiă faceă propuneriă deă m suriă pentruă
asigurareaăacestuiaăînăfunc ieădeănecesit i;
elaboreaz ăplanulă anuală deăformareăşiă perfec ionareăprofesional ăpentruăsalaria iiădină cadrulă
institu ieiă siă asigur ă îndeplinireaă formalit iloră administrativeă înă leg tur ă cuă formareaă şiă
perfec ionareaăprofesional ;
gestioneaz resurseleă umaneă deă laă recrutareă şiă pân ă laă încetareaă raportuluiă deă
serviciu/contractuluiăindividualădeămunc ;
respect ălegisla iaăspecific ădomeniuluiădeăactivitateăşiălegisla iaăconex ăacestuia;
întocmeşteăproiecteleădeădispozi iiăspecificeădomeniuluiădeăactivitate;
organizeaz ă şiă urm reşteă activitateaă deă evaluareă anual ă aă performan eloră profesionaleă
individuale;
stabileşteă salariulă deă baz ă şiă drepturileă deă natur ă salarial ,ă înă conformitateă cuă prevederile
legale în vigoare;
ineă eviden aă concediiloră deă odihn ,ă concediiloră f r ă salariu,ă concediiloră pentruă creştereaă şiă
îngrijireaăcopiluluiăaleăsalaria ilor şiăaăaltorătipuriădeăconcediu;
întocmesteă legitima iiă deă controlă şiă ecusoaneă înă bazaă dispozi iilor, şiă urm reşteă recuperareaă
loră laă plecareaă dină institu ieă aă salaria iloră careă auă beneficiată deă astfelă deă legitima iiă şiă
ecusoane;
asigur ăîntocmireaă formalita ilorăprivindăscoatereaălaăconcursă aăposturilorăvacanteădină cadulă
institu iei,ăconformăprevederilor legale;
asigur ă secretariatulă comisiiloră deă concurs/examenă desf şurateă laă nivelulă institu ieiă şiă
întocmeşteă lucr rileă privindă încadrareaă înă munc ă aă persoaneloră declarateă admise,ă peă bazaă
proceselor verbale ale comisiilor de examinare, încheierea, modificarea, suspendarea,
încetareaăraportuluiădeăserviciu/contractuluiăindividualădeămunc ;
asigur ăsecretariatulăcomisiilorădeăconcurs/examenădesf şurateălaănivelulăinstitu ieiăprecumăşiă
pentruăasigurareaăpromov riiăpersonaluluiăînăfunc ii/grade/trepteăprofesionale;
întocmesteă şiă gestioneaz ă dosareleă deă personal/dosareleă profesionaleă aleă angaja iloră cadrulă
D.G.A.S.P.C. Sectoră1,ăurm rindăcaăacesteaăs ăfieăcompleteăşiăs ăcuprind ătoateădocumenteleă
necesareăderul riăcorespunz toareăaărela iilorădeămunc ;
stabileşteăgrada iaăcuvenit ăpentruăvechimeaăînămunc ;
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elibereaz ,ălaăcerereăadeverinteăprivindăcalitateaădeăsalariat,ăvechimeaăinămunca,ăvechimea in
specialitate, drepturile salariale (salarii de baza);
asigura aplicarea prevederilor legale privind pensionarea salaria ilor;
întocmesteă siă actualizeazaă Registrulă deă Eviden ă aă Salaria ilor/Registrulă deă Eviden ă aă
Func ionarilorăPublici;
îndeplineste şiăalteălucr riăprev zuteădeălegisla iaămuncii,ălaăsolicitareaăăDirectoruluiăGenerală
al D.G.A.S.P.C. Sector 1;
asigur leg turaădeăspecialitateăcuăautorit iăşiăinstitu iiăpubliceăcentraleăsauălocale,ăcuăatribu iiă
înădomeniulărela iilorădeămunc ;
întocmeşteăraport riăstatisticeăprivindăactivitateaădeăresurseăumane;
colaboreaz ăcuăDirec iaă Economic ăînă vedereaăîntocmiriiăbugetuluiă deăvenituriă şiă cheltuieli,ă
furnizândădateleănecesare,ăprecumăşiăpentruăelaborareaăstatelorădeăplat ;
fundamenteaz ă şiă întocmeşteă proiecteleă deă dispozi iiă aleă Directoruluiă Generală precumă şiă
proiecteleă hot râriloră peă careă D.G.A.S.P.C. Sector 1 le supune spre aprobare Consiliului
Local Sector 1, în domeniul sau de activitate;
îndeplineste alte atributii la solicitarea Directorului General al DGASPC Sector 1;
colaboreaz ăcuăcelelalteă compartimenteădină cadrulă institu iei,ăpentruăîndeplinireaăatribu iilor
Serviciului.

ART. 21
BIROULăJURIDIC,ăCONTENCIOSă(loca ia: Bucuresti, Sector 1, B-dul MareşalăAl.ăAverescuă
nr. 17, aflat înăsubordonareaădirect ăaăŞefuluiăServiciulăJuridic,ăContenciosăşiăResurse Umane)
îndeplinesteăurm toareleăatribu ii principale:
 asigur ă reprezentareaă D.G.A.S.P.C. Sectoră 1,ă peă bazaă delega ieiă emiseă deă c treă Directorulă
Generalăînăfataăinstan elorăjudec toresti,ăaăbirourilorănotarialeăşiăaăaltorăinstitu ii publice sau
private;
 ineăeviden a cauzelor aflate peărolulăinstan elorăjudec toreşti;
 organizeaz arhiva compartimentului;
 apar ă intereseleă legitimeă aleă institutieiă prină redactareaă cereriloră înă justitie,ă r spunsuri la
adreseleăformulateădeăinstan eleăjudec toreşti, interogatorii, etc.;
 promoveaz ăc ileădeăatacăprev zute de lege;
 verific şiăavizeaz ăpentruălegalitateăDispozi iile emise de Directorul General al D.G.A.S.P.C.
Sector 1 precumă şiă acteleă cuă caracteră juridic/administrativă careă auă leg tur ă cuă activitateaă
institu iei;
 verific ă şiă avizeaz ă pentruă legalitateă dosareleă înaintate de c tre D.G.A.S.P.C. Sector 1
ComisieiăpentruăProtec ia Copilului Sector 1;
 verific şi avizeaz pentru legalitate dosarele întocmite pentru acordareaă serviciiloră şiă
presta iilorăsociale,ătransmiseădeăcompartimenteleăinstitu iei;
 acord consultan ă siă consiliere de specialitate compartimentelor din cadrul D.G.A.S.P.C.
Sector 1;
 ineă eviden aă Monitoruluiă Oficială şiă comunic compartimentelor din cadrul D.G.A.S.P.C.
Sector 1 actele normative publicate şi care sunt înălegatur ăcuăactivitatea institu iei;
 formuleaz , la solicitarea compartimentelor din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 1 puncte de
vedere cu privire la aplicarea actelor normative în vigoare;
 fundamenteaz ă proiecteleă deă dispozi ii aleă Directoruluiă Generală precumă şiă proiecteleă
hot rârilor pe care DGASPC Sector 1 le supune spre aprobare Consiliului Local Sector 1, în
domeniulăs u de activitate;
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îndeplineşteă alteă atribu ii la solicitarea şefuluiă ierarhică sauă aă Directorului General al
DGASPC Sector 1;
colaboreaz ăcuăcelelalteă compartimenteădină cadrulă institu iei,ă pentruăîndeplinireaăatribu iiloră
Biroului.

ART. 22
BIROULă RESURSEă UMANEă ASISTENŢIă PERSONALI,ă ASISTENŢIă MATERNALIă
PROFESIONIŞTIă ă (loca ia:ă Bucures i, Sector 1, B-dul Mareşală Al.ă Averescuă nr.ă 17,ă aflată în
subordonareaă direct ă aă Şefuluiă Serviciulă Juridic,ă Contenciosă şiă Resurse Umane) îndepline te
urm toareleăatribu ii principale:
 gestioneaz resursele umane de la recrutare şiă pân ă laă încetareaă contractului individual de
munc ăpentruăsalaria iiăafla iăînăeviden a compartimentului;
 respect ălegisla ia specific domeniului de activitate şiălegisla iaăconex acestuia;
 întocmeşteăproiecteleădeădispozi ii specifice domeniului de activitate;
 organizeaz ă şiă urmareşteă activitateaă deă evaluareă anual ă aă performan eloră profesionaleă
individuale;
 asigur recrutarea şi angajarea personaluluiă peă bazaă deă competen şsi conform prevederilor
legale;
 stabileşteăsalariulădeăbaz şiă alteădrepturiă deănatur ăsalarial ,ăîn conformitate cu prevederile
legale;
 ineă eviden aă concediiloră deă odihn ,ă concediiloră f r salariu, concediilor pentruă creşterea şiă
îngrijirea copilului, ale salaria ilor şi a altor tipuri de concediu;
 întocmeşte legitima ii de control si ecusoane în baza dispozi iilorăşiăurm reşte recuperarea lor
laăplecareaădinăinstitu ieăaăsalaria ilor care au beneficiat de astfelădeălegitima ii şi ecusoane;
 asigur ăîntocmireaă formalita ilor privind scoaterea la concurs a posturilor vacante din cadul
institu iei, conform prevederilor legale;
 asigur secretariatul comisiilor de concurs/examen desf şurateă laă nivelulă institu iei şi
întocmesteă lucr rile privind încadrareaă înă munc a persoanelor declarate admise, pe baza
proceselor verbale ale comisiilor de examinare;
 asigur secretariatul comisiilor de concurs/examen desfasurateă laă nivelulă institu ieiă pentruă
asigurareaăpromov riiăpersonaluluiăînăfunc ii/grade/trepte;
 întocme teă lucr rile privind încheierea, modificarea, suspendarea, încetarea contractului
individual de munc pentruăangaja iiădinăeviden a compartimentului;
 întocme teă şiă gestioneaz
dosareleă deă personală aleă angaja iloră dină eviden ele
compartimentului;
 stabileşteăgrada iaăcuvenit ăpentruăvechimeaăînămunc ;
 ine evidenta fişelor de post pentruăsalaria iiăafla iăînăeviden eleăcompartimentului;
 solicit şiă centralizeaz ă fişeleă deă evaluareă aă performan elor profesionale individuale ale
angaja ilor afla iăîn evidenta compartimentului;
 elibereaz ,ă laă cerereă adeverin e privind calitateaă deă salariat,ă vechimeaă înă munc , drepturile
salariale (salarii de încadrare, sporuri de vechime, etc);
 asigur aplicarea prevederilor legale privindă pensionareaă pentruă limit ă deă vârst ă sauă
invaliditateăpentruăangaja ii din evidenta compartimentului;
 întocmeşteăşi actualizeaz RegistrulădeăEviden a Salaria ilor;
 îndeplineşteă oriceă alteă lucr ri prevazute de legislatiaă muncii,ă laă solicitareaă şefului ierarhic
superior sau a Directorului General al DGASPC Sector 1;
 întocmeşteăraport ri statistice privind activitatea de resurse umane;
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colaboreaz cu Direc iaă Economic ă înă vedereaă întocmiriiă bugetuluiă deă venituriă şiă cheltuieliă
furnizând datele necesare, şi aăstatelorădeăplat ;
fundamenteaz proiectele de dispozitii ale Directorului General precum si proiectele
hot rârilor pe care DGASPC Sector 1 le supune spre aprobare Consiliului Local Sector 1, în
domeniul sau de activitate;
întocmeşte proiectele de dispozitii ale Directorului General si proiectele de Hotarari
promovate de DGASPC Sector 1 in Consiliul Local, in domeniul sau de activitate.

ART. 23
SERVICIULă ACHIZIŢIIă PUBLICE,ă AVIZAREă CONTRACTEă (loca ia: Bucuresti, Sector 1,
B-dul Mareşală Al.ă Averescuă nr.ă 17,ă aflată înă subordonareaă direct ă aă Directoruluiă General)
îndeplineşteăurm toareleăatribu ii principale:
 centralizeaz ă referateleă întocmite de compartimentele/centrele/complexele din subordinea
DGASPC Sector 1;
 elaboreaza nota de estimare a valorii contractului;
 întocmeste caietul de sarcini care contine in mod obligatoriu specificatii tehnice reprezentand
cerinte, prescriptii, caracteristici de natura tehnica ce permit fiecarui produs, serviciu sau
lucrare sa fie descris in asa maniera incat sa corespunda necesitatilor autoritatii contractante;
 întocmeste documentatia de atribuire privind procedurile de achizitii publice organizate, de
DGASPC Sector 1 si o supune spre aprobare Directorului General al DGASPC Sector 1;
 initiaza procedurile de achizitie publica prin publicarea in SEAP a unui anunt sau invitatie de
participare
 asigur ă întocmirea formalitatilor de publicitate/comunicare pentru procedurile organizate si
vanzarea/transmiterea documentatiei de atribuire;
 particip ăînăcomisiaădeăevaluareăaăofertelor;
 întocmeste procesele verbale de deschidere si rapoartele de atribuire a contractelor de
achizitie publica pe care le supune spre aprobare Directorului General al DGASPC Sector 1;
 comunic ăc treăofertan iiăparticipan iăărezultateleăprocedurilorădeăachizi ieăpublic ;ă
 asigur ăpublicareaăînăSEAPăaăanun urilorădeăatribuire;
 înregistreaz ăcontesta iileăşiăasigur ăformulareaăpunctuluiădeăvedereăşiăcomunicareaădosaruluiă
achizi ieiăpubliceăConsiliuluiăNationalădeăSolutionareăaăContestatiilor;ă
 asigur ătransmiterea rezultatului analizei contestatiilor tuturor factorilor in drept;
 verific ălegalitateaăactelorăcuăcaracterăjuridicăsiăadministrativăprimiteăspreăavizare;
 întocmeste contractul de achizitie publica si negocieaza clauzele legale contractuale ;
 asigura incheierea contractelor de achizitie publica cu castigatorii procedurilor de achizitii
organizate pentru bunuri, servicii si lucrari si tine legatura intre furnizorii /prestatorii de
servicii si centrele/serviciile din subordinea DGASPC Sector 1, pentru o buna derulare a
contractelor;
 urm reşteă derulareaă contracteleă deă achizitieă publica,ă deă laă semnareă panaă laă finalizare.ă Seă
urmareste respectarea clauzelor din contract privind cantitatea si pretul bunurilor comandate
sau serviciilor prestate, precum si respectarea termenelor de livrare angajate de catre fiecare
contractant. De asemenea se verifica concordanta intre comanda, nota de receptie si factura
privind cantitatea, pretul si calculele aferente;
 întocmesteă comenziă lunareă siă zilniceă catreă furnizoriă peă bazaă contracteloră incheiateă şiă în
func ieădeăreferateleădinăteritoriu;
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întocmeste propuneri de angajare a unor cheltuieli si angajamentul bugetar aferent acestor
cheltuieli, in limita creditelor de angajament aprobate, in domeniul achizitiilor de bunuri
specifice domeniului de activitate;
 certific ă realitatea,ă regularitateaă şiă legalitateaă facturiloră şiă avizeloră emiseă deă furnizori,ă
întocmindăordonan rileădeăplat ăpeăcareăleătransmiteăServiciuluiăContabilitate-Buget;
 verific ăborderourileădeăfacturiăemiseădeăc treăServiciulăFinanciar-Salarizare;
 asigur ăîntocmireaădosaruluiăachizi ieiăpubliceăpentruăfiecareăcontractăatribuităşiă ineăeviden aă
acestora;
 asigur ăp strareaădosaruluiădeăachizi ieăpublic ;
 întocmeşteătrimestrialăăraportulădeăachizi iiăpubliceăşi-lătransmiteăc treăANRMAP;
transmiteă documenteleă constatatoareă emiseă deă c treă Serviciulă Achizitiiă Publice,ă Avizareă
Contracte, în temeiul dispozitiilor art. 36 indice 1 din HGR nr. 925/2006 catre ANRMAP;
 întocmeste documentele constatatoare emise în temeiul dispozitiilor art. 36 indice 1 din HGR
nr. 925/2006;
 gestioneazaăbaniiăscoşiăprinăcasieriaăinstitu iei,ăpeăbazaăreferatelorădeănecesitateăaprobateădeă
conducere,ăprinăachizi iiădeăbunuri,ădirectădinămagazin;
 particip ă laă elaborareaă Programuluiă anuală deă achizi iiă publiceă peă bazaă necesit iloră şiă
priorit iloră comunicateă deă celelateă compartimenteă dină cadrulă autorit iiă contractanteă al turiă
de Directia Economica;
 efectueaz ădemersurileănecesareăpentruăgestionareaăcorespunz toareăcontractelorădeăînchiriereă
a imobilelor aflate în proprietatea institu iei,ăcareăauădestina ieădeălocuin eăsociale;
 asigur ă rela iaă cuă Comisiaă deă specialitateă aă sectoruluiă 1,cuă atribu iiă înă solu ionareaă
solicit rilorădeăatribuireăaălocuin elorăsociale;
 asigur ă rela iaă cuă societateaă desemnat ă pentruă prestareaă serviciilor de administrare a
imobilelorăaflateăînăproprietateaăinstitu iei,ăcareăauădestina ieădeălocuin eăsociale;
 fundamenteaza proiectele de dispozitii ale Directorului General precum si proiectele
hot rârilorăpeăcareăDGASPCăSectoră1ăleăsupuneăspreăaprobareăConsiliului Local Sector 1, în
domeniulăs uădeăactivitate.
ART. 24
SERVICIUL FAMILIAL,ă ADOPŢIIă ŞIă POSTADOPŢIIă (ă loca ia:ă Bucureşti, Sector 1, B-dul
Mareşală Al.ă Averescuă nr.ă 17,ă aflată înă subordonareaă direct a Directorului General şiă în
coordonarea metodologic a Directoruluiă Generală Adjunctă Protec ia Copilului, Persoanei şi
Familiei) îndeplineşte urm toareleăatribu ii principale:
 viziteaz ă înă modă regulată copilulă aflată înă plasamentă familial,ă avândă inclusivă întâlniri
individuale cu copilul;
 se asigur ă c ă dezvoltareaă educational ă şiă social ă aă fiec rui copil plasat sunt stimulate prin
frecventareaăşcolii;
 sprijin ătân rulăaflatăîn situa iaăîncet rii masurii de plasament, furnizandu-i informatii despre
sprijinulă financiară sauă deă alt ă natur de care beneficiaz , înă condi iile legii, dup încetarea
masurii;
 identific ă familiiă sauă persoaneă caroraă s ă leă poataă fiă dată în plasament copilul, cu prioritate
familiaăextins ăsauălaăfamiliaăsubstitutiv ;
 evalueaz persoana sau familia care primepte copil în plasament cu privire la garantiile
moraleă şi conditiileă materialeă peă careă trebuieă s ă leă îndeplineasc ă pentruă aă primiă ună copilă în
plasament ;
23


























verific ă treimestrială împrejurarile care au stat la baza stabilirii plasamentului copilului la o
familie/persoan ;
întocmeşte,ă trimestrial sau ori de câte ori apare o situatie care impune acest lucru, rapoarte
privitoareălaăevolu iaădezvolt rii fizice, mentale, spirituale, morale sau socialeăaăcopiluluiăşiăaă
modului în care acesta este îngrijit;
sesizeaz ă Comisia pentru protectia copilului sauă instan aă judec toreasc ă privindă necesitateaă
modific riiăsauăăîncetarii plasamentului;
particip la initierea si organizarea de campanii de informare si promovare a adoptiei interne;
particip ă laă elaborareaă şiă avizeaz ă strategiaă anual ă deă identificareă şiă deă recrutareă aă
familiilor/persoanelorăcareădorescăs ăadopte;
identific ăfamilii/persoaneăpoten ialăadoptatoare;
ofer ăinforma ii/consiliereăpersoanelor/familiilorăcareăîşiăexprim ăinten iaădeăaăadopta,ădespreă
proceduraădeăatestare,ăpreg tire,ăprecumăşiădespreăserviciileădeăsprijinăexistente;
evalueaz ăpersoanele/familiileăcareăsolicit ăeliberareaăatestatuluiădeăpersoan /familieăapt ăs ă
adopte;
întocmeşteă rapoarteă deă specialitateă necesareă pentruă atestare,ă încredin are,ă încuviin are,ă
potrivireăpractic ;
identific ăpersoana/familiaăcompatibil ăcuăcopilul;
particip ă laă etapaă deă potrivireă practic ă aă copiluluiă adoptabilă cuă familiaă adoptatoareă
identificat ;
informeaz ,ă sprijin ă şiă consiliaz ă socială şiă psihologică persoanele/familiileă careă adopt ă înă
vederea integr riiăarmonioaseăaăcopiluluiăînăfamilie;
monitorizeaz ăîntregăăprocesulădeăadop ieăpentruăcazurileăindividualeăavuteăînălucru;
informeaz ,ă consiliaz ă şiă sprijin ă copilulă adoptat,ă persoana/familiaă adoptatoareă şiă familiaă
natural ;
realizeaz ă viziteă periodiceă sauă înă urmaă unoră disfunctionalit iă înă familie/înc lc riă aleă
drepturilorăcopiluluiăînăfamiliaăadoptiv ăşiăîntocmeşteărapoarteăpostadop ie;
realizeaz ăviziteăbilunareăpeăperioadaădeăîncredin areăînăvedereaăadop ieiăaăcopiluluiălaăfamiliaă
adoptatoare;
sprijin ăpersoaneleăadoptateăcareădorescăs ăîşiăcunoasc ăoriginile,ăoferindăserviciiăspecializateă
înă conformitateă cuă legisla iaă înă vigoareă ă şiă cuă recomand rileă Autorit iiă Na ionaleă pentruă
Protec iaăCopiluluiăşiăAdop ie;ă
sprijin /informeaz /consiliaz ă copilulă careă aă împlinită vârstaă deă 10ă aniă şiă ală c ruiă PIPă areă caă
obiectiv final deschidereaă proceduriiă adop ieiă interneă şiă îlă înso eşteă înă instan ă prinăă
intermediul psihologului;
întocmeşteăfişaădeăevaluareăaănevoilorăcopiluluiăadoptabilăpentruăaăidentificaăceaămaiăpotrivit ă
familie pentru copil;
întocmeşteă lucr riă deă birouă (eviden e,ă rapoarteă deă analiz ,ă proiecte)ă specificeă activit iiă
serviciului;
elaboreaz materiale informative cu privire la procesul adoptiei;
colaboreaz ăcuăserviciileăşiăbirourile din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 1, cu D.G.A.S.P.C.-urile
altoră sectoare/jude e,ă cuă organeleă deă stat,ă institu iileă deă ocrotireă şiă organismeleă privateă înă
vedereaăîndepliniriiăatribu iilorăcareăîiărevin;
iaăînăeviden ădosarulă(înăfotocopie)ăcopiluluiăpentruăcareăs-a stabilit ca finalitate a planului
individualădeăprotec ieăadop iaăintern ăşiăini iaz ădemersurileăprivindăadop ia;ă
primeşte, pentruăsolu ionareaăulterioar , dosarulăînăoriginală ală copiluluiăpentruăcareă aăr masă
definitiv ă şiă irevocabil ă sentin aă deă încredin areă înă vedereaă adop ieiă precumă şiă dosarulă înă
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originalăalăcopiluluiăpentruăcareăaăr masăirevocabil ăsentin aăcivil ădeăîncuviin areăaăadop ieiă
(pentruăsitua iileălegaleăînăcareănuăesteănecesar ăîncredin areaăînăvedereaăadop iei);
fundamenteaz proiectele de dispozitii ale Directorului General precum si proiectele
hot rârilor pe care DGASPC Sector 1 le supune spre aprobare Consiliului Local Sector 1, în
domeniul sau de activitate;

ART. 25
SERVICIULă REGISTRATURĂ,ă RELAŢIIă CUă PUBLICUL (loca ia:ă Bucureşti, Sector 1, Bdul Mareşală Al.ă Averescuă nr.ă 17,ă aflată înă subordonareaă direct a Directorului General)
îndeplineşteăurm toareleăatribu ii principale:
 preiaă deă laă solicitan iă /petitionariă cererile/peti iileă depuseă deă acestiaă şi le transmite
compartimentelor responsabileă deă rezolvareaă lor,ă peă bazaă rezolu ieiă Directoruluiă General;ă
predareaăseăfaceăsubăsemnatur ;
 asigur ăinformareaăpublic ădirect ăaăpersoanelor;
 asigur ăinformareaăintern ăaăpersonalului;
 ineă Registrulă Generală deă intrare-ieşireă pentruă înregistrareaă cereriloră solicitan iloră şiă aă
r spunsuriloră compartimenteloră deă specialitateă aleă DGASPCă Sectoră 1ă privindă modulă şiă
termenele de rezolvare a acestora;
 ineă ună registruă pentruă înregistrareaă peti iiloră şiă aă r spunsuriloră compartimenteloră deă
specialitate ale DGASPCăSectoră1ăprivindămodulăşiătermeneleădeărezolvareăaăacestora;
 asigur ăexpediereaăcoresponden eiăc treăpersoane/institu ii;
 aplic ădispozi iile O.Gănr.27/2002ăprivindăreglementareaăactivit iiădeăsolu ionareăaăpeti iilor;
 r spunde cu promptitudine si amabilitate tuturor solicitarilor beneficiarilor;
 creaz ăbazaădeădateăşi o gestioneaz eficient ;
 realizeaz ă informareaă cet eniloră în probleme de interesă publică dină domeniulă asisten ei
sociale ;
 promoveaz ăşiăprotejeaz imaginea copilului şi adultului beneficiarădeăasistentaăsocial ;
 organizeaz evenimente de promovare aăac iunilorădinădomeniulăasisten ei sociale ;
 organizeaz campanii de sensibilizare a opiniei publice cu privire la problematica
copilului/persoanei beneficiareădeăasistentaăsocial ;
 colaboreaz ă cuă reprezentan iiă mass-mediaă ă înă vedereaă disemin rii informatiilor de interes
public specifice DGASPC Sector 1;
 promoveaz ăactivit ile specifice ale DGASPC Sector 1 reprezentantilorăautorit ilor locale şi
str ine;
 realizeaz ădemersurileănecesareăînăvedereaăasigur riiătransparen eiăactivita ilorăîntreprinseădeă
cître DGASPC Sector 1;
 colaboreaz ă cu toate departamentele din cadrul DGASPC Sector 1 în vederea unei bune
cunoaşteriă aă serviciiloră oferiteă deă c tre acestea, asigurându-se astfel o buna informarea a
cet enilor;
 asigur ă rela iaă cuă mass-media pentru publicitatea serviciilor sociale prestate beneficiarilor
locuitori ai sectorului 1;
 realizeaz ă m suriă şiă ac iuniă deă conştientizareă şiă sensibilizareă social ă aă problematiciiă
persoanelor vârstnice;
 realizareaămaterialelorăpublicitareădeăprezentareăaăactivit ii;
 realizeaz ăactivit i de informare la nivelul comunitatii cu privire la problematica copiilor cu
dizabilit i pentru integrarea /includerea sociala deplina si activa;
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asigura informatiile solicitate de mass-media in cel mai scurt timp posibil, in colaborare cu
sefii de servicii si cu acordul Directorului General;
 înso eşteăşi ofer informatii delegatiilor straine si din tara cu privire la activitatile desfasurate
de catre DGASPC S1;
 permiteăcunoaştereaăre eleiădeăserviciiăsocialeăcomunitareăcreate,ădezvoltateăşiădiversificateăînă
-asigur ăaccesulăneîngr dităalăpopula ieiălaăinforma iileăprivindădreptulăacesteiaălaăprotec ieăşiă
asisten ă social ă precumă şiă laă formalit ileă şiă documenta iaă careă suntă necesare pentru
ob inereaăacestorădrepturi,ăînăcondi iileăimpuseădeălegisla iaăînăvigoare;
 faciliteaz ă accesulă categoriiloră popula ionaleă supuseă risculuiă marginaliz riiă socialeă laă
presta iileăşiăserviciileăsocialeăoferiteădeăDGASPCăSectoră1ădirectăsauăpeăbaz ăde parteneriat
cu ONG-uri prestatoare de servicii sociale, asigurându-leăinforma iileănecesareăcuăprivireălaă
legisla iaăactual ădinădomeniulăasisten ei/protec ieiăsociale;
 faciliteaz accesulălaăinforma iileădeăinteresăpublicăcomunicateădinăoficiuăprinăafişareălaăsediulă
institu iei;
 ineă eviden aă solicit riloră deă ă informa iiă deă interesă public,ă alteleă decâtă celeă prev zuteă a fi
comunicateădinăoficiu,ăadresateăinstitu iei,ăînăcondi iileăprev zuteăînăart.6ădinăLeg.544/2001;
 pentru facilitarea redactarii solicit riiă şiă aă reclama ieiă administrative,ă puneă laă dispozi ie,ă
gratuit, persoanelor interesate formulare-tip ale acestor acte;
 înă cazulă solicit riiă verbaleă aă informa ieiă publice,ă informa iaă esteă furnizat ă peă loc,ă dac ă esteă
posibil, sau cu îndrumarea solicitantuluiăs ăadresezeăoăcerereăînăscris;
 ineăregistrulăpentruăînregistrareaăpeti iilor,ăşiăaăr spunsurilorăcompartimentelorădeăspecialitateă
aleăDGASPCăSectoră1ăprivindămodurileăşiătermeneleădeărezolvareăaăacestora;
 esteăprezentălaătoateăinterven iileăîn mass-media ale reprezenta ilor Directiei;
 înregistreaz ăşiăarhiveaz toate aparitiile in mass-media cu privire la institutie;
 aducerea la cunostinta a serviciilor din subordinea directiei diferite articole sau
emisiuni care le pot fi folositoare in desfasurarea activitati;
 aduceă laă cunostintaă conduceriiă şiă serviciilor,ă articoleă ap ruteă dup ă interventiaă acestoraă în
mass-media;
 organizeaz conferin eădeăpres ;
 organizeaz ăîntalniri priodice cu mass-media,ăînăspecialăpresaăscris ;
 realizeaz materiale de promovare sau prezentare (mape de prezentare, slide-uri, prezentari
power point, filme) a serviciilor directiei pentru delegatiile starine sau din tara;
 actualizeaza informatiile site-ului;
 întocmeşte buletinul informativ prevazut de Legea nr. 544/2001;
 asigur ăpurt torulădeăcuvântăalăinstitu iei.
 aplic ăprevederileălegislatieiăîn vigoareăpeăliniaămunciiădeăarhiv şi stabileste masurile ce se
impun potrivit legii ;
 asigur ăeviden a,ăinventarierea,ăp strarea şi folosirea documentelor pe care le detine ;
 între ine şiădezvolt relatii cu organeleăşi institutiile similare in vederea informarii reciproce
in domeniul arhivistic si al schimbului de documente si de reproduceri de pe acestea ;
 areă obligatiaă s ă p streze documenteleă createă sauă detinuteă înă condi iiă corespunz toare,
asigurându-leăîmpotrivaădistrugerii,ădegrad rii,ăsustrageriiăsauăcomercializ riiăîn alte conditii
decat cele prevazute de lege.
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ART. 26
SERVICIUL CABINET MEDICAL AL DGASPC SECTOR 1 (loca ia: Bucuresti, Sector 1, Bdul M. Averescu nr. 17, aflat în subordonarea directa a Directorului General) îndeplineşteă
urm toarele atribu ii principale:
 întocmeste dosarul de obiectiv prin efectuarea examenului clinic general, în vederea
finaliz rii lui de echipa multidisciplinaraă deă laă C.Mă Caraimană coordonat de medicul de
medicina muncii;
 monitorizeaz starea de sanatate a angajatilor prin efectuarea examenului clinic la angajare,
examenului în cadrul controlului medical periodic, examenului clinic de adaptare,
examenului clinic la reluarea muncii sau la încetarea activitatii;
 urm reşte efectuarea examenelor medicale complementare,ă aă analizeloră deă laboratoră şiă aă
explor rilorăparacliniceănecesare,ăînăfunctieădeătipulădeăexpunereăşi de solicitarea locului de
munc ;
 acord ajutorul medical în caz de accidente sau îmboln viriăacuteăîn timpul activit ii;
 programeaz controlulămedicalăperiodicăalăangaja ilor şi urm reşteăefectuareaăacestuia;
 urm reşte finalizarea dosarelorămedicaleăprinăeliberareaăfişelorădeăaptitudineădeăc treămediculă
de medicina muncii;
 verific ăşiăvizeaz certificatele de concedii medicale;
 particip prin reprezentanti în comisiile de cercetareăaăaccidentelorădeămunc ăatunciăcandăesteă
cazul;
 stabileste necesarulă deă medicamenteă deă urgen şi materiale consumabile pentru Cabinetul
Medical al D.G.A.S.P.C Sector 1;
 semnaleaz cazuri de boal ă profesional şiă înregistreaz bolile legate de profesiune atunci
când este cazul;
 întocmeşte raportul de activitate anual al Cabinetul Medical al D.G.A.S.P.C Sector 1;
 îndeplinesteă şiă alteă atributii specifice domeniului de activitate, din dispozitia Directorului
General al D.G.A.S.P.C Sector 1.
ART. 27
BIROULăPREVENIRE,ăPROTECŢIEăŞIăP.S.I.ă(loca ia:ăBucureşti, Sector 1, B-dulăMareşalăAl.ă
Averescu nr. 17, aflat înă subordonareaă direct a Directorului General) îndeplineste
urm toareleăatribu ii principale:
 verificareaă cunoaşteriiă şiă aplic riiă deă c treă to iă lucr toriiă aă m suriloră prev zuteă înă planulă deă
prevenireă şiă protec ie,ă precumă şiă aă atribu iiloră şiă responsabilit iloră ceă le revin în domeniul
securit tiiăşiăs n t iiăînămunc ,ăstabiliteăprinăfişaăpostului;
 întocmireaă unuiă necesară deă documenta iiă cuă caracteră tehnică deă informareă şiă instruireă aă
lucr torilorăînădomeniulăsecurit iiăşiăs n t iiăînămunc ;
 elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea periodicit iiă adecvateă pentruă
fiecareălocădeămunc ,ăasigurareaăinform riiăşiăinstruiriiălucr torilorăînădomeniulăsecurit iiăşiă
s n t iiă înă munc ă şiă verificareaă cunoaşteriiă şiă aplic riiă deă c treă lucr toriă aă informa iiloră
primite;
 elaborarea programului de instruire-testareălaănivelulăunit ii;
 eviden aăzonelorăcuăriscăridicatăşiăspecificăprev zute;
 stabilirea zoneloră careă necesit ă semnalizareă deă securitateă şiă s n tateă înă munc ,ă stabilireaă
tipuluiă deă semnalizareă necesară şiă amplasareaă acestoraă conformă cerin eloră minime pentru
semnalizareaădeăsecuritateăşi/sauăs n tateălaăloculădeămunc ;
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eviden aămeseriilorăşiăaăprofesiilorăprev zuteădeălegisla iaăspecific ,ăpentruăcareăesteănecesar ă
autorizareaăexercit rilorălor;
monitorizareaăfunc ion riiăsistemelorăşiădispozitivelorădeăprotec ie,ăaăaparaturiiădeăm sur ăşiă
control,ăprecumăşiăaăinstala iilorădeăventilareăsauăaăaltorăinstala iiăpentruăcontrolulănoxelorăînă
mediulădeămunc ;
verificareaăst riiădeăfunc ionareăaăsistemelorădeăalarmare,ăavertizare,ăsemnalizareădeăurgen ,ă
precumăşiăaăsistemelorădeăsiguran ;
informareaă angajatorului,ă înă scris,ă asupraă deficien eloră constatateă înă timpulă controaleloră
efecutateălaăloculădeămunc ăşiăpropunereaădeăm suriădeăprevenireăşiăprotec ie;
eviden aăechipamentelorăşiăurm rireaăcaăverific rileăperiodiceăşi,ădac ăesteăcazul,ăîncerc rileă
periodiceă aleă echipamenteloră deă munc ă s ă fieă efectuateă deă persoaneă competente,ă conformă
cerin eloră minimeă deă securitateă şiă s n tateă pentruă utilizareaă înă munc ă deă c treă lucr toriă aă
echipametelorădeămunc :
autorizareaă privindă func ionareaă dină punctă deă vedereă ală securit iiă şiă s n t iiă înă munc ,ă
conform prevederilor legale;
urm reşteă autorizareaă exercit riiă meseriiloră şiă aă profesiiloră prev zuteă deă legisla iaă specific ă
(electricieni,ăinstalatoriăgaze,ăfochişti);
colaboreaz ă cuă lucr toriiă şi/sauă reprezentan iiă lucr torilor,ă serviciileă externeă deă prevenireă şiă
protec ie,ă mediculă deă medicinaă munciiă înă vedereaă coordon riiă m suriloră deă prevenireă şiă
protec ie;
urm reşteăactualizareaăplanuluiădeăavertizare,ăaăplanuluiădeăprotec ieăşiăprevenireăşiăaăplanuluiă
de evacuare;
propuneă sanc iuniă şiă stimulenteă pentruă lucr toriă peă criteriulă îndepliniriiă atribu iiloră înă
domeniulăsecurit iiăşiăs n t iiăînămunc ,
studiaz ăacteleănormativeăcareăreglementeaz ăactivitateaădeăprevenireăşiăstingere a incendiilor,
verific ă aplicareaă loră înă practic ă şiă faceă propuneriă pentruă completarea,ă reactualizareaă şiă
îmbun t ireaăinstruc iunilorăpropriiădeăap rareăîmpotrivaăincendiilor;
studiaz ăpericolulădeăincendiu,ăpeăcare-lăreprezint ăinstala iileădeăutilizare din cadrul Directiei
generale,ăprecumăşiăm surileădeăprevenireăşiăstingereăaăincendiilorăspecificeăacestora;
execut ,ăîntocmaiăşiălaătimp,ăsarcinileăprofesionaleădispuseădeăDirectorulăGeneral;
îndrum ăşiăcontroleaz ăoperativitateaăşiămodulădeăac ionareăaăechipeiădeăinterven ieădinăcadrulă
Directiei generale;
indrum ăşiăcontroleaz ăactivitateaăechipeiădeăinterven ieăşiăîntocmeşteăprogramulădeăinstruireă
al acesteia;
execut - peăbazaăplanific riiăaprobateădeăDirectorulăGeneral- controalele tehnice de prevenire
aăincendiilorălaătoateăspa iileăDirectieiăgenerale,ăverificândărespectareaănormelor,ănormativeloră
şiă aă altoră prescrip iiă tehnice,ă precumă şiă îndeplinireaă m suriloră deă protec ieă împotrivaă
incendiiloră şiă stabilesteă m suriă pentruă înl turareaă neajunsuriloră şiă aplicareaă întocmaiă aă
prevederilor legale;
verific ă modulă deă între inereă şiă func ionareă aă instala iilor,ă ă aparateloră şiă mijloaceloră deă
prevenireăşiăstingereăaăincendiilor,ăprecumăşiăcunoaştereaămoduluiădeăutilizareăaăacestoraădeă
c treăpersonalulăîncadratăînămunc ;ă ineăeviden aăinstala iilor,ăsubstan elorăchimiceăşiăaăaltoră
mijloaceădeăprotec ieăîmpotrivaăincendiilor,ălaănivelulăDirectieiăgenerale;
acord ă sprijină şiă asisten ă tehnic ă deă specialitateă laă înl turareaă unoră st riă deă pericolă sauă laă
solu ionareaăunorăproblemeădeosebiteădinăpunctădeăvedereăalăpreveniriiăşiăstingeriiăincendiiloră
surveniteăînăcadrulăDirectieiăgenerale,ăprecumăşiălaăexecutareaăunorăinterven iiălaăinstala iileă
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cuăpericolădeăincendiuăînăfunc iune;ăinformeaz ăimediatăconducereaăDirectiei generale asupra
unorăst riădeăpericolăiminentădeăincendiuăconstatateăşiăraporteaz ăm surileăluate;
particip ă laă organizareaă şiă desf şurareaă activit iiă instructiv- educative de prevenire a
incendiilorăşiălaăinstruireaăpersonaluluiăîncadratăînămunc , executândănemijlocităactivit iădeă
instructaj,ă popularizareă aă prevederiloră legale,ă deă dezbatereă aă abateriloră înă ceeaă ceă priveşteă
respectareaănormelor,ăprecumăşiăaăconcluziilorădesprinseăînăurmaăunorăincendiiăşiăevenimenteă
ce au avut loc în institutii similareădină ar ăşiăstr in tate;
acord ă asisten ă tehnic ă deă specialitateă laă stabilireaă m suriloră deă prevenireă şiă stingereă aă
incendiiloră înă cază deă calamit iă naturaleă şiă catastrofe,ă precumă şiă înă timpulă repuneriiă înă
func iuneă aă instala iiloră şiă aă sistemeloră de protec ieă împotrivaă incendiiloră avariateă înă urmaă
acestorăevenimente,ăurm rindărealizareaăm surilorăstabilite;
particip ălaăac iunileădeăstingereăaăincendiilorăproduseăînăcadrulăDirectieiăgenerale,ăprecumăşiă
laă cercetareaă acestora;ă ineă eviden aă incendiiloră şiă aă altoră evenimenteă urmateă deă incendiiă şiă
trage concluzii din analiza acestora;
particip ă laă analizaă activit iiă deă prevenireă şiă stingereă aă incendiiloră dină cadrulă Directieiă
generaleăşiăfaceăpropuneriăpentruăînl turareaăneajunsurilorăşiăîmbun t ireaăacesteiăactivit i;
particip ă laă ac iunileă deă prevenireă şiă stingereă aă incendiiloră (controale,ă cursuri,ă instructaje,ă
schimburiădeăexperien ,ăconsf tuiri,ăanalize,ăetc),ăorganizateădeăunitateaămilitar ădeăpompieriă
sau de alte organe abilitate prin lege;
urm reşteă includereaă fonduriloră necesareă dot riiă şiă echip riiă spa iiloră Directieiă generaleă cuă
instala ii,ăaparatur ,ăecipamentădeăprotec ieăşiăsubstan eăchimiceăpentruăprevenireaăşiăstingereaă
incendiilor,ă precumă şiă pentruă realizareaă m suriloră deă protec ieă împotriva incendiilor în
planurileăfinanciareăşiăeconomiceăanuale;
urm reşteă realizareaă sauă procurareaă mijloaceloră şiă aă materialeloră necesareă desf şur riiă
activit iiă instructiv- educative pentru prevenirea incendiilor, difuzarea lor pe locurile de
munc ,ăprecumăşiămodulădeăutilizareăşiădeăîntre inereăaăacestora;
faceă propuneriă pentruă completareaă şiă reactualizareaă temeloră deă prevenireă şiă stingereă aă
incendiiloră dină programeleă deă înv mântă aleă cursuriloră deă calificare,ă reciclareă şiă
perfec ionareă aă personaluluiă încadrată înă munc ,ă verific ă modulă înă careă seă prezint ă temeleă
stabiliteăşiăparticip ălaădezbatereaăunorăastfelădeăteme;
aplic ă sauă faceă propuneri,ă dup ă caz,ă potrivită prevederiloră legaleă şiă competen eloră stabilite,ă
recompenseăsauăsanc iuniăpeăliniaăpreveniriiăşiăstingeriiăincendiilor;
asigur ăactivitateaădeădotareăcuămijloaceădeăp.ăs.ăi.,ăurm rind:
s ă îndrumeă şiă s ă controlezeă asigurareaă dot riiă cuă mijloaceă deă ă p.s.i.,ă înă conformitateă cuă
Ordinuluiă M.A.I.ă nr.ă 163/2007ă şiă cuă celelalteă acteă cuă caracteră normativă înă vigoareă şiă s ă iaă
m suri,ăînămodăoperativ,ădeăînl turareăaădeficien elorăconstatate;
s ă in ăeviden aămijloacelorădeăbaz ăp.ăs.ăi.ădinădotareaăDirectieiăgenerale,ăs ăcontrolezeăprină
sondajămodulădeăîntre inere,ărevizie,ăreparareăşiăîmprosp tareăaăacestora,ăînăvedereaăasigur riiă
buneiălorăfunc ion riăşiăs ăraportezeăsitua ia,ătrimestrial,ăDirectoruluiăGeneral;
s ăparticipeăobligatoriuălaăcercet rileăceăseăefectueaz ăînăcazulăizbucniriiăunuiăincendiuăşiăs ă
urm reasc ă includereaă concluziiloră referitoareă laă dotarea cu mijloace p. s. i. în actele de
constatare a acestuia;
s ă informezeă conducerea Directiei Generaleă asupraă constat riiă şiă aă m suriloră luateă înă urmaă
cercet rilorăefectuateăşiăs ăfac ăpropunerileănecesare;
s ăurm reasc ăcumăseăasigur ăaprovizionareaăcuămijloace tehnice de p.s.i.;
s ă întocmeasc - dup ă caz- şiă s ă supun ă spreă aprobareaă conduceriiă societ iiă proiecteă deă
instruc iuniăprivindăîmbun t ireaăactivit iiădeădotareăcuămijloaceădeăp.s.i.;
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s ăpropun ăsanc ionareaăcelorăceăseăfacăvinova iădeăînc lcarea normelor de dotare cu mijloace
de p. s. i;
întocmeşteădocumentatiaănecesar pentruăobtinereaăautoriza iilor de functionare ale unitatilor
subordinate, în domeniul de activitate al compartimentului
(protectia muncii si
p.s.i.);
fundamenteaz proiectele de dispozitii ale Directorului General precum si proiectele
hotararilor pe care DGASPC Sector 1 le supune spre aprobare Consiliului Local Sector 1, in
domeniul sau de activitate;
întocmeste proiectele de dispozitii ale Directorului General si proiecteleă deă Hot râri
promovate de DGASPC Sector 1 in Consiliul Local, in domeniul sau de activitate.

ART. 28
COMPARTIMENT AUDIT PUBLIC INTERN (loca ia:ăBucureşti, Sector 1, B-dul MareşalăAl.ă
Averescu nr. 17, aflat în subordonarea direct a Directorului General) îndeplineste
urmatoarele atributii principale:
activitateaăcompartimentuluiăesteăguvernat ădeăurm toareleăacteănormative:
Legeaănr.ă672/2002ăprivindăauditulăpublicăintern,ărepublicat ,ăcuămodific rileăulterioare;
H.G. nr. 1259/2012 pentru aprobareaă Normeloră privindă coordonareaă şiă desf şurareaă
proceselorădeăatestareăna ional ăşiădeăpreg tireăprofesional ăcontinu ăaăauditorilorăinterniăînăsectorulă
publicăşiăaăpersoanelorăfizice;
H.G. nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor privind exercitarea activit iiădeăaudităpublică
intern;
O.M.F.P.ănr.ă252/2004ăprivindăCodulădeăconduit ăaăauditoruluiăintern;
Legeaă nr.ă 188/1999ă privindă Statutulă func ionariloră publici,ă republicat ,ă cuă modific rileă şiă
complet rileăulterioare.
compartimentulă îşiă desf şoar ă activitatea de audit public intern pe baza normelor
metodologiceăspecificeăprivindăexercitareaăactivit iiădeăaudităpublicăintern,ăelaborateădeăBiroulăAudită
Intern al Sectorului 1;
compartimentul poate elabora normeă metodologiceă privindă exercitareaă activit iiă deă audit
publicăinternăspecificeăacesteiăinstitu iiănumaiădac ăsolicit ăacordulăorganuluiăierarhicăsuperiorăşiădac ă
acestăacordăseăd ăînăacestăsens;
 elaboreaz ăproiectulăplanuluiămultianualădeăaudităpublicăintern;
 elaboreaz ăproiectulăplanuluiăanualădeăaudităpublic intern;
 efectueaz ă activit iă deă audită publică internă pentruă aă evaluaă dac ă sistemeleă deă managementă
financiarăşiăcontrolăaleăinstitu ieiăsuntătransparenteăşiăsuntăconformeăcuănormeleădeălegalitate,ă
regularitate,ăeconomicitate,ăeficien ăşiăeficacitate;
 exercit ă activit iă deă audită publică internă asupraă tuturoră activit iloră dină cadrulă institu iei,ă cuă
privireălaăformareaăşiăutilizareaăfondurilorăpublice,ăprecumăşiălaăadministrareaăpatrimoniuluiă
public;
 auditeaz ăcelăpu inăoădat ălaă3ăaniăf r ăaăseălimita laăacesteaăurm toarele:
 activit ileă financiareă sauă cuă implica iiă financiareă desf şurateă deă institu ieă dină momentulă
constituiriiăangajamentelorăpân ălaăutilizareaăfondurilorădeăc treăbeneficiariiăăfinali,ăinclusivăaă
fondurilorăproveniteădinăfinan areăextern ;
 pl ileăasumateăprinăangajamenteăbugetareăşiălegale,ăinclusivădinăfondurileăcomunitare;
 administrareaă patrimoniului,ă precumă şiă vânzarea,ă gajarea,ă concesionareaă sauă închiriereaă deă
bunuriădinădomeniulăprivatăalăstatuluiăsauăalăsubunit iiăadministrativ-teritoriale;
 concesionareaă sauă închiriereaă deă bunuriă dină domeniulă publică ală statuluiă sauă ală subunit iiă
administrativ-teritoriale;
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 constituireaă venituriloră publice,ă respectivă modulă deă autorizareă şiă stabilireă aă titluriloră deă
crean ,ăprecumăşiăaăfacilit ilor acordate la încasarea acestora;
 alocarea creditelor bugetare;
 sistemulăcontabilăşiăfiabilitateaăacestuia;
 sistemul de luare a deciziilor;
 sistemeleădeăconducereăşiăcontrol,ăprecumăşiăriscurileăasociateăunorăastfelădeăsisteme;
 sistemele informatice;
 efectueaza misiuni de audit public ad-hoc,ăordonateădeăconduc torulă
 institu ieiăsauădeăBiroulădeăAudităInternăalăSectoruluiă1;
 raporteazaă periodică c treă Biroulă deă Audită Internă ală Sectoruluiă 1ă asupraă const rilor,ă
concluziilorăşiărecomand rilorădeăaudit,ăurmare misiunilorădeăauditădesf şurateădeăauditori;
 elaboreazaăraportulăanualăprivindăactivitateaădeăaudităpublicăinternăşiătransmiteăraportulăanuală
deăactivitateăc treăăBiroulădeăAudităInternăalăSectoruluiă1,ăpân ălaădataădeă15ăianuarieăaăanuluiă
urm torăceluiăpentruăcareăseăelaboreaz ;
 elaboreaz ăprogramulădeăîmbun t ireăşiăasigurareăaăcalit iiăactivit iiădeăaudităpublicăintern;
 auditoriiă raporteaz ă înă termenă deă 3ă zileă coordonatoruluiă compartimentului,ă despreă
iregularit ileăsauăposibileleăprejudiciiăiarăacestaăraporteaz ăimediatăconduc toruluiăinstitu ieiă
şiăstructuriiădeăcontrolăinternăabilitate,ădespreăiregularit ileăconstatate;
 coordonatorulă compartimentuluiă verific ă respectareaă normelor,ă instruc iunilor,ă precumă şiă aă
Coduluiăprivindăconduitaăetic ăaăauditorului intern;
 coordonatorul compartimentului este responsabil de gestionarea resurselor umane, asigurând
astfelădesf şurareaăînăbuneăcondi iiăaăactivit iiădeăaudităpublicăintern;
 coordonatorulăcompartimentuluiăasigur ăpreg tireaăprofesional ăcontinu ăaăauditorilor (minim
15ăzileălucr toare/an);
 coordonatorulă compartimentuluiă asigur ă toateă condi iileă necesareă desf şur riiă proceseloră deă
avizare, în cazul numirii/destituirii auditorului intern.
ART. 29
COMPARTIMENTUL CENTRULă DEă RESURSEă ÎNă ECONOMIEă SOCIALĂă BUCUREŞTI
(locatia:ăBucureşti, Sector 1, B-dul MareşalăAl.ăAverescuănr.ă17,ăaflatăîn subordonarea direct
a Directorului General) îndeplineşte urm toareleăatribu ii principale:
Proiectulă “Economiaă social -Model inovator pentru promovarea incluziunii active a
persoaneloră defavorizate”ă esteă cofinan ată prină Fondulă Socială European-Programulă Opera ională
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013,ă Axaă Prioritar ă 6ă “Promovareaă incluziuniiă
sociale”-DomeniulăMajorădeăInterven ieă6.1ă“Dezvoltareaăeconomieiăsociale”
Centrulă deă Resurseă înă Economiaă Social ă Bucureştiă vaă aveaă caă rolă creştereaă graduluiă deă
conştientizareă privindă existen aă şiă utilitateaă economieiă socialeă înă rândulă autorit iloră administra ieiă
publiceălocaleăşiăalăpopula iei.
Principaleleă activit iă aleă Centruluiă deă Resurseă înă Economiaă Social ă Bucureşti,ă sunt
eviden iateădup ăcumăurmeaz :
serviciiădeăinformareăşiă sensibilizareăaăcet enilorăşiă specialiştilorăcuăprivireăla conceptul de
economieăsocial ;
serviciiăspecificeăpentruăsus inereaăstructurilorădeăeconomieăsocial ;
serviciiădeăformareăprofesional ;
serviciiăspecificeăpentruăbeneficiariiădirec iăaiăactivit ilorădeăeconomieăsocial ;
serviciiă înă leg tur ă cuă promovareaă sistemuluiă deă acreditare/recunoaştereă aă statutului de
întreprindereăsocial .
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ART. 30
CENTRUL ROMÂNO-DANEZă PENTRUă EDUCAŢIEă INTEGRATĂ (loca ia:ă Bucureşti,ă
Sector 1, B-dulă Mareşală Al.ă Averescuă nr.ă 17 aflat în subordonarea directa a Directorului
General şiă înă coordonareaă metodologic ă aă Directoruluiă Generală Adjunctă Protec iaă Copilului,
PersoaneiăşiăFamiliei), îndeplineşteăurmatoareleăatribu ii principale:
Centrulă reprezint ă implementarea Proiectuluiă cuă acelaşiă titlu,ă careă beneficiaz ă deă finan areă
extern ă şiă areă caă scopă accelerareaă procesuluiă deă schimbareă şiă reformareă aă sistemului de educa ieă
destinatăprimelorăniveleădeăvârst .
Atribu iiăprincipale:
 asigur ăserviciiădeăîngrijireăşiăsupraveghereăaăcopiilorăcuăvârsteăcuprinseăîntreă3ăluniăşiă4ăani,ă
prin personalul angajat specializat;
 asigur ăunăprogramădeăeduca ie,ăconceputăînăsistemăprogresiv, în trei etape de implementare,
conformă Proiectuluiă asumat,ă adecvată vârstei,ă nevoilor,ă poten ialuluiă deă dezvoltareă şiă
particularit ilorăcopiilor;
 asigur ă supraveghereaă st riiă deă s n tateă şiă deă igien ă aă copiiloră şiă acord ă primulă ajutoră şiă
îngrijirileămedicaleănecesareăînăcazădeăîmboln vire,ăpân ălaămomentulăprelu riiăcopiluluiădeă
sus in torulălegalăsauăalăintern riiăîntr-oăunitateămedical ;ă
 colaboreaz ăcuăfamiliileăcopiilorăcareăfrecventeaz ăcreşaăşiărealizeaz ăoărela ieădeăparteneriată
activăcuăp rin ii/reprezentan iiălegaliăînărespectareaăinteresuluiăcopilului;
 contribuieălaădepistareaăprecoceăaăsitua iilorădeăriscăcareăpotădeterminaăseparareaăcopiluluiădeă
p rin iiăs iăşiăiaăm suriăactiveădeăsolu ionareăaăcazurilorădeăacestăfel.

SECŢIUNEAăII
COMPARTIMENTE AFLATE ÎN SUBORDINEA DIRECTORULUI GENERAL ADJUNCT
PROTECŢIAăCOPILULUI, PERSOANEI SI FAMILIEI
ServiciulăReziden ial;
ServiciulăAsisten iăMaternaliăProfesionişti;
Biroul Protec ieăCopilăDelincvent;
Serviciul Violen ăAsupra Copilului;
Serviciul Prevenireaă Separ riiă Copiluluiă deă Familiei,ă avândă înă subordineă Biroulă Prevenireă şiă
Interven ieăînăSitua iaăP r siriiăCopiluluiăînăMaternit i;
BiroulăEvaluareăComplex ;
Complexul Social de Servicii Sf.Iosif ;
Complexul Social de Servicii Sf. Maria;
Complexul Social de Servicii Jiului ;
Complexul Social de Servicii Sf. Andrei ;
Complexul Social de Servicii Sf. Nicolae;
Complexul Social de Servicii Sf. Ecaterina, careăareăînăsubordineăBiroulăTehnicăşiăBiroulăAuto;
Complexul Social de Servicii Pinocchio, ce are incomponenta si Biroul Interventie in Regim de
Urgenta pentru Copii;
ComplexulăSocialădeăServiciiăVranceiă(ăareăînăstructuraăsaă3ămoduleătipăcreş )ă
CentrulădeăConsiliereăşiăAsisten ăaăPersoanelorăcuăTSAăceăareăînăcomponen ăBiroulăCopiiăTSAăşiă
Biroul Adul i/ăTineriăTSA;ă
Casa de Tip Familial Sf. Mina ;
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Casa de Tip Familial Buburuza ;
Casa de Tip Familial Alexandra ;
Casa de Tip Familial Stejarel ;
Casa de Tip Familial Bradut ;
CasaădeăTipăFamilialăSf.Ştefan ;
Casa de Tip Familial Sf. Constantin ;
Centrul de Zi Socio-Voca ionalăpentruăAdolescen iiăşiăAdul iiăDependen iădeăDroguriăăsauăAfla iăînă
Situa ieădeăRisc;
Compartimementul Proiect DGASPC Sector 1-H.A.R.;
Compartiment Proiect DGASPC Sector 1-Asociatia Sf. Ana ;
Compartiment Proiect DGASPC Sector 1-Asociatia Diaconia ;
Biroul Administrativ, avand în subordine apartamentele sociale ;
CorpulăAsisten ilorăMaternaliăProfesionişti.
Directorul Executiv
Compartimente aflate în coordonare :
ServiciulăEvaluareăComplexaăaăPersoanelorăAdulteăcuăHandicapăşiăMonitorizare ce are în subordine
Biroul Prestatii Persoane cu Handicap ;
BiroulăEviden aăşiăPlataăPresta iilorăSociale;
ServiciulăReziden ial Adul i;
Serviciul Familial Persoane cu Handicap Grav ;
ServiciulăPrevenireăcareăareăînăsubordineăBiroulăRela iiăIntertenice, Compartimentul protecțieăsocial ă
ConsumatoriăVulnerabili,ăaflatăînăsubordineaăBirouluiăRelațiiăInteretnice;
Complexul Social de Servicii Odai ,ăceăareăînăcomponen si Biroul Interventie in Regim de Urgenta
pentruăAdultiăşiăCompartimentulăFarmacie ;
ComplexulăSocialădeăServiciiăStr uleşti ;
Centrul de Ingrijire si Asistenta Sf. Vasile ;
Centrul de Ingrijire si Asistenta Sf. Elena;
Clubul Seniorilor;
Nazarcea Grup ;
Centrul de Recuperare si Reabilitare Neoropsihiatrica Milcov;
Centrul de Zi Un Pas Împreun ;
CentrulăMultifunc ionalăPHOENIX ;
CentrulădeăIntegrareăînăMunc ;
Compartiment Proiect DGASPC Sector 1-Asociatia Alternativa 2003 ;
CorpulăAsisten ilorăPersonali.
ART. 31
SERVICIULăREZIDENŢIALă(loca ia:ăBucureşti, Sector 1, B-dul Mareşal Al. Averescu nr.17,
aflat în subordonarea directa a Directorului General Adjunct ProtectiaăCopilului,ăPersoaneiăşi
Familiei) îndeplineşteăurm toareleăatribu ii principale:
 verific ămodulăînăcareăsuntărespectateăStandardele Minime Obligatorii în planificare protectiei
copilului,ă protectiaă împotrivaă abuzuriloră şi cu privire la evenimenteleă deosebiteă şiă faceă
propuneri în acest sens;
 areăobligatiaădeăaăurm ri modul în care sunt puse în aplicareămasurileădeăprotectieăspecial ,
dezvoltarea şi îngrijirea copilului pe perioadaăaplic riiăm surii;
 elaboreaza, trimestrial sauă oriă deă câteă oriă apareă oă situa ie care impune acest lucru, rapoarte
privitoareălaăevolu iaădezvolt rii fizice, mentale, spirituale, moraleăsauăsocialeăaăcopiluluiăşi a
modului în care acesta este îngrijit;
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sesizeaz Comisia pentruăprotectiaăcopiluluiăsau,ădup ăcaz,ăinstan aăjudecatoreasc ăînăsituatiaă
înă careăseă constat , pe baza raportului întocmit, necesitateaăinstituirii,ă modific rii sau, dupa
caz,ăaăîncetariiăm surii ;
elaboreaz si verifica PIP-ul copiluluiă periodică sauă oriă deă cateă oriă esteă nevoieă şiă faceă
propuneri in acest sens Comisiei pentru Protectia Copilului;
elaboreaza contractulă cuă familiaă (dac ă copilulă areă p rin iă şiă nuă exist ă prevederiă contrariiă deă
ordin legislativ), sau, în lipsa acestora, cu reprezentantul legal al copilului şiă furnizoriiă deă
serviciiăimplica iăînăelaborareaăşiăimplementareaăPIP;
asigur ă preg tireaă corespunz toareă aă ieşiriiă copilului/tân ruluiă dină centru,ă prină dezvoltareaă
deprinderilorădeăvia ăindependent ăpentruăreintegrareaăsauăintegrareaăfamilial ăşi/sauăsocioprofesional ă tinerilor, in conformitate cu legislatia in vigoare si cu standardele minime
obligatorii;
identific ăfamiliileănaturale ale copiilor, oferindu-leăasisten ăşiăsprijinăînăvedereaăreintegr riiă
copilului aflat în centru si colaboreaz ă cuă serviciiă pentruă copilă şiă familieă dină comunitateă înă
vedereaăasigur riiăintegr riiăsocialeăaăcopiilorăafla iăînăprotec ie ;
acord ăconsiliereăpsihologic ,ăsocial ăşiăjuridic ăpentruămen inerea,ăcreareaăsauănormalizareaă
rela iilorăfamiliale,ăavândăînăvedereărespectareaăinteresuluiăcopilului ;
preg teşte,ăasigur ăşiămediaz ăcontacteleădirecteăîntreăcopilăşiăp rin iiăs iănaturaliă(sauăfamiliaă
l rgit ) şiăasigur ămonitorizareaăşiăevaluareaăacestorărela ii ;
supravegheaz ă p rin iiă copiluluiă dup ă revenireaă acestuiaă dină centrulă deă plasamentă înă
familie (înăcazulăreintegr rilorădinăsectorulă1);
asist copilulă aflată înă plasamentă înă regimă deă urgen , pân ă cândă instantaă judecatoreasc va
decide cu privire la mentinerea sau la înlocuirea acestei masuri si cu privire la exercitarea
drepturilor parintesti ;
colaboreaza îndeosebi cu Serviciul violen ăAsupraăCopiluluiă,ăServiciulăAsisten iăMaternaliă
Profesionişti,ă Serviciulă Prevenireaă Separ riiă Copiluluiă deă Familieă şiă Biroulă Prevenireă şiă
Interven ieăînăSitua iaăP r siriiăCopiluluiăînăMaternit i;ă
fundamenteaz proiectele de dispozitii ale Directorului General precum si proiectele
hotararilor pe care DGASPC Sector 1 le supune spre aprobare Consiliului Local Sector 1, in
domeniul sau de activitate;
întocmeste proiectele de dispozitii ale Directorului General si proiectele de Hotarari
promovate de DGASPC Sector 1 in Consiliul Local, in domeniul sau de activitate.

ART. 32
SERVICIULă ASISTENŢIă MATERNALIă PROFESIONIŞTI (loca ia:ă Bucureşti,ă Sectoră 1, BdulăMareşalăAl.ăAverescuănr.17,ăaflatăîn subordonarea direct a Directorului General Adjunct
Protec ia Copilului, Persoanei şi Familiei),ăîndeplinesteăurm toarele atributii:
 realizeaz , în urma sesizarii, evaluarea nevoilor copilului, avand in vedere aspecte legate de
s n tate, identitate, familie şiărelatiiăsociale,ăconduit ,ădezvoltareăemotional ,ăcomportamentă
şiădeprinderiădeăîngrijire personal ;
 realizeaz revizuiri ale evalu rii nevoilor copilului la intervale regulate, cel putin trimestriale,
pe durata masurii de protectie speciala si ori de cate ori s-a constatatăoămodificareăneasteptat ă
înăcircumstan eleăcareăauădusălaăstabilireaăm surii deăprotec ie;
 întocmeşte planul individualizat de protectie, plan care cuprindeăobiectiveleăsiăactivit ile ce
vor fi realizate pe termen scurt şi lung, stabiliteăpeăbazaăevalu rii nevoilor copilului;
 monitorizeaz şiă înregistreaza evolutia planului individualizat de protectie si realizeaz
revizuiri ale acestuia la intervale regulate, cel putin trimestriale, pe durataă m suriiă deă
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protectieă special ă şi ori de cate ori s-a constatată oă modificareă neasteptat ă în circumstantele
careă auă dusă laă stabilireaă m surii; revizuirea se realizeaz ă înainteaă reevalu riiă m surii de
protec ie;
coordoneaz ă activitatileă privindă preg tirile referitoare la îngrijirea de zi cu zi a copilului,
înaintea plasarii copilului sau în cel mult 7 zile dupa plasare, în cazul plasamentului în regim
deăurgen şi faciliteaz comunicareaăşi informarea partilor (copil, familie, asistent maternal);
aduce la cunostinta asistentului maternal toate informatiile despre copil, necesare în vederea
asigur rii îngrijirii înăsiguran ăaăacestuia,ăprecumăşi a celorlalti copii ai asistentului maternal
sau plasati la acesta;
întocmeşte conventia de plasament pentru fiecare copil;
coordoneaz procesul de potrivire a copilului cu asistentul maternal, astfel incat nevoile si
preferintele copilului sa fie satisfacute;
propune autoritatilor competente instituirea/schimbarea/incetarea masurii de protectie;
realizeaza reevaluarea masurii de protectie speciala si ori de cate ori s-a constatat o
modificare înăcircumstan eleăcareăauădusălaăstabilireaăm suriiădeăprotectie,ăînainteaza dosarul
spre solutionareăautorit ilor competente;
sustine în fata Comisiei pentru Protectia Copilului Sector 1 instituirea /schimbarea /încetarea
m suriiădeăprotectieăpropus ;
organizeaz , coordoneaz ă şiă monitorizeaz ă activitatileă în care sunt implicati alti specialişti,
atunci când nevoile copilului impun aceste interventii;
viziteaz în mod regulat copilul, avand inclusiv întâlniri individuale cu copilul;
asigura, in conditiile legii, mentinerea relatiilor copilului cu familia sau cu orice persoane
relevante pentru viata copilului, tine evidenta vizitelor/intalnirilor si consemneaza impactul
acestora asupra copilului;
întocmeste,ăp streaz ăşi actualizeaza dosarul copilului aflat in plasament la asistent maternal
profesionist;
seă asigur ă c fiecare copil este inscris la un medic de familie si are acces la o îngrijire
medical corespunzatoare, inclusiv consiliere şiă terapie, îngrijire stomatologica si
oftalmologica, un regim alimentar adecvat si informatii despre un mod de viata sanatos;
seă asigur c dezvoltarea educationala si sociala a fiecarui copil plasat este stimulata prin
frecventarea gradinitei, scolii sau participa la orice alte forme organizate de stimulare si
educare;
colaboreaz ă cuă autoritatea judeteana/locala cu atributiii în domeniul protectiei copilului în
elaborarea stategiei de recrutatre a asistentilor maternali profesionisti;
identific si evalueaza capacitatea solicitantilor in vederea atestarii ca AMP, in conditiile
legii;
pregateste persoanele care pot deveni asistenti maternali profesionisti, in conditiile legii;
organizeaz cursuri de formare initiala a asistentilor maternali profesionisti si elibereaza
certificate de absolvire ;
întocmeste şiăinstrumenteaz dosarele de atestare a asisten ilor maternali profesionisti;
întocmesteă şi prezint ă Comisieiă pentruă Protec iaă Copiluluiă Sectoră 1ă raportulă deă anchet
psihosociala privind evaluarea capacitatii de a deveni asistent maternal profesionist;
propune Comisiei admiterea sau respingerea cererii de atestare ca asistent maternal
profesionist;
instrumenteaza si solutioneaza toate sesizarile referitoare la copii care necesita protectie
pentru ingrijirea lor de catre un AMP, identificand in functie de nevoile fiecarui copil,
asistentul maternal potrivit;
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întocmeste, p streaz ăşi actualizeaza dosarul AMP, conform standardelor ;
sprijin si monitorizeaza activitatea AMP, asigurandu-se ca acesta este informat în scris,
accept ,ă întelegeă şi actioneaza în conformitate cu standardele,ă procedurileă ă şi metodologia
promovate de catre autoritatea competenta ;
prezint asistentului maternal profesionist, înainte de plasarea copilului la acesta,
standardele, procedurile şi oricare alte instructiuni referitoare la îngrijirea copilului,
asigurandu-seăcaăacesteaăauăfostăîn elese;
particip la procesul de potrivire a copilului cu AMP , prezentand abilitatile si competentele
AMP;
furnizeaz ă înă scrisă c tre AMP informatiile privind sprijinul disponibil din partea grupului
local de AMP sau a formelor asociative ale AMP;
furnizeaz ă în scris c tre AMP informatiile privind procedurile ce vor fi urmate in cazul
suspiciunilor de abuz, neglijare sau al oricarei alte plangeri facute impotriva lui, precum si
asupra sprijinului disponibil in astfel de situatii;
identifica nevoile de pregatire si potentialul fiecarui AMP, precum si ale membrilor familiei
acestuia ;
organizeaz ăcursuriădeăformareăcontinu ăaăAMPăînăfunc ieădeănevoileădeăpreg tireăaleăfiec ruiă
AMP identificate;
acord ăasisten ăşiăpropuneăacordareaădeăsprijinămaterialăşiăfinanciarăAMPă care au primit in
plasamentăcopii,ăpentruăasigureaădezvolt riiăarmonioaseăaăacestora;
evalueaza anual activitatea fiecarui AMP, conform standardelor ;
întocmeste şiă instrumenteaz ă dosareleă pentruă reînnoirea, suspendarea sau retragerea
atestatului de asistentămaternalăprofesionist,ăînăcondi iile legii;
instrumenteaz ăşiă solu ioneaz ătoateăsesiz rileăsauăplângerileăf cuteăîmpotrivaăAMPăprivindă
modulăînăcareăaceştiaăîşiădesf şoar activitatea;
colaboreaz ă cuă institu iiă guvernamentaleă şi nonguvernamentale din domeniulă protec ieiă
copiluluiăînăvedereaăîndepliniriiăatribu iilorăcareăîi revin ;
fundamenteaz proiectele de dispozitii ale Directorului General precum si proiectele
hotararilor pe care DGASPC Sector 1 le supune spre aprobare Consiliului Local Sector 1, in
domeniul sau de activitate;
întocmeşte proiectele de dispozitii ale Directorului General si proiectele de Hotarari
promovate de DGASPC Sector 1 in Consiliul Local, in domeniul sau de activitate;
colaboreaza cu celelate servicii din cadrul DGASPC Sector 1 pentru indeplinirea
corespunzatoare a atributiilor serviciului.

ART. 33
BIROUL PROTECŢIEă COPILă DELINCVENT (locatia:Bucuresti, Sector 1,
Calea
Doroban ilorănr.ă187,ăaflatăîn subordonarea directa a Directorului General Adjunct Protectia
Copilului, Persoanei si Familiei), îndeplineşteăurm toareleăatribu ii principale:
 evalueaz ă situa iaă copiiloră careă auă s vârsit fapteă prevazuteă deă legeaă penal ,ă în vederea
stabilirii cauzelor care au condus laă comportamentulă antisocial,ă câtă şi a potentialului lor de
recuperare, pentru determinarea tipuluiădeăinterventieăadecvat :
 asigur şi urmareste aplicareaă m surilor speciale stabilite de organele competente pentru
copilul care a savarsit o faptaăprevazutaădeălegeaăpenal ;
 asigur şi urmareste aplicarea masurilor de prevenire si combatere a consumului de alcool si
droguri in colaborare cu compartimentul specializat;
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asigur ă şiă urmareşte aplicarea masurilor de prevenire si combatere a comportamentului
delincvent, popularizand în rândul minorilor consecintele penale ale activit iiă infrac ionale
desf şurate de acestia;
 propuneă supraveghereaă specializat pentruă copilulă careă aă comisă oă fapt ă penal ă dară careă nuă
r spune penal;
 propuneă plasamentulă copiluluiă înă familiaă extinspă oriă înă ceaă substitutiv ă sauă plasamentulă
copilului într-un serviciu de tip rezidential specializat în cazul în care gradul de pericol social
ală fapteiăs vârşite impune separarea copilului de mediul familial si/ sau daca dezvoltarea si
integritatea lui morala sunt periclitate din motive independente de vointa parintilor;
 asigur ă consiliereaă şi orientarea parintilor si a copilului care a savarsit o fapta penala, in
vederea sprijinirii resocializarii acestuia;
colaboreaz ăcuăpoli ia înăvedereaăidentific rii delincventilor minori;
 urm reste evolutia copilului delincventă dupaă ceă comisia/instantaă aă dispusă fa ă deă acestaă oă
masur speciala de protectie;
 asigur confidentialitatea informatiiloră cuă privireă laă fapteleă s vârşiteă deă catreă copilulă careă
r spunde penal, inclusiv date cu privire la persoana acestuia;
 asigur servicii specializate pentru a-i asista pe copii care a savarsit fapte prevazute de legea
penala în procesul de reintegrare in societate;
 întocmesteă şi fundamenteaza proiectele de hotarari ale Consiliului Local al Sectorului 1 si
Proiectele de Dispozitii ale Directorului General al DGASPC Sector 1 in domeniul sau de
activitate;
 colaboreaza cu celelate servicii din cadrul DGASPC Sector 1 pentru indeplinirea
corespunzatoare a atributiilor serviciului;
 întocmeste proiectele de dispozitii ale Directorului General în domeniul sau de activitate.
ART. 34
SERVICIUL VIOLENŢĂăASUPRAăCOPILULUI (loca ia: Bucuresti, Sector 1, B-dul Maresal
Al. Averescu nr. 17,ă aflată înă subordonareaă direct a Directorului General Adjunct Protectia
Copilului, Persoanei si Familiei),ăîndeplineşteăurm toarele atributii principale:
 analizeaz , monitorizeaz ăşiăintervineăpentruărespectareaăşiărealizareaădrepturilorăcopiilorădină
unitatea administrativ-teritorial ;
 controleaz ămodulăînăcareăsuntărespectateădrepturileăcopiluluiăînăfamiliaănatural ,ăsubstitutiv ă
sauăadoptiv ,ăprecumăşiăînăcadrulăcomplexelor sau al celorlalte centre organizate de pe raza
sectorului 1, pentru asigurareaăprotec ieiăcopilului;
 evalueaz ă ini ială şiă detaliată ă situa iaă copiiloră victimeă aă violen eiă înă familie,ă precumă şiă aă
familieiăacestoraăşiăaăpresupusuluiăf ptuitor/agresor;
 planific ă serviciileă specializateă deă sprijin,ă precumă şiă aă alteă interven iiă necesareă pentruă
reabilitarea copiilor victimeăaleăviolen eiăînăfamilie;
 întocmeşteăplanulădeăreabilitareăşi/sauădeăreintegrareăsocial ăpentruăcopilulăvictim ăaăviolen eiă
in familie;
 întocmeşteăplanulăindividualăreferitorălaăpregatireaăreintegr rii sociale a copilului repatriat;
 particip ,ă sus ineă copilulă laă audiereă şiă elaboreaz ă ună raportă psihologic,ă laă cerereaă instan ei,ă
pentru cazurile de r pireăinterna ional ădeăminori;
 furnizareaă serviciiloră şiă aă interven iilor,ă asistareaă copiiloră victimeă aleă violen eiă înă familie,
precum si a familiei acestora;
 asigur ă serviciiă deă evaluare/consiliereă psihosocial ă pentruă copiii,ă victimeă aleăă
abuzului/neglij rii/traficului/exploat riiăînămediulăfamilialăsauăinstitu ional;
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asigur ăoăinterven ieăunitar ăşiăspecializat ăpentruăcopiii,ăvictimeăaleăviolen eiăînăfamilie;
intervineăînăcazurileădeăviolen ăasupraăcopiluluiăcareăpunăînăpericolăsecuritateaăşiădezvoltareaă
copiluluiă şiă iaă m suriă pentruă prevenireaă sauă înlaturareaă unoră abuzuri/neglij ri/trafică şiă
exploat ri.
ini iereaă şiă implementareaă deă programeă deă interven ieă înă cazurileă deă abuz/ă neglijare/trafic/
exploatare/repatriere a copilului.
asigur ăevaluare/consiliereăpsihologic ăpentruăcopiiăcareăauăo masur ădeăprotec ieăînăcentreleă
deăplasamentăşiăcomplexeleădeăpeărazaăsectoruluiă1;ă
asigur ă evaluareaă psihologic ă şiă cândă esteă cazul,ă consiliereă psihologic ă aă copiiloră ă ă careă auă
masur ăădeăprotectieălaăunăasistentămaternalăprofesionist;
asigur ăevaluareăpsihologic ăcopiilorăaăc rorăparin iiăseăjudecaăptr.ăîncredintare/reincredintareă
copilănumaiălaăsolicitareaăinstan ei;
elaboreaz ă programeă şiă iaă m suriă pentruă popularizareaă dispozitiiloră legaleă interneă şiă
interna ionaleă înă domeniulă protec eiă ă drepturiloră copiiloră şiă pentruă sensibilizareaă opinieiă
publiceăcuăprivireălaăsitua iaăcopiilor;
colaborez ă cuă direc iileă generaleă dină jude eă şiă dină sectoareleă Municipiuluiă Bucureştiă cuă alteă
institu iiă publice,ă precumă şiă cuă organismeă privateă autorizateă careă desf şoar ă activita iă înă
domeniulăprotec ieiăcopilului,ăinăvedereaăîndepliniriiăatribu iilorăceăîiărevin;
intervine
în
cazurile
copiilor
expuşiă
risculuiă
semnificativă
deă
abuz/neglijare/exploatare/trafic/repatriereă înă mediulă familială şiă propuneă comisiei/instan eiă
stabilireaăm surilorăspecialeădeăprotec ieăcorespunzatoare,ăatunciăcândăesteănecesar;
preiaăşiăevalueaz ătoateăcazurileădeăabuz,ăneglijare,ăexploatare,ătraficăsemnalateăprinătelefonulă
copiluluiăcareăfunc ioneaz ăînăcadrulăserviciului;
acord copilului capabil de discern mânt,ăasistent ăşiăsprijinăînăexercitareaădreptuluiăacestuia,ăă
la libera exprimare a opiniei;
determin ăpozi iaăcopiluluiăcapabilădeăădiscern mântăcuăprivireălaăm suraădeăprotec ieăpropus ă
asigurând cunoaştereaădeăc treăacestaăaăsitua ieiăsaleăde dreptăşiădeăfapt;
ofer ă oric ruiă copilă posibilitateaă deă aă sesizaă oriceă situa ieă ceă reprezint ă înc lc riă sauă
nerespect riă aleă drepturiloră sale,ă inclusivă oriceă form ă deă abuz,ă neglijen ,ă exploatare,ă trafică
suferiteă dină parteaă familieiă sauă aă ter eloră persoane,ă înă vedereaă demar riiă unuiă procesă
decizională pentruă rezolvareaă problemeiă şiă ap rareaă drepturiloră şiă intereseloră legitimeă aleă
copilului;
ofer ă oric ruiă copilă posibilitateaă deă aă solicitaă asisten ă şiă sprijină pentruă ascultareaă şiă
implicarea sa în procesul decizională referitoră laă oriceă problem ă careă îlă priveşteă sauă îiă poateă
afecta interesele ;
evalueaz ă circumstan eleă şiă obiectulă procesuluiă decizională pentruă aă determinaă dac ă şiă înă ceă
modăcopilulăpoateăfiăimplicatăînăsolu ionareaăproblemeiăcareăîlăpriveşte;
evalueaz ăcapacitateaădeădiscern mântăaăcopiluluiăînăraportăcuăcircumstan eleăşiăobiectulă
procesuluiădecizionalăcareăîlăpriveşte;
ofer ă copiluluiă capabilă deă discern mântă toateă informa iileă pertinenteă şiă utileă referitoareă laă
drepturile sale în raport cu problematicaăsupus ăprocesuluiădecizional;
ofer ă copiluluiă capabilă deă discern mântă posibilitateaă deă aă fiă informată şiă consiliat,ă înă modă
obiectivă şiă corect,ă asupraă circumstan eloră şiă obiectuluiă procesuluiă decizional,ă precumă şiă cuă
privire la posibilitatile de solu ionareăaăproblemei;
consiliaz ăăcopilulăcapabilădeădiscern mântăpentruăaăaflaăopiniaăsaăcuăprivireălaăcircumstan eleă
şiăobiectulăprocesuluiădecizional,ălaăsolu iileăpropuseăpentruărezolvareaăproblemei;
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informeaz ăăcopilulăcapabilădeădiscern mântăasupraăconsecin elorăpeăcareăle-ar avea adoptarea
oric reiaă dintreă solu iiă şiă îlă consiliaz ă pentruă aă puteaă alegeă solu iaă optim ,ă potrivită cuă
drepturileăşiăintereseleăsale;
prezint ăopiniaăcopiluluiăinstitu ionalizatăsauăîlăasist ăpeăacestaăînăprezentareaăopinieiăsale în
fa aăinstan ei;
prezint ă opiniaă copiluluiă abuzat/neglijat/traficat/repatriat/exploatată sauă îlă asist ă peă acestaă înă
prezentareaăopinieiăînăfa aăăorganelorădeăpoli ieăînămomentulăaudieriiăacestuia;
asigur ărespectareaădrepturilorăcopiluluiăşiăaparareaăintereselor sale legitime prin considerarea
opinieiăcopiluluiăînăadoptareaădecizieiădeăc treăinstan a/ăautoritatea/ăinstitu iaăcompetent ,ăînă
raport cu vârsta, gradul de maturitate ale acestuia;
întocmeşteăunăraportăpsihologicăalăcopiluluiăcuăprivireălaărela iaăacestuiaăcuăp rin iiăînăcazurileă
deăîncredin are/reîncredin areăminor,ănumaiălaăsolicitareaăinstan ei;
ofer ăcopiluluiăabuzat/neglijat/traficat/repatriat/exploatatăprinăconsiliere,ălibertateaădeăaăc uta,ă
deăaăprimiăşiădeăaădifuzaăinforma iiădeăoriceănatur ăcareăvizeaz ăpromovareaăbun st riiăsaleă
sociale,ă spiritualeă şiă moraleă s n tateaă saă fizic ă şiă mental ,ă subă oriceă form ă şiă prină oriceă
mijloace la alegerea sa;
ajut ă copilulă pentruă liberaă asociereă înă structuriă formaleă şiă informaleă precumă şiă libertateaă de
întrunireăpaşnic ;
intervineă pentruă respectareaă apartenen eiă laă oă minoritateă na ional ,ă etnic ,ă religioas ă sauă
lingvistic ăşiălaăoăvia ăcultural ăproprie a copilului;
intervineăpentruărespectareaăpersonalit iiăşiăindividualit iiăcopilului;
analizeaz ă şiă monitorizeaz ă m surileă disciplinareă careă seă aplic ă copiluluiă cuă m sur ă deă
protec ieăînăacordăcuădemnitateaăcopilului,ănefiindăpermiseăsubăniciăunămotivăăpedepseleăfiziceă
caă aceleaă careă seă afl ă înă legatur ă cuă dezvoltareaă fizic ,ă psihic ă sauă careă afecteaz ă stareaă
emo ional ăaăcopiluluiăcareăareăinstituit ăoăm sur ădeăprotec ieăspecial ;
asistareaă şiă acompaniereaă prină consiliereă psihologic ă aă copiluluiă abuzat,ă neglijat,ă traficat,ă
exploatat,ă repatriată careă areă oă m sur ă deă protec ieă înă centreleă deă plasamentă de pe raza
sectoruluiă 1ă şiă aă copiiloră afla iă cuă m sur ă deă protec ieă laă asisten iă maternaliă profesioniştiă înă
vedereaăaudieriiăcareăareălocăînăcameraădeăconsiliereăşiăînăinstan ;
includeăînăprogramulădeăevaluare/consiliereăpsihologic ăăcopilulăăvictim ăaăorc reiăformeădeă
abuz,ăneglijen ,ăexploatare,ătrafic,ărepatriere;ăcopilulăpentruăcareăurmeaz ăs ăseăstabileasc ăoă
m sur ă special ă deă ă protec ie;ă copilulă pentruă careă aă fostă stabilit ă oă m sur ă special ă deă
protec ie,ă peă toat ă durataă acesteia;ă copilulă pentruă careă aă fostă stabilit ă oă m sur ă special ă deă
protec ie,ă cuă ocaziaă reevalu rii,ă modific riiă sauă revoc riiă acesteiaă deă c treă comisie;ă ă copilulă
aflat temporar într-oăsitua ieădeăconflictădeăintereseăcuăp rin ii/reprezentan iiăs iălegali;
colaboreaz ă cuă celelateă servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 1 pentru îndeplinirea
corespunzatoare a atribu iilorăserviciului;
particip ăcuăunăreprezentantălaăexecutareaăsilit ăaăunuiădebitor,ăînăcazulămpsurilorăprivitoareălaă
minori,ăprev zuteăîntr-un titlu executoriu, la solicitareaăunuiăbirouăexecutorăjudec toresc;
sesizeaz ă instan aă deă judecat ă cuă propunereaă includeriiă copiluluiă într-un program de
consiliere,ă ceă nuă poateă dep şiă 3ă luni,ă dac ă executareaă silit ă aă eşuată deoareceă copilulă aă
manifestatăaversiuneăfa ădeăcreditorăsauărefuz ăînămodăcategoricăs ăîlăp r seasc ăpeădebitor;
consiliereaăcopiluluiădup ăceăinstan aădeăjudecat ăaădispusăacestălucru;
întocmeşteăunăraportălaăfinalizareaăprogramuluiădeăconsiliereăaăcopilului,ăpeăcareăîlăcomunic ăă
atâtăinstan eiădeăjudecat ăcâtăşiăbirouluiăexecutoruluiăjudec toresc;
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fundamenteaz ă proiecteleă deă dispozi iiă aleă Directoruluiă Generală precumă şiă proiecteleă
hot rârilorăpeăcareăDGASPCăSectoră1ăleăsupuneăspreăaprobareăConsiliuluiăLocalăSectoră1, în
domeniulăs uădeăactivitate;
întocmeşteă proiecteleă deă dispozi iiă aleă Directoruluiă Generală şiă proiecteleă deă Hot râriă
promovateădeăDGASPCăSectoră1ăînăConsiliulăLocal,ăînădomeniulăs uădeăactivitate.

ART. 35
SERVICIULă PREVENIREAă SEPARĂRIIă COPILULUIă DEă FAMILIEă (locatia: Bucuresti,
Sector 1, B-dul Maresal Al. Averescu nr.17, aflat în subordonareaă direct a Directorului
General Adjunct ProtectiaăCopilului,ăPersoaneiăşiăFamiliei), îndeplineşteăurm toareleăatribu ii
principale:
 efectueaza anchete sociale la solicitarea Directiilor generale din celelalte sectoare si judete
precum si la solicitarea OPA in vederea reevaluarii cazurilor copiilor care au o masura de
protectie pe raza teritoriala a acestora ;
 efectueaza anchete psiho-sociale pe baza carora se pot lua urmatoarele hotarari de catre
instanta/comisiile de protectia copiilor din alte judete si sectoare in vederea: reintegrarii in
familia biologica; plasamentului intr-o institutie de stat, privata, la o persoana fizica sau
familie; instituirea tutelei la o persoana fizica sau familie; incadrarii intr-un grad de handicap;
orientarii scolare si profesionale; revocarii unor masuri de protectie sau acordarea unui ajutor
material si/sau financiar.
 colaboreaza cu Directiile Generale din celelalte sectoare ale municipiului Bucuresti, precum
si din judete in vederea monitorizarii si intocmirii de rapoarte, referate sau anchete sociale cu
privire la copii fata de care s-au dispus masuri de protectie prevazute de Legea nr. 272/2004;
 identific ,ăevalueaz ăşiămonitorizeaz ăfamiliileăaflateăînăsitua ieădeăriscădeăp r sireăaăcopiilor;ă
 evalueaz ăpsihosocialăbeneficiariiăserviciului:ămame/gravide minore, familii cu copii care se
confrunt ă cuă problemeă financiare,ă careă nuă auă suportulă familieiă extinseă şiă nuă potă r spundeă
corespunz toră nevoiloră specificeă aleă copilului,ă familiiă cuă copiiă înă careă exist ă problemeă deă
s n tate,ăcopiiiăcareăauăunulăsauăambiiăp rin iăpleca iălaămunc ăînăstr in tate,ăfamiliiăcuăcopiiă
careă seă confrunt ă cuă lipsaă spa iuluiă locativă sauă careă de ină ună spa iuă neadecvată creşteriiă şiă
îngrijiriiălor,ăcopiiiăafla iăînăabandonăşcolarăsauăînăriscădeăabandonăşcolar,ăăcopiiiăneşcolariza i,ă
victimeleăviolen eiăînăfamilie,ăcopiiiăexploata iăprinămunc .ăă
 acord ăsuportămaterialăşi/sauăfinanciarăbeneficiarilorăserviciuluiăînăscopulăpreveniriiăsepar riiă
copiluluiă deă familiei,ă preveniriiă abandonuluiă şolară sauă aă neşcolariz rii,ă preveniriiă abuzului,ă
neglij riiăsauăexploat riiăcopilului.ăă
 stabileşteă impreun ă cuă beneficiariiă serviciuluiă obiectiveleă dină planulă deă servicii,ă precumă şiă
semnarea contractului aferent;


consiliaz ă psihologică beneficiariiă serviciuluiă pentruă men inerea,ă creareaă sauă normalizareaă rela iiloră
familiale;



identific ,ăevalueaz ăşiămonitorizeaz ăcopiiiăcareăauăunulăsauăambiiăp rin iăpleca iălaămunc ăînă
str in tate;
intervineă înă vedereaă ob ineriiă acteloră deă identitateă şiă deă stareă civil ă pentruă beneficiariiă
serviciuluiăînăscopulăclarific riiăsitua ieiăjuridiceăaăacestora.
admiterea/g zduireaă cupluluiă mamaă - copilă aflată înă riscă deă p r sire a copilului în Centrele
Maternale din subordinea DGASPC Sector 1;
faciliteaz ă accesulă laă serviciiă medicaleă generaleă şiă deă specialitateă pentruă beneficiariiă
serviciului;
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sprijin ă accesulă copiiloră laă educa ieă înă scopulă preveniriiă separ riiă copiluluiă deă familieă şiă aă
abandonuluiăşcolarăprinăacordareaădeăpresta iiăfinaciareăconstândăînăplataăcontribu ieiădeăhran ă
laăgradini eleădinăcomunitate,ălaăcentreleădeăziătipăcreşa,ăcentreleădeăziăpentruăcopiiăşcolariăşiă
afterschool;



protejeaz ă femeileă şiă copiiiă acestoraă victimeă aleă violen eiă înă familieă prină acordareaă deă ad postă înă
Centrulă deă primireă înă regimă deă urgen ă aă persoaneloră victimeă aleă violen eiă înă familieă Patriarhă
“IustinianăMarina”,ăprecumăşiăînăcentreleămaternaleădeăpeărazaăsectoruluiă1;

















consiliaz ăsocialăşiăpsihologicăvictimeleăviolen eiăînăfamilieăprotejateăînăCentrul de primire în
regimădeăurgen ăaăpersoanelorăvictimeăaleăviolen eiăînăfamilieăPatriarhă„Iustinian Marina” şiă
înă centreleă maternaleă deă peă razaă Sectoruluiă 1,ă precumă aă cazuriloră deă violen ă în familie
sesizateăsauădepistateăpeăperioadaăinstrument riiăcazurilor aflateăînăeviden aăserviciului;
întocmeşteădocumenta iaănecesar ăintrument riiăcazurilorădeăfemeiăşiăcopiiiăacestoraăvictimeă
aleăviolen eiăînăfamilie,ăconformălegisla ieiăînăvigoare;
propuneă instituireaă uneiă m suriă deă protec ieă special ă pentruă copiiiă afla iă înă eviden aă
serviciului;
identific ă şiă monitorizeaz ă cazurileă deă exploatareă prină munc ă aă copiluluiă şiă aă cazuriloră deă
violen ăînăfamilieăprinăcoordonareaăEchipeiăIntersectoriale Locale Sector 1;
colaboreaz ăcuăserviciileăpropriiă aleă DGASPCăSectoră1ăşiă ONG-uri partenere ale DGASPC
Sector 1 în intrumentarea cazurilor sociale;
consiliereaă social ă şiă îndrumareaă beneficiariloră serviciuluiă înă vedereaă ob ineriiă drepturiloră
legale, conform legisla ieiăînăvigoare;
distribuieă lapteă prafă conformă ă Programuluiă Na ională pentruă copiiiă întreă 1-12 luni care nu
beneficiaz ădeălapteămatern;
deruleaz ăînăunit ileădeă înv mântădeăpeă razaăSectoruluiă1ăprogrameădeă informareăprivindă
drepturile copilului în scopulăpreveniriiăabuzului,ăneglij rii,ăexploat riiăcopilului,ăviolen eiăînă
familieăşiăaătraficuluiădeăpersoane;
respect ă standardeleă minimeă obligatoriiă privindă managementulă deă caz,ă precumă şiă celelalteă
reglementariăstabiliteăînădomeniulăprotec ieiăcopilului.
întocmeşteărapoarteăsiăstatisticiăprivindăactivitateaădesfasurataăinăserviciu;
promoveaza pastrarea confidentialitatii cazurilor sociale aflate in atentia serviciului;
fundamenteaza proiectele de dispozitii ale Directorului General precum si proiectele
hotararilor pe care DGASPC Sector 1 le supune spre aprobare Consiliului Local Sector 1, in
domeniul sau de activitate;
întocmirea proiectelor de dispozitii ale Directorului General si proiectele de Hotarari
promovate de DGASPC Sector 1 in Consiliul Local, in domeniul sau de activitate;
propune Consiliului Local stabilirea unoră m suriă necesareă înl tur riiă situa iiloră deă criz ă
imediat .

ART. 36
BIROULă PREVENIREă ŞIă INTERVENŢIEă ÎNă SITUAŢIAă PĂRĂSIRII COPILULUI ÎN
MATERNITĂŢIă (loca ia: Bucuresti, Sector 1, B-dul Maresal Al. Averescu nr.17, aflat în
subordonareaă direct ă aă Şefuluiă Serviciuluiă Prevenireă aă Separ rii Copilului de Familie),
îndeplinesteăurmatoareleăatribu ii principale:
 intervineăînăurmaăoric reiăsolicit riătelefoniceăsauăscrise,ăf cuteădeăunit ileăsanitareădeăpeărazaă
Sectoruluiă 1ă (maternit iă şiă spitaleă deă pediatrie)ă cuă privireă laă urm toareleă situa ii:ă
gravide/mameăminoreăşiăfamiliaăextins ăaăacestora,ămameăinternateăf r ăacteădeăidentitateăsauă
deă stareă civil ,ă copiiiă cuă riscă deă p r sire,ă copiiiă p r si iă înă unit ileă sanitareă deă peă razaă
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Sectorului 1, familii cu copii careă seă confrunt ă cuă lipsaă spa iuluiă locativă sauă careă de ină ună
spa iuă neadecvată creşteriiă şiă îngrijiriiă lor,ă familiiă cuă copiiă careă seă confrunt ă cuă problemeă
financiare,ă copiiiă afla iă înă riscă deă p r sireă înă unit iă sanitareă deă peă razaă Sectoruluiă 1ă cuă
probleme graveădeăs n tate;
consiliaz ăşiăevaluaz ăpsihosocial beneficiarii serviilor oferite în cadrul Biroului;
consiliereaăsocial ăşiăîndrumareaăbeneficiarilorăbirouluiăînăvedereaăob ineriiădrepturilorălegale,ă
conform legisla ieiăînăvigoare;
întocmeşteădocumenta iaănecesar ăstabiliriiămasuriiădeăplasamentăăinăregimădeăurgen ăpentruă
copiiiăparasitiăinăunit ileăsanitareădeăpeărazaăSectoruluiă1;
semneaz ăal turiădeăreprezentantulă unit iiăsanitareăşiă reprezentantulă poli ieiăprocesulă verbală
deăconstatareăaăp r siriiăcopiluluiăînăunit ileăsanitare de pe raza Sectorului 1;
întocmeşteă documenta iaă necesar ă pentruă ob inereaă dispozi ieiă deă stabilireă aă numeluiă şiă
prenumeluiă copiluluiă p r sită înă unit ileă sanitareă deă peă razaă Sectoruluiă 1ă cuă p rin iă
necunoscu i;
colaboreaz ă cuă alteă institu ii,ă ONG-uri partenere, DGASPC-uri si servicii proprii ale
DGASPC Sector 1 în vederea instrument riiăcazurilorăsesizate;
întocmeşteă documenta iaă necesar ă pentruă stabilireaă uneiă m suriă deă protec ieă special ă pentruă
copiiiă cuă p rin iă avândă domiciliulă peă razaă Sectoruluiă 1ă şiă careă auă solicitată instituireaă uneiă
m suriădeăprotec ieăspecial ăpentruăcopil;
intervineăînăvedereaăob ineriiăactelorădeăidentitateăşiădeăstareăcivil ăpentruăbeneficiariiăbirouluiă
înăvedereaăclarific riiăsitua ieiăjuridiceăa acestora;
acord ăsprijinăfemeilorăgravideăşi/sauămamelorăaflateăînăsitua ieădeăriscădeăp r sireăaăcopiluluiă
pentru a accesa servicii medicale de specialitate - admiterea/gazduirea în centre maternale a
cuplurilor mama -copilăaflateăînăriscădeăp r sireăaă copiluluiădinăunit ileăsanitareădeăpeărazaă
Sectorului 1;
acord ă suportă materială şi/sauă financiară mameloră internateă înă unit ileă sanitareă deă peă razaă
Sectoruluiă1ăaflateăînăriscădeăp r sireăaăcopiluluiăînăscopulămen ineriiăacestuiaăînăfamilie;
respect ă standardeleă minimeă obligatoriiă privindă managementulă deă caz,ă precumă şiă celelalteă
reglementariăstabiliteăînădomeniulăprotec ieiăcopilului;
întocmeste rapoarte si statistici privind activitatea desfasurata in cadrul biroului;
promoveaza pastrarea confidentialitatii cazurilor sociale aflate in atentia biroului;
fundamenteaza proiectele de dispozitii ale Directorului General precum si proiectele
hotararilor pe care DGASPC Sector 1 le supune spre aprobare Consiliului Local Sector 1, in
domeniul sau de activitate;
întocmeste proiectele de dispozitii ale Directorului General si proiectele de Hotarari
promovate de DGASPC Sector 1 in Consiliul Local, in domeniul sau de activitate.

Art. 37
BIROULăEVALUAREăCOMPLEXĂă(locatia: Bucuresti, Sector 1, B-dulăMareşalăAl.ăAverescuă
nr. 17, aflată înă subordonareaă direct ă aă Directorului General Adjunct Protectia Copilului,
Persoanei şi Familiei) îndeplineşteăurm toareleăatribu iiăprincipale:
 identific , evalueaz ă şi monitorizeaza copiii/ tinerii cu handicap/ deficienta si dificultati de
invatare si adaptare socioscolara din sectorul 1;
 verifica îndeplinirea conditiilor privind incadrarea copiilor intr-o categorie de persoane cu
handicap care necesita protectie speciala si, dupa caz, orientare şcolar ;
 aplica managementul de caz;
 implementeaza standardele managementului de caz;
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efectueaza anchete sociale la domiciliul copilului;
efectueaza evaluarea comprehensiva si multidimensionala a situatiei copilului, in context
sociofamilial;
întocmeste rapoarte de evaluare complexa si planul de servicii personalizat si propune
comisiei incadrarea copilului intr-o categorie de persoane cu handicap, orientarea scolara, si
dupa caz, stabilirea unei masurii de protectie ; propunerile de incadrare intr-un grad de
handicap, precum si cele care se refera la orientarea scolara se fac pe baza certificatelor
medicale eliberate de medicii specialisti, a criteriilor medicale si a instrumentelor de evaluare
aplicate de Ministerul Educatiei si Cercetarii;
planific serviciile si interventiile prevazute in planul de servicii personalizat ;
stabileste (împreuna cu furnizorii de servicii) criteriile de eligibilitate pentru accesul clientilor
la servicii (criterii de admitere);
urm reste realizarea planului de servicii personalizat aprobat de Comisie ;
monitorizeaza si reevalueaza periodic progresele inregistrate, deciziile si interventiile
specializate;
efectueaza reevaluarea anuala a copiilor care necesita incadrarea intr-o categorie de persoane
cu handicap, la cererea parintelui sau a reprezentantului legal, formulata cu 30 zile inainte de
expirarea termenului de valabilitate a certificatului sau inainte de expirarea acestui termen
daca s-au schimbat conditiile pentru care s-a eliberat certificatul;
refera cazurile sau le orienteaza catre alte servicii/ institutii publice sau private, in functie de
informatiile din fisa de evaluare;
completeaza certificatele de incadrare intr-o categorie de persoane cu handicap si certificatele
de orientare scolar ;
întocmeste si furnizeaza datele statistice cand acestea sunt solicitate;
execut şi alte atributii rezultate din natura posturilor si al profesiilor;
colaboreaz cu celelate servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 1 pentru îndeplinirea
corespunzatoare a atributiilor serviciului.

ART. 38
COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII SF. IOSIF (loca ia: Bucuresti, Sector 1, Sos. Kiseleff
nr.9, aflat în subordonarea direct a Directorului General Adjunct Protectia Copilului,
Persoanei si Familiei) are ca principal obiect de activitate ocrotirea de tip rezidential, pe o durata
determinata, a copiluluiă aflată ină dificultate.ă Înă cadrulă Complexuluiă seă respect ă şiă seă urm reşte
realizarea drepturilor copilului la:
g zduire,ă îngrijire,ă educa ieă şi pregatire/consiliere de specialitateă înă vedereaă reintegr rii sau
integr rii familiale;
via a şi dezvoltare înătoateăprivin eleăexisten ei copilului, inclusiv cele
fizice,
afective,
psiho-sociale,ăcognitive,ăsocialeăşi culturale;
nivel de trai corespunzator;
servicii eficiente de ocrotireăaăs n t ii;
îngrijireăspecial şiăsecuritateăsocial ;
ocrotireăşiăeduca ieăpersonalizat ;
protec ieăîmpotrivaăoric ror forme de abuz sau maltratare;
identitateăşi istorie proprie;
libertateăspiritual ,ăreligioas , a conştiin ei şiăaăcuvântului;
exprimareăliber şiăconsiliereăsocio-profesional sau voca ional ;
intimitateaăproprieiăpersoaneăşiăconfiden ialitate;
43

standardeădeăvia corespunz toare;
odihn ,ăjocăşiăvacan ;
informare din diverse surse;
reevaluareaăperiodic ăaăm surilorădeăprotec ie.
Componentaăreziden ial areăînăprincipalăurm toareleăatribu ii:
a) asigur ă cazarea,ă hrana,ă cazarmamentul,ă echipamentulă şiă condi iileă igienico-sanitare necesare
protec ieiăspecialeăaăcopiilor,ătinerilor.
b) asigur ,ă dup ă caz,ă supraveghereaă st riiă de s n tate,ă asisten ă medical ,ă recuperare,ă îngrijireă şiă
supraveghereăpermanent ăaăbeneficiarilor;ă
c) asigur ăpazaăşiăsecuritateaăbeneficiarilor;ă
d) asigur ăbeneficiarilorăprotec ieăşiăasisten ăînăcunoaştereaăşiăexercitareaădrepturilorălor;ă
e) asigur ăaccesulăbeneficiarilorălaăeduca ie,ăinformare,ăcultur ;ă
f) asigur ăeduca iaăinformal ăşiănonformal ăaăbeneficiarilor,ăînăvedereaăasimil riiăcunoştin elorăşiăaă
deprinderilorănecesareăintegr riiăsociale;ă
g) asigur ăsocializareaăbeneficiarilor,ădezvoltareaărela iilorăcuăcomunitatea;ă
h) asigur ăclimatulăfavorabilădezvolt riiăpersonalit iiăcopiilor;ă
asigur ă participareaă beneficiariloră laă activit iă deă grupă şiă laă programeă individualizate,ă adaptateă
nevoilorăşiăcaracteristicilorălor;ă
i) asigur ăinterven ieădeăspecialitate;
j) contribuieălaărealizareaăobiectivelorăcuprinseăînăplanulăindividualizatădeăprotec ie;ă
k) urm rescămodalit ileăconcreteădeăpunereăînăaplicareăaăm surilorădeăprotec ieăspecial ,ăintegrareaă
şiă evolu iaă beneficiariloră înă cadrulă serviciuluiă şiă formuleaz ă propuneriă vizândă completareaă sauă
modificareaăplanuluiăindividualizatădeăprotec ieăsauăîmbun t ireaăcalit iiăîngrijiriiăacordate;ă
l) asigur ăposibilit iădeăpetrecereăaătimpuluiăliber.ă
ART. 39
COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII SF. MARIA (loca ia: Bucuresti, Sector 1, Str.Minervei
nr.31 A, aflat in subordonarea directa a Directoruluiă Generală Adjunctă Protec iaă Copilului,ă
Persoaneiăşi Familiei),ăîndeplineşteăurm toareleăatribu iiăprincipale:
Complexul include Componenta Centru de Zi (pentru copiii din sectorul 1 si care se afla in
situatie de risc de abandon scolar sau institutionalizare) si Componenta Reziden ial care are drept
misiuneăgeneral ăfurnizareaăsauăasigurareaăaccesuluiăcopiilor,ăpeăoăperioad ădeterminat ,ălaăg zduire,ă
îngrijire, educa ieăşiăpreg tireăînăvedereaăreintegr riiăsauăintegr riiăfamilialeăşiăsocio-profesionale.
În cadrul Complexuluiă Socială deă Serviciiă „Sfântaă Maria”ă seă respect şi se urm reste
realizarea drepturilor copilului la:
g zduire,ă îngrijire, educatieă şi pregatire/consiliere de specialitate în vederea reintegrarii sau
integrarii familiale;
viata si dezvoltare in toate privintele existentei copilului, inclusiv cele fizice, afective, psihosociale, cognitive, sociale si culturale;
nivel de trai corespunzator;
servicii eficiente de ocrotire a sanatatii;
îngrijireăspecial ăşiăsecuritateăsocial ;
ocrotireăşiăeducaşieăpersonalizat ;
protec ieăîmpotriv ăoric ror forme de abuz sau maltratare;
identitate şi istorie proprie;
libertate spiritual ,ăreligioas ,ăaăconştiin eiăşiăaăcuvântului;
exprimareăliber şi consiliere socio-profesional ăsauăvoca ional ;
intimitateaăproprieiăpersoaneăşi confidentialitate;
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standardeădeăvia corespunzatoare;
odihn ,ăjocăsiăvacan ;
informare din diverse surse;
reevaluarea periodica a masurilor de protectie.
Componenta rezidentiala are în principal urmatoarele atributii:
a) asigur ă cazarea,ă hrana,ă cazarmamentul,ă echipamentulă şiă condi iileă igienico-sanitare necesare
protec ieiăspecialeăaăcopiilor,ătinerilor.
b) asigur ,ă dup ă caz,ă supraveghereaă st riiă deă s n tate,ă asisten ă medical ,ă recuperare,ă îngrijireă şiă
supraveghereăpermanent ăaăbeneficiarilor;ă
c) asigur ăpazaăşiăsecuritateaăbeneficiarilor;ă
d) asigur ăbeneficiarilorăprotec ieăşiăasisten ăînăcunoaştereaăşiăexercitareaădrepturilorălor;ă
e) asigur ăaccesulăbeneficiarilorălaăeduca ie,ăinformare,ăcultur ;ă
f) asigur ăeduca iaăinformal ăşiănonformal ăaăbeneficiarilor,ăînăvedereaăasimil riiăcunoştin elorăşiăaă
deprinderilorănecesareăintegr riiăsociale;ă
g) asigur ăsocializareaăbeneficiarilor,ădezvoltareaărela iilorăcuăcomunitatea;
h) asigur ăclimatulăfavorabilădezvolt riiăpersonalit iiăcopiilor;ă
asigur ă participareaă beneficiariloră laă activit iă deă grupă şiă laă programeă individualizate,ă adaptateă
nevoilorăşiăcaracteristicilorălor;ă
i) asigur ăinterven ieădeăspecialitate;ă
j) contribuieălaărealizareaăobiectivelorăcuprinseăînăplanulăindividualizatădeăprotec ie;ă
k) urm rescămodalit ileăconcreteădeăpunereăînăaplicareăaăm surilorădeăprotec ieăspecial ,ăintegrareaă
şiă evolu iaă beneficiariloră înă cadrulă serviciuluiă şiă formuleaz ă propuneri vizând completarea sau
modificareaăplanuluiăindividualizatădeăprotec ieăsauăîmbun t ireaăcalit iiăîngrijiriiăacordate;ă
l) asigur ăposibilit iădeăpetrecereăaătimpuluiăliber.ă
Componenta Centrul de Zi are ca obiect prevenirea institutionalizarii, prin asigurarea, pe timpul
zilei,ăaăunorăactivit iădeăîngrijire,ăeduca ie,ărecreere-socializare, consiliere, dezvoltare a deprinderilor
deă via ă independent ,ă orientareă şcolar ă şiă profesional ă etc.ă pentruă copiiă (scolariă mici,ă claseleă Iă VIII),ăcâtăşiăaăunorăactivit iădeăsprijin,ăconsiliere,ăeducareăetc.ăpentruăp rin iăsauăreprezentan iiălegali,ă
precumă şiă pentruă alteă persoaneă careă auă înă îngrijireă copii.ă Atributiileă si activitatile principale ale
Centrului de Zi înăfunc ieădeăspecificulăşiădeănevoileăfiec reiăcategoriiădeăbeneficiariăsunt:ă
a) asigur ă ună programă educa ională adecvată vârstei,ă nevoilor,ă poten ialuluiă deă dezvoltareă şiă
particularit ilorăcopiilor;ă
b) asigur ăactivit iărecreativeăşiădeăsocializare;ă
c) asigur ăcopiilorăconsiliereăpsihologic ăşiăorientareăşcolar ăşiăprofesional ;ă
d) asigur ăp rin ilorăconsiliereăşiăsprijin;ă
e)dezvolt ă programeă specificeă pentruă prevenireaă comportamenteloră abuziveă aleă p rin iloră şiă aă
violen eiăînăfamilie;ă
f) asigur ăprogrameădeăabilitareăşiăreabilitare;ă
g) contribuieă laă depistareaă precoceă aă situa iiloră deă riscă careă potă determinaă separareaă copiluluiă deă
p rin iiăs i;ă
h) contribuieă laă realizareaă obiectiveloră cuprinseă înă planulă deă serviciiă sau,ă dup ă caz,ă înă planul
individualizatădeăprotec ie;
i) activit iădeăinformareălaănivelulăcomunit ii;
j) activit iăeduca ionale;
k) orientare pentruăp rin i;
l) protec iaăcopiluluiăîmpotrivaăabuzurilor.
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ART. 40
COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII JIULUI (loca ia: Bucuresti, Sector 1, Str.Pajurei nr.2
C, aflat în subordonarea direct a Directorului General Adjunct Protectia Copilului, Persoanei
şi Familiei) include Componenta de Centru de Zi şi Componentaăreziden ial .
Componenta Centrul de Zi din cadrulă C.S.S.ă „Jiului”ă areă caă obiectă prevenireaă
institutionaliz rii, prină asigurarea,ă peă timpulă zilei,ă aă unoră activit iă deă îngrijire,ă educa ie,ă recreeresocializare,ă consiliere,ă dezvoltareă aă deprinderiloră deă via ă independent ,ă orientareă şcolar ă şiă
profesional ăetc.ăpentruăcopiiă(cuăvarstaăpanaăină4ăani),ăcâtăşiăaăunorăactivit iădeăsprijin,ăconsiliere,ă
educareăetc.ăpentruăp rin iăsauăreprezentan iiălegali,ăprecumăşiăpentruăalteăpersoaneăcareăauăînăîngrijireă
copii. Atributii principale ale centrului de zi si tipuri de servicii pe care le ofera:
activit iădeăinformareălaănivelulăcomunit ii;
activit iăeduca ionale;
activit iărecreativeăşiădeăsocializare;
orientare;
protec iaăcopiluluiăîmpotriva abuzurilor.
În cazul internarii unui copil care nu poseda acte de identitate, are obligatia de a incepe
efectuare demersurilor necesare inregistrarii copilului, in termen de 24 ore. Aceasta componenta a
C.S.S.ă„Jiului”ădesfasoaraăactivitatiăpentru promovarea urmatoarelor drepturi ale copiilor:
dreptul de protectie impotriva oricarei forme de violenta, pedeapsa sau brutalitate fizica si/sau
mentala, de abandon sau neglijenta, de maltratare sau exploatare, inclusiv de violenta sexuala;
dreptul de a fi protejat prin plasament familial sau, in caz de necesitate, prin plasament intr-o
institutie adecvata, atunci cand este privat de mediul sau familial;
dreptul de a fi protejat impotriva oricarei forme de abuz si de a beneficia de asistenta
corespunzatoare pe parcursul procedurilor;
C.S.S. Jiului actioneaza pentru a proteja copilul si a-i oferi temporar ingrijirile de specialitate
de care are nevoie, pentru a pregati intrarea/iesirea din sistem a copilului aflat in dificultate, stabilind
in urma rezultatelor evaluarii din centrul de primire masura cea mai adecvata fiecarui caz.
Principalele atributii ale centrului de primire in regim de urgenta:
a) asigur ă cazarea,ă hrana,ă cazarmamentul,ă echipamentulă şiă condi iileă igienico-sanitare necesare
protec iei speciale a copiilor, tinerilor;
b) asigur ,ă dup ă caz,ă supraveghereaă st riiă deă s n tate,ă asisten ă medical ,ă recuperare,ă îngrijireă şiă
supraveghereăpermanent ăaăbeneficiarilor;ă
c) asigur ăpazaăşiăsecuritateaăbeneficiarilor;ă
d) asigur ăbeneficiarilorăprotec ieăşiăasisten ăînăcunoaştereaăşiăexercitareaădrepturilorălor;ă
e) asigur ăaccesulăbeneficiarilorălaăeduca ie,ăinformare,ăcultur ;ă
f) asigur ăeduca iaăinformal ăşiănonformal ăaăbeneficiarilor,ăînăvedereaăasimil riiăcunoştin elorăşiăaă
deprinderilor necesareăintegr riiăsociale;ă
g) asigur ăsocializareaăbeneficiarilor,ădezvoltareaărela iilorăcuăcomunitatea;ă
h) asigur ăclimatulăfavorabilădezvolt riiăpersonalit iiăcopiilor;ă
asigur ă participareaă beneficiariloră laă activit iă deă grupă şiă laă programeă individualizate, adaptate
nevoilorăşiăcaracteristicilorălor;ă
i) asigur ăinterven ieădeăspecialitate;ă
j) contribuieălaărealizareaăobiectivelorăcuprinseăînăplanulăindividualizatădeăprotec ie;ă
k) urm rescămodalit ileăconcreteădeăpunereăînăaplicareăaăm surilorădeăprotec ieăspecial ,ăintegrareaă
şiă evolu iaă beneficiariloră înă cadrulă serviciuluiă şiă formuleaz ă propuneriă vizândă completareaă sauă
modificareaăplanuluiăindividualizatădeăprotec ieăsauăîmbun t ireaăcalit iiăîngrijiriiăacordate;ă
l) asigur ăposibilit iădeăpetrecere a timpului liber.
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ART. 41
COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII SF. ANDREI (loca ia: Bucureşti,ă Sectoră 1,ă Str.ă
Cosmeştiă nr.15,ă aflată înă subordonareaă direct a Directorului General Adjunct Protectia
Copilului, Persoanei şi Familiei), îndeplineşteăurm toarele atribu ii principale:
Descriereaăactivit iiăceăstaălaăbazaăfunc ionariiăCentruluiădeăziă„Sf.ăAndrei”
Program 7³º – 19³º cu posibilitatea de extindere a programului 6ºº - 21ºº,ăfunc ieădeăsolicit rileă
p rin ilor.
Reprezint ăoăalternativaăpentruăprotec ia copilului 0-4 ani aflat in dificultate,ăf r a-l separa
de familiaăbiologicaăpeătimpulănop ii;
Copiiiă provină dină familiiă aflateă ină dificultate,ă generatoareă deă copiiă abandona i,ă familiiă
monoparentale lipsite de posibilitatea materiale pentru a le asigura un trai decent, familii bolnave
lipsite de mijloace materiale pentru creştereaăsiăîngrijireaăcopiilor;
Accesul copiilor se face pe baza planului de servicii si a dispozitiei de admitere emisa de
primarul sectorului 1;
Activit iădeăîngrijireă personalizat ăaăcopiilorăînscrişiă laăCentrulădeăziă (nevoiă individuale de
hrana,ătoaleta,ăodihn );
Asisten ăsocial ;
Activit iăeducativeăinăgrupăsiăindividual,ă inându-seăcontădeăvârstaăsiănivelulădeăîn elegereăală
copiilor,ăconformălegisla ieiăinăvigoareăcuăprivire la organizareaăsiăfunc ionareaăcreşelor;
Asisten ămedical ăcalificat ăprofilactic ăşiăcurativ ăcuărecomand riădeăalimentare;
Asisten ăpsihologica individualizata familie-copil;
Sensibilizarea familiei la nevoile copiilor;
Responsabilizarea familieiăfa ădeăcopii;
Activit i interdisciplinare (întâlniri între asistentul social, psiholog, medic, educatoare,
asisten medical , pentruăstabilireaăindividualizat a modului de abordare a cazurilor);
Întocmirea planului personal individual de activitate cu copiii;
Implicarea familiei înăcreşterea,ăîngrijireaăsiăeducareaăcopiilor.ăConsiliereaăp rin ilorăprivindă
modul de educare si îngrijire a copiilor func ieădeăposibilit ileăfamiliei;
Crearea unui mediu de joaca de calitate, securizant, stimulativ, încurajând dezvoltarea
intelectual ăaăcopiilor;
Socializarea copiilor (vizionare spectacole-teatruă deă p puşi,ă plimb riă înă parc,ă gr dinaă
zoologic , etc.);
Dezvoltareaăunorărela iiădeărespectăîntreăangaja i,ăangaja i siăcopii,ăangaja iăsiăp rin i;
Valorizarea si responsabilizarea personalului;
Creştereaăresponsabiliz riiăfamilieiăînărela iaăcuăcopiii;
Stabilirea unui model de activitate cu copiii ce provin din familiile in dificultate ce
beneficiaz ădeăsuportăfinanciarădinăparteaăautorit ilorălocale;
Evaluarea/reevaluarea cazurilor;
Campaniiădeăsensibilizareăaăcomunit iiălaăproblemeleăacestorăcopii.
Centrul Maternal din cadrul C.S.S. “Sf.Andrei” esteăoăcomponent deătipăreziden ial, ce
protejeaz ă cuplurileă defavorizateă mam /reprezentantă legală -copil; gravida în ultimul trimestru de
sarcina pe o perioada de maxim 12 luni.
Accesul acestor cupluri se face prin dispozitie de admitere data de directorul general in baza
planului de servicii .Daca mama/gravida este minora admiterea acesteia se face in baza hotararii de
plasament emisa de C.P.C sau instanta judecatoreasca.
Principaleleăatribu ii :
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a)asigura cazarea, hrana, cazarmamentul, echipamentul si conditiile igienico-sanitare necesare
protectiei speciale a beneficiarilor serviciului, în functie de nevoile si de caracteristicile fiecarei
categorii de beneficiari;
b)asigura, dupa caz, supravegherea starii de sanatate, asistenta medicala, recuperare, ingrijire si
supraveghere permenenta a beneficiarilor;
c)asigura securitatea beneficiarilor; asigura beneficiarilor sprijin si informare in ceea ce priveste
cunosterea si exercitarea drepturilor lor;
d)asigura beneficiarilor educatie, informare si accesul la cultura ;
e)asiguraă educatiaă informalaă şi nonformala a beneficiarilor,ă înă vedereaă asimilariiă cunoştintelor si
deprinderilor necesare integrarii sociale;
f)realizeaza demersuri in vederea socializari beneficiarilor, dezvoltarii relatiilor cu comunitatea;
g)realizeaza demersurile in vederea dezvoltarii favorabile a personalitatii copiilor;
h)realizeza demersuri in vederea participarii beneficiarilor la activitatile de grup si la programe
individualizate, adaptate nevoilor si caracteristicilor lor;
i)întocmeaste pentru fiecare copil în parte un plan personalizat de interventie si sa il revizuiasca
periodic (conform standardelor minime in vigoare), în functie de necesitati;
î)urm reste modalitatile de aplicare a masurilor de protectie, integrare si evolutia beneficiarilor in
cadrul serviciului si formuleazaăpropuneriăvizandăîmbun t irea calitatii actului de protectie.
ART. 42
COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII SF. NICOLAE (ă loca ia: Bucuresti, Sector 1, Str.
Dobrogeanu Gherea nr. 74, aflat în subordonarea directa a Directorului General Adjunct
Protectia Copilului, Persoanei şi Familiei), îndeplineşteăurm toareleăatribu iiăprincipale:
Componenta Centrul de zi are ca obiectiv prevenirea institutionalizarii, prin asigurarea, pe
timpulă zilei,ă aă unoră activit iă deă îngrijire,ă educa ie,ă recreere-socializare, consiliere, dezvoltare a
deprinderiloră deă via ă independent ,ă orientareă şcolar ă şiă profesional ă etc.ă pentruă copiiă (scolariă siă
prescolari),ăcâtăşiăaăunorăactivit iădeăsprijin,ăconsiliere,ăeducareăetc.ăpentruăp rin iăsauăreprezentan iiă
legali,ăprecumăşiăpentruăalteăpersoaneăcareăauăînăîngrijireăcopii.ă
Atributii principale ale Centrului de zi si tipuri de servicii pe care le ofera:
activit iădeăinformareălaănivelulăcomunit ii
activit iăeduca ionale
activit iărecreativeăşiădeăsocializare
orientare pentruăp rin i
protec iaăcopiluluiăîmpotriva abuzurilor
Componenta de tip rezidential are ca principal obiect de activitate ocrotirea de tip
rezidential, pe o durata determinata, a copilului aflat in dificultate. In cadrul centrului de plasament
se respecta si se urmareste realizarea drepturilor copilului la :
gazduire, ingrijire, educatie si pregatire/consiliere de specialitate in vederea reintegrarii sau integrarii
familiale;
viata si dezvoltare in toate privintele existentei copilului, inclusiv cele fizice, afective, psiho-sociale,
cognitive, sociale si culturale;
nivel de trai corespunzator;
servicii eficiente de ocrotire a s n t ii;
îngrijire special şiăsecuritateăsocial ;
ocrotireăşi educatie personalizat ;
protectie împotrivaăoric ror forme de abuz sau maltratare;
identitateăşi istorie proprie;
libertateăspiritual ,ăreligioas ,ăaăconştiin ei si a cuvantului;
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exprimareăliber si consiliere socio-profesionala sau vocationala;
intimitatea propriei persoane si confidentialitate;
standarde de viata corespunzatoare;
odihn ,ăjocăşiăvacan ;
informare din diverse surse;
reevaluareaăperiodic a masurilor de protectie.
Activit ileă desf şurateă înă centrulă deă plasamentă respect standardele minime obligatorii pentru
serviciile rezidentiale.
Componenta Centrul Maternal, constituit la nivel de birou este o componenta de tip
reziden ialăceăprotejeaz ăcuplurileădefavorizateămam /reprezentantălegală – copil; gravida in ultimul
trimestru de sarcina pe o perioada de maxim 12 luni.
Accesul acestor cupluri se face prin dispozitie de admitere data de directorul general in baza
planului de servicii .Daca mama/gravida este minora admiterea acesteia se face in baza hotararii de
plasament emisa de C.P.C sau instanta judecatoreasca.
Principalele atributii :
a)asigur cazarea, hrana, cazarmamentul, echipamentul si conditiile igienico-sanitare necesare
protectiei speciale a beneficiarilor serviciului, în functie de nevoile si de caracteristicile fiecarei
categorii de beneficiari;
b)asigura, dupa caz, supravegherea starii de sanatate, asistenta medicala, recuperare, ingrijire si
supraveghere permenenta a beneficiarilor;
c)asigura securitatea beneficiarilor;
d)asigura beneficiarilor sprijin si informare in ceea ce priveste cunosterea si exercitarea drepturilor
lor;
e)asigura beneficiarilor educatie, informare si accesul la cultura;
f)asigura educatia informala si nonformala a beneficiarilor, în vederea asimilarii cunostintelor se
deprinderilor necesare integrarii sociale;
g)realizeaza demersuri in vederea socializari beneficiarilor, dezvoltarii relatiilor cu comunitatea;
h)realizeaza demersurile in vederea dezvoltarii favorabile a personalitatii copiilor;
i)realizeza demersuri in vederea participarii beneficiarilor la activitatile de grup si la programe
individualizate, adaptate nevoilor si caracteristicilor lor;
j)întocmeaste pentru fiecare copil în parte un plan personalizat de interventie si sa il revizuiasca
periodic (conform standardelor minime in vigoare), în functie de necesitati;
k)urmareste modalitatile de aplicare a masurilor de protectie, integrare si evolutia beneficiarilor in
cadrul serviciului si formuleaza propuneri vizand imbunatatirii calitatii actului de protectie.
ART. 43
COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII SF. ECATERINA (locatia: Bucuresti, Sector 1, B-dul
Maresal Al. Averescu nr.17, aflat în subordonarea directa a Directorului General Adjunct
Protectia Copilului, Persoanei si Familiei) prin Centrul de Recuperare Neuropsihomotorie si
prin Centrul de zi pentru copii cu Sindrom Langdon Down, este destinat serviciilor sociale
pentru copii cu sindrom autist, copii cu tulbur ri de vorbire sau cu tulburari in sfera
comportamentala.
CSS Sf Ecaterina include doua componente: componenta de centru de zi pentru copiii cu
dizabilitati si componenta de servicii punctuale de recuperare
Componenta de centru de zi are ca obiectiv prevenirea institutionalizarii, prin asigurarea, pe
timpulă zilei,ă aă unoră activit iă deă îngrijire,ă educa ie,ă recreere-socializare, consiliere, dezvoltare a
deprinderiloră deă via ă independent ă pentruă copiiiă cuă dizabilitatiă câtă şiă aă unoră activit iă deă sprijin,ă
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consiliere,ăeducareăetc.ăpentruăp rin iăsauăreprezentan iiălegali,ăprecumăşiăpentruăalteăpersoaneăcareăauă
în îngrijire copii.
Componenta de centru de recuperare are ca obiectiv recuperarea/reabilitarea copiilor cu
dizabilitati prin oferirea de servicii punctuale de terapie psihologica, terapie logopedica,
kinetoterapie si masaj, consilere psihologica pentru copil si família acestuia
Principalele atributii ale CSS Sf Ecaterina:
 sa ofere servicii de recuperare copiilor cu dizabilitati, cu/fara certificat de incadrare intr-un
grad de handicap, pe baza recomandarilor Comisiei de evaluare complexa, a medicilor de
specialitate ori a evaluarii specialistilor complexului;
 sa colaboreze cu Biroul Evaluare Complexa in vederea identificarii beneficiarilor si evaluarii
initiale a nevoilor specifice ;sa colaboreze cu celelalte compartimente din cadrul DGASPC in
vederea realizarii de activitati de informare la nivelul comunitatii cu privire la problematica
copiilor cu dizabilitati pentru integrarea /includerea sociala deplina si activa.
 sa realizeze si sa mentina o colaborare activa cu familiile copiilor care beneficiaza de
serviciile oferite
 sa asigure la intrarea in program evaluarea complexa a copilului
 sa intocmeasca pentru fiecare copil in parte un plan personalizat de interventie si sa il
revizuiasca periodic (conform standardelor minime obligatorii), in functie de evolutia
copilului;
 sa asigure realizarea obiectivelor cuprinse în personalizat de interventie;
 sa colaboreze cu celelate compartimente din cadrul DGASPC in vederea accesarii tuturor
serviciilor necesare;
 sa elaboreaze si sa desfasoare programe zilnice pentru copii, in conformitate cu nevoile
specifice ale acestora (activitati educationale, activitati de abilitare si reabilitare, activitati
recreative si de socializare, sprijin pentru orientarea scolara si profesionala, consiliere
psihologica, consiliere si sprijin pentru parinti, activitati de recuperare specifice) prin
colaborarea cu echipa multidisciplinara a CSS Sf Ecaterina;
 sa colaboreze cu echipa multidiciplinara a complexului la elaborarea planului de actiune al
centrului pe baza standardelor minime obligatorii si a nevoilor identificate la nivelul
comunitatii Sectorului 1.;
 sa ia toate masurile in vederea prevenirii abuzului asupra copiilor si a oricaror forme de
exploatare ;
 sa colaboreze cu profesionisti si institutii din domeniu in vederea optimizarii activitatii ;
 sa ofere, in limita posibilitatilor, pentru copiii nedeplasabili, posibilitatea transportului de
la/la domiciliu
ART. 44
BIROUL TEHNIC (locatia: Bucuresti, Sector 1, B-dul Maresal Al. Averescu, parte
component ă aă Complexuluiă Socială deă Serviciiă Sf.ă Ecaterinaă şiă aflată în coordonarea directa a
Directorului General), îndeplineste urmatoarele atributii principale:
 intervine cu promptitudine in rezolvarea situatiilor de avarii din sistem precum si a
reparatiilor curente a utilajelor si instalatiilor, prin personal propriu specializat pe meserii:
mecanici de intretinere, instalatori, electricieni, tamplari, zidari , zugravi, in colaborare
directa cu personalul muncitor din fiecare centru;
stabileste in conformitate cu documentatia tehnica a instalatiilor, utilajelor si masinilor,
revizii tehnice obligatorii si reparatii planificate,
 realizeaza, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, urmarirea tehnica a cladirilor,
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realizeaza, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, urmarirea comportarii in timp a
constructiilor aflate in administrare sau in patrimoniu,
 întocmeste, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, documentatia necesara privind
urmarirea comportarii in timp a constructiilor aflate in administrare sau in patrimoniu,
 inregistreaza si tine evidenta tuturor documentelor intrate, a celor intocmite pentru uz intern,
precum si a celor iesite;
 asigur ă utilizarea,ă gestionareaă şiă între inereaă curent ,ă împreuna cu Biroul Contabilitatea
Patrimoniului,ăaăre elelor de calculatoare ;
monitorizeaz ăfunc ionarea tehnicii de calcul înăvedereaăasigur rii necesarului de componente
,consumabileăşi acordarea service-ului in timp util;
 administreaz ,ă gestioneaz şiă asigur ă asisten aă tehnic pentru re eaua de calculatoare a
DGASPC Sector 1,ăăpentruăexploatareaăra ional ăaăechipamentuluiăinformatic;
 verific ă înă terenă stareaă apartamenteloră cuă destina ieă social ,ă achizi ionateă deă peă pia aă liber ă
conformăhot rârilorăemiseădeăConsiliulăLocalăalăSectoruluiă1ăprecumăşiăaăcelorăconstruiteădeă
c treăsectorulă1;
 înă colaborareă cuă Serviciulă Achizi iiă Publice,ă Avizareă Contracte,ă men ineă leg turaă cuă
operatorulă economică careă administreaz ă imobileleă achizi ionateă deă peă pia aă liber ă conformă
hot rârilorăConsiliuluiăLocalăalăSectoruluiă1ăprecumăşiăacelorăconstruiteădeăc treăsectorulă1;
 faceă propuneriă compartimenteloră deă specialitateă înă vedereaă adopt riiă unoră m suriă pentruă
reparareaă şiă men inereaă înă stareă deă siguran ă înă exploatareă şiă func ionalitateă aă imobileloră
achizi ionateădeăpeăpia aăliber ăconformăhot rârilorăConsiliuluiăLocalăalăSectoruluiă1ăprecumă
şiăaăcelorăconstruiteădeăc treăsectorulă1,ăşiăaăelementelorăstructuriiădeărezisten ăaăcl dirilorăşiă
elementelorădeăconstruc ieăexterioareăaleăcl diriloră(acoperiş,ăfa ad ,ăîmprejmuiri,ăpavimente,ă
sc riăexterioare);
 men ineăleg turaăcuăchiriaşiiăimobilelorăcuădestina ieăsocial ăînăvedereaăsolu ion riiăoric roră
probleme care apar în administrarea acestora;
 fundamenteaza şiă întocmeşteă proiectele de dispozitii ale Directorului General precum si
proiectele hotararilor pe care DGASPC Sector 1 le supune spre aprobare Consiliului Local
Sector 1, in domeniul sau de activitate.
ART. 45
BIROUL AUTO (locatia: Bucuresti, Sector 1, B-dulăMaresalăAl.ăAverescu,ăparteăcomponent ă
aă Complexuluiă Socială deă Serviciiă Sf.ă Ecaterinaă şiă aflată ină coordonareaă directaă aă Directoruluiă
General şiă înă coordonareaă metodologic ă aă Şefuluiă Serviculuiă Achizi iiă Publice,ă Avizareă
Contracte), îndeplineste urmatoarele atributii principale:
 asigur buna exploatare a parcului auto conform legislatiei in vigoare;
 face propuneri pentru aprovizionarea unitatii cu carburanti, lubrifianti si piese de schimb
necesare functionarii autovehiculelor din dotare;
 seăocup de intretinerea si buna functionare a parcului auto;
 asigura gestionarea si verificarea tehnica a parcului auto;
 asigura modul de completare a foilor de parcurs in vederea exploatarii in conditii de legalitate
a parcului auto;
 primeste foile de parcurs ale autovehiculelor din ziua precedenta;
calculeaza foile de parcurs ale autovehiculelor cu privire la datele inscrise in acestea: nr.km
efectuati, verifica semnaturile de efectuare a acestor curse;
 calculeaza consumul mediul zilnic de combustibil al autovehiculelor;
 intocmeste si calculeaza F.A.Z -urile autovehiculelor;
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intocmeste si tine evidenta rulajului anvelopelor din dotarea autovehiculelor;
urmareste si tine evidenta anuntand in timp util efectuarea reviziei tehnice a autovehiculului;
intocmeste lucrarile de decontare a consumurilor lunare de carburanti si lubrifianti pentru
autovehiculele din dotarea unitatii;
urmareste plata obligatiilor unitatii catre stat pentru autovehiculele din dotare: asigurari auto,
taxa de transport pentru drumuri, impozite etc.
urmareste ca schimbul de ulei al autovehiculului sa se faca la timp respectandu-se prevederile
legale in acest sens;
face propuneri pentru achizitionarea de piese de schimb si accesorii necesare reparatiilor
curente ale autovehiculelor atunci cand este cazul si certifica necesitatea acestora;
elibereaza bonurile de valoare pentru alimentarea cu combustibil a autovehiculelor si tine
evidenta acestora urmarind ca stocurile de combustibil existente pe autovehicul sa nu
depaseasca capacitatea de aprovizionare a rezervorului acestora;
urmareste incadrarea in cotele de consum de carburant alocate lunar unitatii urmarind ca
acestea sa nu fie depasite;
transporta marfa si persoane din cadrul institutiei, in interesul institutiei;
fundamenteaza proiectele de dispozitii ale Directorului General precum si proiectele
hotararilor pe care DGASPC Sector 1 le supune spre aprobare Consiliului Local Sector 1, in
domeniul sau de activitate.

ART. 46
COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII PINOCCHIO (locatia: Bucuresti, Sector 1, B-dul
Lupt torilor nr.40, aflat în subordonarea directa a Directorului General Adjunct Protectia
Copilului, Persoanei şi Familiei) are în componen ăurm toareleăstructuri:
Componentaădeăprimireăînăregimădeăurgen
Componentaăreziden ial ă
BiroulăInterven ieăînăRegimădeăUrgen ăpentruăCopii
Componentaădeăprimireăînăregimădeăurgen :
asigur ăaccesulăcopiilor,ăpeăoăperioad ădeterminat ,ălaăg zduire,ăîngrijire,ăeduca ieăşiăpreg tireă
înă vedereaă reintegr riiă sauă integr riiă loră familialeă şiă socialeă sauă lu riiă uneiă m suriă deă protec ieă
corespunz toare.ă Areă ună rolă principală înă asigurareaă uneiă interven iiă eficienteă înă beneficiulă copiilor,ă
pentruăaăpromovaăurm toareleăcategoriiădeădrepturi :
dreptulălaăprotec ieăîmpotrivaăoric reiăformeădeăviolen ,ăpedeaps ăsauăbrutalitateăfizic ăşi/sauă
mental ,ădeăabandonăsauăneglijen ,ădeămaltratareăsauăexploatare,ăinclusivădeăviolen ăsexual ;
dreptul de a fi protejat prin plasament familial sau, în caz de necesitate, prin plasament într-o
institutie adecvata, atunci cand este privat de mediul sau familial ;
dreptul de a fi protejat impotriva oricarei forme de abuz si de a beneficia de asistenta
corespunzatoare pe parcursul procedurilor.
Centrulădeăprimireăac ioneaz :
pentru a preveni intrarea in sistem a copilului aflat in situatie de risc, atunci cand în urma
evaluariiăcauzelorăplas riiăînăcentrulădeăprimireăesteărealizabil ărevenireaăcopiluluiăînămediulăfamilial,ă
eventualăînso it ădeăm suriădeăconsiliereăşiăsuportăpentruăp rin i ;
pentru a proteja copilulăşiăa-iăoferiătemporarăîngrijirileăşiăconsiliereaădeăspecialitateădeăcareăareă
nevoie ;
pentruăaăpreg tiăintrareaăînăsistemăaăcopiluluiăaflatăînădificultate,ăstabilindăînăurmaărezultateloră
evalu riiădinăcentrulădeăprimireăm suraăceaămaiăadecvat ăfiec rui caz.
Principaleleăatribu ii:
Asigur ăbeneficiaruluiăînăregimădeăurgen :
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primireăşiăg zduire ;
identificare ;
întocmire raport caz ;
evaluare ;
interven ieăşiătratament ;
preg tireaăm suriiădeăprotec ieăadecvate.
Componentaăreziden ial :
areă caă principală obiectă deă activitateă ocrotireaă deă tipă reziden ial,ă peă oă durataă determinat ,ă aă
copiluluiăaflată înă dificultate.ă Înăcadrulăcentruluiădeăplasamentăseărespect ă şiă seăurm reşteărealizareaă
drepturilor copilului la :
g zduire,ă îngrijire,ă educa ieă şiă preg tire/consiliereă deă specialitateă înă vedereaă reintegr riiă sauă
integr riiăfamiliale;
via aăşiădezvoltareăînătoateăprivin eleăexisten eiăcopilului,ăinclusivăceleăfizice,ăafective,ăpsihosociale,ăcognitive,ăsocialeăşiăculturale ;
nivel de trai corespunz tor ;
serviciiăeficienteădeăocrotireăaăs n t ii ;
îngrijireăspecial ăşiăsecuritateăsocial ;
ocrotireăşiăeduca ieăpersonalizat ;
protec ieăîmpotrivaăoric rorăformeădeăabuzăsauămaltratare ;
identitateăşiăistorieăproprie ;
libertate spiritual ,ăreligioas ,ăaăconştiin eiăşiăaăcuvântului ;
exprimareăliber ăşiăconsiliereăsocio-profesional ăsauăvoca ional ;
intimitateaăproprieiăpersoaneăşiăconfiden ialitate ;
standardeădeăvia ăcorespunz toare ;
odihn ,ăjocăşiăvacan ;
informare din diverse surse ;
reevaluareaăperiodic ăaăm surilorădeăprotec ie.
Principalele atributii:
a) asigur ă cazarea,ă hrana,ă cazarmamentul,ă echipamentulă şiă condi iileă igienico-sanitare necesare
protec ieiăspecialeăaăcopiilor,ătinerilor;
b) asigur ,ă dup ă caz,ă supraveghereaă st riiă deă s n tate,ă asisten ă medical ,ă recuperare,ă îngrijireă şiă
supraveghereăpermanent ăaăbeneficiarilor;ă
c) asigur ăpazaăşiăsecuritateaăbeneficiarilor;ă
d) asigur ăbeneficiarilorăprotec ieăşiăasisten ăînăcunoaştereaăşiăexercitareaădrepturilorălor;
e) asigur ăaccesulăbeneficiarilorălaăeduca ie,ăinformare,ăcultur ;ă
f) asigur ăeduca iaăinformal ăşiănonformal ăaăbeneficiarilor,ăînăvedereaăasimil riiăcunoştin elorăşiăaă
deprinderilorănecesareăintegr riiăsociale;ă
g) asigur ăsocializareaăbeneficiarilor,ădezvoltareaărela iilorăcuăcomunitatea;ă
h) asigur ăclimatulăfavorabilădezvolt riiăpersonalit iiăcopiilor;ă
asigur ă participareaă beneficiariloră laă activit iă deă grupă şiă laă programeă individualizate,ă adaptateă
nevoilorăşiăcaracteristicilorălor;ă
i) asigur interven ieădeăspecialitate;ă
j) contribuieălaărealizareaăobiectivelorăcuprinseăînăplanulăindividualizatădeăprotec ie;ă
k) urm rescămodalit ileăconcreteădeăpunereăînăaplicareăaăm surilorădeăprotec ieăspecial ,ăintegrareaă
şiă evolu iaă beneficiariloră înă cadrulă serviciuluiă şiă formuleaz ă propuneriă vizândă completareaă sauă
modificareaăplanuluiăindividualizatădeăprotec ieăsauăîmbun t ireaăcalit iiăîngrijiriiăacordate;ă
l) asigur ăposibilit iădeăpetrecereăaătimpuluiăliber.ă
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BiroulăInterven ieăînăRegimădeăUrgen ăpentruăCopii:
 identific ă zoneleă deă interven ieă şiă aproximeaz ă num rulă deă copiiă afla iă înă stradaă peă razaă
sectorului 1;
 propuneăm surileădeăprotec ieăpentruăcopiiiăproveni iădinăstrad ;
acord ăasisten ăşiăsprijinădeăurgen ăp rin ilorăcopilului,ăurm rindădac ăaceştiaăîşiăpotăasumaă
responsabilitatea si daca isi exercita drepturile si isi indeplinesc obligatiile cu privire la copil astfel
incat sa previna aparitia situatiilor ce pun in pericol securitatea si dezvoltarea copilului;
 solicit ăsprijină Serviciului Violenta Asupra Copilului înă vedereaăacord rii copilului capabil
de discernamant, asistenta si sprijin in exercitarea dreptului sau la libera exprimare a opiniei;
 asigura pemanenta la telefonul pentru sesizari si interventia rapida in cazul copilului care
necesita un ajutor imediat datorita situatiei dificile in care se afla (copil al strazii; victima a
formelor de abuz) colaborand cu organele de politie conform legii;
 tine evidenta apelurilor primite si intocmeste note telefonice privind sesizarea primita,
transmite prin note interne cazul catre serviciile competente in functie de problema
identificata;
 realizeaza incursiuni stradale pentru identificarea copiilor strazii, copiilor in strada si copiilor
pe strada;
 organizeaza activitatea echipelor mobile impartind sectorul in zone tinand cont de frecventa
copiilor strazii in aceste zone;
 întocmeste procesul verbal de gasire a copilului in strada impreuna cu reprezentantii politiei ;
 monitorizeaza copiii strazii care nu doresc sa beneficieze de serviciile Complexului oferindule consiliere si suport pentru a beneficia de serviciile de care acestia au nevoie (acte de
identitate, sanatate, restabilirea relatiei cu familia, educatie etc);
 desfasoara activitati de monitorizare si interventie prin intermediul echipei mobile in vederea
rezolvarii situatiei copiilor strazii colaborand in acest sens cu serviciile din cadrul DGASPC
cat si cu alte institutii;
 asigur ă protectiaă special ă aă copiluluiă abuzată sauă neglijată obligadu-se sa verifice si sa
solutioneze impreuna cu Serviciul Violenta Asupra Copilului toate sesizarile privind
cazurile de abuz si nelijare in situatia in care, in urma verificarilor efectuate se stabilesc
motive temeinice care sa sustina existenta unei situatii de pericol iminent pentru copil, datorat
abuzului sau neglijarii, si nu intampina opozitie din partea persoanelor juridice precum si a
persoanelor fizice care au in ingrijire sau asigura protectia unui copil, instituie masura de
plasament in regim de urgenta;
 depune diligentele necesare pentru clarificarea situatiei juridice a copilului plasat in regim de
urgenta;
 colaboreaza cu celelate servicii din cadrul DGASPC Sector 1 pentru indeplinirea
corespunzatoare a atributiilor compartimentului;
 colaboreaza cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor si a celorlalte organe de
specialitate ale administratiei publice centrale si locale in vederea identificarii situatiilor
deosebite care apar in activitatea de protectie a copilului aflat in dificultate.
Compartimentul se va aflaăînă subordonareaăadministrativ ăaăŞefuluiăComplexuluiăSocialădeă
Servicii,ă urmândă aă fiă condusă şiă coordonată metodologică deă Directorulă Generală Adjunctă Protec iaă
Copilului, Persoanei si Familiei.
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ART. 47
COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII VRANCEI (locatia: Bucuresti, Sector 1, Str. Vrancei
nr. 9A, aflat in subordonarea directa a Directorului General Adjunct Protectia Copilului,
Persoanei si Familiei)ăareăurm toareleăatribu iiăprincipale:
Faceă parteă dină Proiectulă ”Maiă multeă centreă deă îngrijireă pentruă copilulă t u,ă maiă multeă
oportunit iă deă angajareă pentruă tine”,ă cofinan ată dină Fondulă Socială Europeană prină Programulă
Opera ională Sectorială ”Dezvoltareaă Resurseloră Umane”ă 2007ă – 2013 – Axaă Prioritar ă 6.ă
”Promovareaă Incluziuniiă Sociale”,ă Domeniulă majoră deă interven ieă 6.3.ă ”Promovareaă egalit iiă deă
şanseă peă pia aă muncii”,ă implementată deă ă Direc iaă General ă deă Asisten ă Social ă aă Municipiuluiă
Bucureştiăînăcolaborareăcuăparteneriiăs iălocali;
Creşeleăsuntăinstitu iiăpubliceăsauăprivateăspecializateăînăserviciiăcuăcaracter social, medical,
educa ionalăpentruăcreşterea,ăîngrijireaăşiăeducareaătimpurieăaăcopiilorăcuăvârsteăcuprinseăîntreă3ăluniă
şiă4ăani.
Creşeleăseăînfiin eaz ,ăseăorganizeaz ăşiăfunc ioneaz ăcaăcentreăcuăprogramădeălucruăzilnicăsauă
s pt mânal,ăînăsistemăpublic ori privat.
Creşeleăînăsistemăpublicăseăînfiin eaz ăprinăhot râreăaăconsiliuluiălocal,ăînăsubordineaăacestuia,ă
caăunit iăcuăsauăf r ăpersonalitateăjuridic .
Complexul Social de Servicii Vrancei va avea în structura sa 3 componente tipăcreş , cu o
capacitateătotal ădeă180ălocuri.
Principaleleăatribu iiăaleăstructuriiăînfiin ateăsunt:
a) asigur ăserviciiădeă îngrijireăşiă supraveghereăaăcopiilorăcuăvârsteă cuprinseăîntreă3ăluniăşiă 4ăani,ă
prin personalul angajat specializat;
b) asigur ăunăprogramădeăeduca ieătimpurieăadecvatăvârstei,ănevoilor,ăpoten ialuluiădeădezvoltareăşiă
particularit ilorăcopiilorăcuăvârsteăcuprinseăîntreă3ăluniăşiă4ăani,ăprinăpersonalulăangajatăspecializat;
c) asigur ă supraveghereaă st riiă deă s n tateă şiă deă igien ă aă copiiloră şiă acord ă primulă ajutoră şiă
îngrijirileă medicaleă necesareă înă cază deă îmboln vire,ă pân ă laă momentulă prelu riiă copiluluiă deă
sus in torulă legală sauă ală intern riiă într-oă unitateă medical ,ă dup ă caz,ă prină personalulă angajată
specializat;
d) asigur ă nutri ia copiilor cu respectarea normelor legale în vigoare, prin personalul angajat
specializat;
e) colaboreaz ă cuă familiileă copiiloră careă frecventeaz ă creşaă şiă realizeaz ă oă rela ieă deă parteneriată
activă cuă p rin ii/reprezentan iiă legaliă înă vedereaă respectarii interesului copilului, prin personalul
specializat;
f) asigur ă consiliereă şiă sprijină pentruă p rin ii/reprezentan iiă legaliă aiă copiilor,ă prină personalulă
angajat specializat sau prin serviciile specializate ale DGASPC Sector 1;
g) contribuie la depistareaăprecoceă aăsitua iilorădeăriscăcareăpotă determinaăseparareaăcopiluluiădeă
p rin iiăs iăşiăsesizeaz ăserviciileăspecializateăaleăDGASPCăSectoră1;
h) organizeaza si asigura un regim relational de viata si conditii normale in vederea dezvoltarii
echilibrate somatice si psiho-motorii a copiilor.
ART. 48
CASA DE TIP FAMILIAL SF. MINA (locatia: Bucuresti, Sector 1, Str.Minervei nr.31A, aflat
în subordonarea directa a Directorului General Adjunct Protectiaă Copilului,ă Persoaneiă şi
Familiei) este casuta de tip familial pentru copii/tineri cu dizabilitati si are drept misiune furnizarea
sauă asigurareaă accesuluiă copiilor/tinerilor,ă peă oă perioad ă determinat ,ă laă g zduire,ă îngrijire,ă
reabilitare,ăeduca ieăşiăpreg tireăînăvedereaăreintegr riiăsauăintegr riiăfamilialeăşiăincluderiiăsociale.ăă
Priveste viata si dezvoltare in toate privintele existentei copilului, inclusiv cele fizice, afective, psihosociale, cognitive, sociale si culturale. Ofera copiilor/tinerilor protejati:
55

nivel de trai corespunzator ;
servicii eficiente de ocrotire a sanatatii ;
ingrijire speciala si securitate sociala ;
ocrotire si educatie personalizata ;
protectie impotriva oricaror forme de abuz sau maltratare ;
identitate si istorie proprie ;
libertate spirituala, religioasa, a constiintei si a cuvantului ;
exprimare libera si consiliere socio-profesionala sau vocationala ;
intimitatea propriei persoane si confidentialitate ;
standarde de viata corespunzatoare ;
odihna, joc si vacanta ;
informare din diverse surse ;
reevaluarea periodica a masurilor de protectie
Principalele atributii:
a) asigur ă cazarea,ă hrana,ă cazarmamentul,ă echipamentulă şiă condi iileă igienico-sanitare necesare
protec ieiăspecialeăaăcopiilor,ătinerilor.
b) asigur ,ă dup ă caz,ă supraveghereaă st riiă deă s n tate,ă asisten ă medical ,ă recuperare,ă îngrijireă şiă
supraveghereăpermanent ăaăbeneficiarilor;ă
c) asigur ăpazaăşiăsecuritateaăbeneficiarilor;ă
d) asigur ăbeneficiarilorăprotec ieăşiăasisten ăînăcunoaştereaăşiăexercitareaădrepturilorălor;ă
e) asigur ăaccesulăbeneficiarilorălaăeduca ie,ăinformare,ăcultur ;ă
f) asigur ăeduca iaăinformal ăşiănonformal ăaăbeneficiarilor,ăînăvedereaăasimil riiăcunoştin elorăşiăaă
deprinderilorănecesareăintegr riiăsociale;ă
g) asigur ăsocializareaăbeneficiarilor,ădezvoltareaărela iilor cu comunitatea;
h) asigur ăclimatulăfavorabilădezvolt riiăpersonalit iiăcopiilor;ă
asigur ă participareaă beneficiariloră laă activit iă deă grupă şiă laă programeă individualizate,ă adaptateă
nevoilorăşiăcaracteristicilorălor;ă
i) asigur ăinterven ieădeăspecialitate;
j) contribuieălaărealizareaăobiectivelorăcuprinseăînăplanulăindividualizatădeăprotec ie;ă
k) urm rescămodalit ileăconcreteădeăpunereăînăaplicareăaăm surilorădeăprotec ieăspecial ,ăintegrareaă
şiă evolu iaă beneficiariloră înă cadrulă serviciuluiă şiă formuleaz ă propuneriă vizândă completareaă sauă
modificareaăplanuluiăindividualizatădeăprotec ieăsauăîmbun t ireaăcalit iiăîngrijiriiăacordate;ă
l) asigur ăposibilit iădeăpetrecereăaătimpuluiăliber.ă
ART. 49
CASA DE TIP FAMILIAL BUBURUZA (locatia: Bucuresti, Sector 1, Str. Plaviei nr.26-30
aflatăînăsubordonareaădirect a Directorului General Adjunct Protectia Copilului, Persoanei şi
Familiei), este casut de tip familial pentru copii cu dizabilitati si are drept misiune furnizarea sau
asigurarea accesului copiilor,ăpeăoăperioad ădeterminat ,ălaăg zduire,ăîngrijire,ăreabilitare,ăeduca ieăşiă
preg tireăînăvedereaăreintegr riiăsauăintegr riiăfamilialeăşiăincluderiiăsociale.ăă
Priveste viata si dezvoltare in toate privintele existentei copilului, inclusiv cele fizice, afective, psihosociale, cognitive, sociale si culturale. Ofera copiilor protejati:
nivel de trai corespunzator ;
servicii eficiente de ocrotire a sanatatii ;
ingrijire speciala si securitate sociala ;
ocrotire si educatie personalizata ;
protectie impotriva oricaror forme de abuz sau maltratare ;
identitate si istorie proprie ;
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libertate spirituala, religioasa, a constiintei si a cuvantului ;
exprimare libera si consiliere socio-profesionala sau vocationala ;
intimitatea propriei persoane si confidentialitate ;
standarde de viata corespunzatoare ;
odihna, joc si vacanta ;
informare din diverse surse ;
reevaluarea periodica a masurilor de protectie.
Principalele atributii:
a) asigur ă cazarea,ă hrana,ă cazarmamentul,ă echipamentulă şiă condi iileă igienico-sanitare necesare
protec ieiăspecialeăaăcopiilor,ătinerilor.
b) asigur ,ă dup ă caz,ă supraveghereaă st riiă deă s n tate,ă asisten ă medical ,ă recuperare,ă îngrijireă şiă
supraveghereăpermanent ăaăbeneficiarilor;ă
c) asigur ăpazaăşiăsecuritateaăbeneficiarilor;
d) asigur ăbeneficiarilorăprotec ieăşiăasisten ăînăcunoaştereaăşiăexercitareaădrepturilorălor;ă
e) asigur ăaccesulăbeneficiarilorălaăeduca ie,ăinformare,ăcultur ;ă
f) asigur ăeduca iaăinformal ăşiănonformal ăaăbeneficiarilor,ăînăvedereaăasimil riiăcunoştin elorăşiăaă
deprinderilorănecesareăintegr riiăsociale;ă
g) asigur ăsocializareaăbeneficiarilor,ădezvoltareaărela iilorăcuăcomunitatea;ă
h) asigur ăclimatulăfavorabilădezvolt riiăpersonalit iiăcopiilor;ă
asigur ă participareaă beneficiariloră laă activit iă deă grupă şiă laă programeă individualizate,ă adaptateă
nevoilorăşiăcaracteristicilorălor;ă
i) asigur ăinterven ieădeăspecialitate;ă
j) contribuieălaărealizareaăobiectivelorăcuprinseăînăplanulăindividualizatădeăprotec ie;ă
k) urm rescămodalit ileăconcreteădeăpunereăînăaplicareăaăm surilorădeăprotec ieăspecial ,ăintegrareaă
şiă evolu iaă beneficiariloră înă cadrulă serviciuluiă şiă formuleaz ă propuneriă vizândă completareaă sauă
modificareaăplanuluiăindividualizatădeăprotec ieăsauăîmbun t ireaăcalit iiăîngrijiriiăacordate;
l) asigur ăposibilit iădeăpetrecereăaătimpuluiăliber.ă
ART. 50
CASA DE TIP FAMILIAL ALEXANDRA (locatia:Bucuresti, Sector 1, Str.Vrancea nr.9B),
aflat ăînăsubordonareaădirect a Directorului General Adjunct Protectia Copilului, Persoanei
şi Familiei), esteăc su de tip familial pentru copii cu dizabilitati si are drept misiune furnizarea sau
asigurareaăaccesuluiăcopiilor,ăpeăoăperioad ădeterminat ,ălaăg zduire,ăîngrijire,ăreabilitare,ăeduca ieăşiă
preg tireă înă vedereaă reintegr riiă sauă integr riiă familialeă şiă includeriiă sociale.ă ă Privesteă viataă siă
dezvoltare in toate privintele existentei copilului, inclusiv cele fizice, afective, psiho-sociale,
cognitive, sociale si culturale.
Ofera copiilor protejati:
nivel de trai corespunzator ;
servicii eficiente de ocrotire a sanatatii ;
ingrijire speciala si securitate sociala ;
ocrotire si educatie personalizata ;
protectie impotriva oricaror forme de abuz sau maltratare ;
identitate si istorie proprie ;
libertate spirituala, religioasa, a constiintei si a cuvantului ;
exprimare libera si consiliere socio-profesionala sau vocationala ;
intimitatea propriei persoane si confidentialitate ;
standarde de viata corespunzatoare ;
odihna, joc si vacanta ;
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informare din diverse surse ;
reevaluarea periodica a masurilor de protectie.
Principalele atributii:
a) asigur ă cazarea,ă hrana,ă cazarmamentul,ă echipamentulă şiă condi iileă igienico-sanitare necesare
protec ieiăspecialeăaăcopiilor,ătinerilor.
b) asigur ,ă dup ă caz,ă supraveghereaă st riiă deă s n tate,ă asisten ă medical ,ă recuperare,ă îngrijireă şiă
supraveghereăpermanent ăaăbeneficiarilor;ă
c) asigur ăpazaăşiăsecuritateaăbeneficiarilor;ă
d) asigur ăbeneficiarilorăprotec ieăşiăasisten ăînăcunoaştereaăşiăexercitareaădrepturilorălor;ă
e) asigur ăaccesulăbeneficiarilorălaăeduca ie,ăinformare,ăcultur ;ă
f) asigur ăeduca iaăinformal ăşiănonformal ăaăbeneficiarilor,ăînăvedereaăasimil riiăcunoştin elorăşiăaă
deprinderilorănecesareăintegr riiăsociale;ă
g) asigur ăsocializareaăbeneficiarilor,ădezvoltareaărela iilorăcuăcomunitatea;ă
h) asigur ăclimatulăfavorabilădezvolt riiăpersonalit iiăcopiilor;ă
asigur ă participareaă beneficiariloră laă activit iă deă grupă şiă laă programeă individualizate,ă adaptateă
nevoilorăşiăcaracteristicilorălor;ă
i) asigur ăinterven ieădeăspecialitate;ă
j) contribuie la realizareaăobiectivelorăcuprinseăînăplanulăindividualizatădeăprotec ie;ă
k) urm rescămodalit ileăconcreteădeăpunereăînăaplicareăaăm surilorădeăprotec ieăspecial ,ăintegrareaă
şiă evolu iaă beneficiariloră înă cadrulă serviciuluiă şiă formuleaz ă propuneriă vizândă completarea sau
modificareaăplanuluiăindividualizatădeăprotec ieăsauăîmbun t ireaăcalit iiăîngrijiriiăacordate;ă
l) asigur ăposibilit iădeăpetrecereăaătimpuluiăliber.ă
ART. 51
CASA DEă TIPă FAMILIALă STEJĂREL (locatia: Bucuresti, Sector 1, Str. Nazarcea nr.30 A
aflat ăînăsubordonareaădirect a Directorului General Adjunct Protectia Copilului, Persoanei
şi Familiei) esteăcasu de tip familial pentru copii cu dizabilitati si are drept misiune furnizarea sau
asigurareaăaccesuluiăcopiilor,ăpeăoăperioad ădeterminat ,ălaăg zduire,ăîngrijire,ăreabilitare,ăeduca ieăşiă
preg tireăînăvedereaăreintegr riiăsauăintegr riiăfamilialeăşiăincluderiiăsociale.ăă
Priveste viata si dezvoltare in toate privintele existentei copilului, inclusiv cele fizice, afective, psihosociale, cognitive, sociale si culturale.
Ofera copiilor protejati:
nivel de trai corespunzator ;
servicii eficiente de ocrotire a sanatatii ;
ingrijire speciala si securitate sociala ;
ocrotire si educatie personalizata ;
protectie impotriva oricaror forme de abuz sau maltratare ;
identitate si istorie proprie ;
libertate spirituala, religioasa, a constiintei si a cuvantului ;
exprimare libera si consiliere socio-profesionala sau vocationala ;
intimitatea propriei persoane si confidentialitate ;
standarde de viata corespunzatoare ;
odihna, joc si vacanta ;
informare din diverse surse ;
reevaluarea periodica a masurilor de protectie.
Principalele atributii:
a) asigur ă cazarea,ă hrana,ă cazarmamentul,ă echipamentulă şiă condi iileă igienico-sanitare necesare
protec ieiăspeciale a copiilor, tinerilor.
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b) asigur ,ă dup ă caz,ă supraveghereaă st riiă deă s n tate,ă asisten ă medical ,ă recuperare,ă îngrijireă şiă
supraveghereăpermanent ăaăbeneficiarilor;ă
c) asigur ăpazaăşiăsecuritateaăbeneficiarilor;ă
d) asigur ăbeneficiarilorăprotec ieăşiăasisten ăînăcunoaştereaăşiăexercitareaădrepturilorălor;ă
e) asigur ăaccesulăbeneficiarilorălaăeduca ie,ăinformare,ăcultur ;ă
f) asigur ăeduca iaăinformal ăşiănonformal ăaăbeneficiarilor,ăînăvedereaăasimil riiăcunoştin elorăşiăaă
deprinderilor necesare integr riiăsociale;ă
g) asigur ăsocializareaăbeneficiarilor,ădezvoltareaărela iilorăcuăcomunitatea;ă
h) asigur ăclimatulăfavorabilădezvolt riiăpersonalit iiăcopiilor;ă
asigur ă participareaă beneficiariloră laă activit iă deă grupă şiă laă programeă individualizate, adaptate
nevoilorăşiăcaracteristicilorălor;ă
i) asigur ăinterven ieădeăspecialitate;ă
j) contribuieălaărealizareaăobiectivelorăcuprinseăînăplanulăindividualizatădeăprotec ie;ă
k) urm rescămodalit ileăconcreteădeăpunereăînăaplicareăaăm surilorădeăprotec ieăspecial ,ăintegrareaă
şiă evolu iaă beneficiariloră înă cadrulă serviciuluiă şiă formuleaz ă propuneriă vizândă completareaă sauă
modificareaăplanuluiăindividualizatădeăprotec ieăsauăîmbun t ireaăcalit iiăîngrijiriiăacordate;ă
l) asigur ăposibilit iădeăpetrecere a timpului liber.
ART. 52
CASA DE TIP FAMILIAL BRĂDUŢă (locatia: Bucuresti, Sector 1, Str. Somesul Rece nr.47,
aflat înăsubordonareaădirect a Directorului General Adjunct Protectia Copilului, Persoanei
şi Familiei), esteăcasu de tip familial pentru copii cu dizabilitati si are drept misiune furnizarea sau
asigurareaăaccesuluiăcopiilor,ăpeăoăperioad ădeterminat ,ălaăg zduire,ăîngrijire,ăreabilitare,ăeduca ieăşiă
preg tireăînăvedereaăreintegr riiăsauăintegr riiăfamilialeăşiăincluderiiăsociale.ăă
Priveste viata si dezvoltare in toate privintele existentei copilului, inclusiv cele fizice, afective, psihosociale, cognitive, sociale si culturale.
Ofera copiilor protejati:
nivel de trai corespunzator ;
servicii eficiente de ocrotire a sanatatii ;
ingrijire speciala si securitate sociala ;
ocrotire si educatie personalizata ;
protectie impotriva oricaror forme de abuz sau maltratare ;
identitate si istorie proprie ;
libertate spirituala, religioasa, a constiintei si a cuvantului ;
exprimare libera si consiliere socio-profesionala sau vocationala ;
intimitatea propriei persoane si confidentialitate ;
standarde de viata corespunzatoare ;
odihna, joc si vacanta ;
informare din diverse surse ;
reevaluarea periodica a masurilor de protectie.
Principalele atributii:
a) asigur ă cazarea,ă hrana,ă cazarmamentul,ă echipamentulă şiă condi iileă igienico-sanitare necesare
protec ieiăspecialeăaăcopiilor,ătinerilor.
b) asigur ,ă dup ă caz,ă supraveghereaă st riiă deă s n tate,ă asisten ă medical ,ă recuperare,ă îngrijireă şiă
supraveghere permanent ăaăbeneficiarilor;ă
c) asigur ăpazaăşiăsecuritateaăbeneficiarilor;ă
d) asigur ăbeneficiarilorăprotec ieăşiăasisten ăînăcunoaştereaăşiăexercitareaădrepturilorălor;ă
e) asigur ăaccesulăbeneficiarilorălaăeduca ie,ăinformare,ăcultur ;ă
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f) asigur ăeduca iaăinformal ăşiănonformal ăaăbeneficiarilor,ăînăvedereaăasimil riiăcunoştin elorăşiăaă
deprinderilorănecesareăintegr riiăsociale;ă
g) asigur ăsocializareaăbeneficiarilor,ădezvoltareaărela iilorăcuăcomunitatea;ă
h) asigur ăclimatulăfavorabilădezvolt riiăpersonalit iiăcopiilor;ă
asigur ă participareaă beneficiariloră laă activit iă deă grupă şiă laă programeă individualizate,ă adaptateă
nevoilorăşiăcaracteristicilorălor;ă
i) asigur ăinterven ieădeăspecialitate;ă
j) contribuie la realizarea obiectivelor cuprinse în planulăindividualizatădeăprotec ie;ă
k) urm rescămodalit ileăconcreteădeăpunereăînăaplicareăaăm surilorădeăprotec ieăspecial ,ăintegrareaă
şiă evolu iaă beneficiariloră înă cadrulă serviciuluiă şiă formuleaz ă propuneriă vizândă completareaă sauă
modificarea planului individualizatădeăprotec ieăsauăîmbun t ireaăcalit iiăîngrijiriiăacordate;ă
l) asigur ăposibilit iădeăpetrecereăaătimpuluiăliber.ă
ART. 53
CASA DE TIP FAMILIAL SF.ăŞTEFAN (loca ia:ăBucureşti,ăSectoră1,ăB-dul Lupt torilorănr.ă
40,ă aflat ă înă subordonareaă direct ă aă Directorului General Adjunct Protectia Copilului,
Persoanei şi Familiei ), esteăcasu de tip familial pentru copii cu dizabilitati si are drept misiune
furnizareaă sauă asigurareaă accesuluiă copiilor,ă peă oă perioad ă determinat ,ă laă g zduire,ă îngrijire,
reabilitare,ăeduca ieăşiăpreg tireăînăvedereaăreintegr riiăsauăintegr riiăfamilialeăşiăincluderiiăsociale.ăă
Priveste viata si dezvoltare in toate privintele existentei copilului, inclusiv cele fizice, afective, psihosociale, cognitive, sociale si culturale.
Ofera copiilor protejati:
nivel de trai corespunzator ;
servicii eficiente de ocrotire a sanatatii ;
ingrijire speciala si securitate sociala ;
ocrotire si educatie personalizata ;
protectie impotriva oricaror forme de abuz sau maltratare ;
identitate si istorie proprie ;
libertate spirituala, religioasa, a constiintei si a cuvantului ;
exprimare libera si consiliere socio-profesionala sau vocationala ;
intimitatea propriei persoane si confidentialitate ;
standarde de viata corespunzatoare ;
odihna, joc si vacanta ;
informare din diverse surse ;
reevaluarea periodica a masurilor de protectie.
Principalele atributii:
a) asigur ă cazarea,ă hrana,ă cazarmamentul,ă echipamentulă şiă condi iileă igienico-sanitare necesare
protec ieiăspecialeăaăcopiilor,ătinerilor.
b) asigur ,ă dup ă caz,ă supraveghereaă st riiă deă s n tate,ă asisten ă medical ,ă recuperare,ă îngrijireă şiă
supraveghereăpermanent ăaăbeneficiarilor;ă
c) asigur ăpazaăşiăsecuritateaăbeneficiarilor;ă
d) asigur ăbeneficiarilorăprotec ieăşiăasisten ăînăcunoaştereaăşiăexercitareaădrepturilorălor;ă
e) asigur ăaccesulăbeneficiarilorălaăeduca ie,ăinformare,ăcultur ;ă
f) asigur ăeduca iaăinformal ăşiănonformal ăaăbeneficiarilor,ăînăvedereaăasimil riiăcunoştin elorăşiăaă
deprinderilorănecesareăintegr riiăsociale;ă
g) asigur ăsocializareaăbeneficiarilor,ădezvoltareaărela iilorăcuăcomunitatea;ă
h) asigur ăclimatulăfavorabilădezvolt riiăpersonalit iiăcopiilor;ă
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asigur ă participareaă beneficiariloră laă activit iă deă grupă şiă laă programeă individualizate,ă adaptateă
nevoilorăşiăcaracteristicilor lor;
i) asigur ăinterven ieădeăspecialitate;ă
j) contribuieălaărealizareaăobiectivelorăcuprinseăînăplanulăindividualizatădeăprotec ie;ă
k) urm rescămodalit ileăconcreteădeăpunereăînăaplicareăaăm surilorădeăprotec ieăspecial ,ăintegrarea
şiă evolu iaă beneficiariloră înă cadrulă serviciuluiă şiă formuleaz ă propuneriă vizândă completareaă sauă
modificareaăplanuluiăindividualizatădeăprotec ieăsauăîmbun t ireaăcalit iiăîngrijiriiăacordate;ă
l) asigur ăposibilit iădeăpetrecereăaătimpuluiăliber.ă
ART. 54
CASA DE TIP FAMILIAL SF. CONSTANTIN (loca ia:ăBucureşti,ăSectoră1,ăStr.ăCireşoaiaănr.ă
70, aflat ă în subordonareaă direct a Directorului General Adjunct Protectia Copilului,
Persoanei şi Familiei), esteă casu de tip familial pentru copii cu dizabilitati si are drept misiune
furnizareaă sauă asigurareaă accesuluiă copiilor,ă peă oă perioad ă determinat ,ă laă g zduire,ă îngrijire,ă
reabilitare,ăeduca ieăşiăpreg tireăînăvedereaăreintegr riiăsauăintegr riiăfamilialeăşiăincluderiiăsociale.ăă
Priveste viata si dezvoltare in toate privintele existentei copilului, inclusiv cele fizice, afective, psihosociale, cognitive, sociale si culturale.
Ofera copiilor protejati:
nivel de trai corespunzator ;
servicii eficiente de ocrotire a sanatatii ;
ingrijire speciala si securitate sociala ;
ocrotire si educatie personalizata ;
protectie impotriva oricaror forme de abuz sau maltratare ;
identitate si istorie proprie ;
libertate spirituala, religioasa, a constiintei si a cuvantului ;
exprimare libera si consiliere socio-profesionala sau vocationala ;
intimitatea propriei persoane si confidentialitate ;
standarde de viata corespunzatoare ;
odihna, joc si vacanta ;
informare din diverse surse ;
reevaluarea periodica a masurilor de protectie.
Principalele atributii:
a) asigur ă cazarea,ă hrana,ă cazarmamentul,ă echipamentulă şiă condi iileă igienico-sanitare necesare
protec ieiăspecialeăaăcopiilor,ătinerilor.
b) asigur ,ă dup ă caz,ă supraveghereaă st riiă deă s n tate,ă asisten ă medical ,ă recuperare,ă îngrijireă şiă
supraveghereăpermanent ăaăbeneficiarilor;
c) asigur ăpazaăşiăsecuritateaăbeneficiarilor;ă
d) asigur ăbeneficiarilorăprotec ieăşiăasisten ăînăcunoaştereaăşiăexercitareaădrepturilorălor;ă
e) asigur ăaccesulăbeneficiarilorălaăeduca ie,ăinformare,ăcultur ;ă
f) asigur ăeduca iaăinformal ăşi nonformal ăaăbeneficiarilor,ăînăvedereaăasimil riiăcunoştin elorăşiăaă
deprinderilorănecesareăintegr riiăsociale;ă
g) asigur ăsocializareaăbeneficiarilor,ădezvoltareaărela iilorăcuăcomunitatea;ă
h) asigur ăclimatulăfavorabilădezvolt riiăpersonalit iiăcopiilor;
asigur ă participareaă beneficiariloră laă activit iă deă grupă şiă laă programeă individualizate,ă adaptateă
nevoilorăşiăcaracteristicilorălor;ă
i) asigur ăinterven ieădeăspecialitate;ă
j) contribuie la realizarea obiectivelor cuprinse în planul individualizatădeăprotec ie;ă
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k) urm rescămodalit ileăconcreteădeăpunereăînăaplicareăaăm surilorădeăprotec ieăspecial ,ăintegrareaă
şiă evolu iaă beneficiariloră înă cadrulă serviciuluiă şiă formuleaz ă propuneriă vizândă completareaă sauă
modificarea planului individualizat de protec ieăsauăîmbun t ireaăcalit iiăîngrijiriiăacordate;ă
l) asigur ăposibilit iădeăpetrecereăaătimpuluiăliber.ă
ART. 55
CENTRUL DE ZI SOCIO-VOCAŢIONALă PENTRUă ADOLESCENŢIIă ŞIă ADULŢIIă
DEPENDENŢIăDEăDROGURIăSAUăAFLAŢIăÎNăSITUAŢIEăDEăRISC
(locatia:Bucuresti, Sector 1, Caleaă Doroban iloră nr.ă 187,ă aflată înă subordonareaă direct a
Directorului General Adjunct Protectiaă Copilului,ă Persoaneiă şi Familiei) îndeplineste
urmatoarele atributii principale:
 evaluareăpsihologic ăşiăvoca ional ;
 consiliereăpsihologic ;
 serviciiădeădezvoltareăpersonal ,ăsocial ăşiăeduca ional ;
 servicii de orientare socio-profesional ;
 serviciiădeăsocializareăşiărecreereă(activit iăculturale,ăsportive);
 consiliereăp rin i,ăeducatori,ăpersoaneădeăsuport;
 asigurarea unei mese zilnice.
Obiectiveleă Centrului:ă formareaă deă abilit iă socialeă şiă profesionaleă aleă adolescen iloră şiă
adul ilorădependen iădeădroguri;ăinformareaăşiăsensibilizareaăcomunit ii;ăadvocasy.
Beneficiariiăserviciilorăsociale:ăadolescen iiăşiăadul iiăafecta iădirectădeăconsumul de droguri,
tutun,ăalcool,ăalteăsubstan eădeămareărisc;ăcopiiiăşiătineriiăconsilia iăînăcadrulăactivit ilorădeăprevenireă
dină cadrulă unit iloră deă înv mântă şiă aă centreloră deă plasament;ă p rin iiă persoaneloră afectateă deă
consumul de droguri, tutun, alcool,ăalteăsubstan eădeămareărisc,ăprecumăşiăpersonalulăcuăatribu iiăînă
sferaă educativ ă dină cadrulă structuriloră reziden iale,ă persoaneă deă suport;ă alteă institu ii,ă autorit i,ă
organisme interesate de serviciile oferite în cadrul Centrului de Zi.
Serviciile oferite:ăevaluareăpsihologic ,ăconsiliereăvoca ional ,ăconsiliereăpsihologic ,ăserviciiă
deădezvoltareăpersonal ,ăsocial ăşiăeduca ional ,ăserviciiădeăorientareăsocio-profesional ,ăăserviciiădeă
socializareăşiărecreere,ăserviciiădeăconsiliereăpentruăp rin i,ăeducatori, persoane de suport, asigurarea
unei mese zilnice.
ART 56
CENTRULă DEă CONSILIEREă ŞIă ASISTENŢĂă Aă PERSOANELORă CUă TSA (locatia:
Bucuresti, Sector 1, B-dul Mareşală Al.ă Averescuă nr.ă 17,ă aflată în subordonareaă direct a
Directorului General Adjunct Protectiaă Copilului,ă Persoaneiă şi Familiei) îndeplineste
urm toarele atributii principale:
BIROUL COPII TSA:
 s colaboreze cu Biroul Evaluare Complexa in vederea identificarii beneficiarilor si evaluari
initiale a nevoilor specifice ;
 s colaboreze cu celelalte compartimente din cadrul CRCD in vederea realizarii de activitati
de informare la nivelul comunitatii cu privire la problematica copiilor cu dizabilitati pentru
integrarea /includerea sociala deplina si activa.
 s realizeze si sa mentina o colaborare activa cu familiile copiilor care beneficiaza de
serviciile Centrului de Zi pentru copii cu sindrom autist;
 s intocmeasca pentru fiecare copil in parte un plan personalizat de interventie si sa il
revizuiasca periodic(conform standardelor minime obligatorii), in functie de necesitati;
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în elaborarea PPI sa colaboreze cu celelate compartimente din cadrul Centrului de Recuperare
in vederea accesarii tuturor serviciilor necesare;
s elaboreaze si sa desfasoare programe zilnice pentru copii, in conformitate cu nevoile
specifice ale acestora (activitati educationale, activitati de abilitare si reabilitare, activitati
recreative si de socializare, sprijin pentru orientarea scolara si profesionala, consiliere
psihologica, consiliere si sprijin pentru parinti, activitati de recuperare specifice) prin
colaborarea cu echipa multidisciplinara a CRCD;
s colaboreze cu echipa multidiciplinara a centrului la elaborarea planului de actiune al
centrului pe baza standardelor minime obligatorii si a nevoilor identificate la nivelul
comunitatii Sectorului 1.;
s ia toate masurile in vederea prevenirii abuzului asupra copiilor si a oricaror forme de
exploatare ;
s colaboreze cu profesionisti si institutii din domeniu in vederea optimizarii activitatii ;

BIROULăTINERI/ADULŢIăTSA:
BIROULăTINERI/ADULŢIăTSA:
Biroul Tineri și AdulțiăcuăT.S.A.ăasigur ăserviciiăpunctualeădeăterapieăpsihologic ă
și asistenț ăsocial ăpersoanelorădiagnosticateăcuăT.S.A.,ăîncepândăcuăvârstaădeă14ăani.ă
Totodat ,ă ofer ă și posibilitatea stațion riiă beneficiarilor pe timpul zilei, venind astfel în
sprijinulăp rinților/reprezentanțilorălegaliăcareăsolicit ăacestălucru.
IncludereaăăînăprogramulădeăterapieăalăBirouluiăseăfaceăpeăbazaăcereriiăformulat ădeăpersoanaă
cuă T.S.A.ă sauă p rinții/reprezentanțiiă legaliă aiă acestora,aprobat ă deă directorulă general,ă putândă fiă
admise persoane diagnosticate cu T.S.A cu vârsta de cel puțin 14 ani.











principalele atribuţii ale Biroului:
s ă colaborezeă cuă departamentulă deă specialitateă înă vedereaă identific riiă beneficiariloră şiă
evalu riiăinițiale a nevoilor specifice;
s ăcolaborezeăcuăcelelalteăcompartimenteădeăspecialitateăînăvedereaărealiz riiădeăactivit ți de
informareă laă nivelulă comunit țiiă cuă privireă laă problematicaă tinerilor/adul iloră cuă dizabilit ți
pentru integrareaă/includereaăsocialaădeplin ășiăactiv ;
s ărealizezeășiăs ămențin ăoăcolaborareăactiv ăcuăfamiliileătinerilor/adul ilorăcareăbeneficiaz ă
de serviciile Biroului;
asigur ăevaluareaăpsihologic ă,ăîntocmește un raport psihologic inițial pentru tinerii admiși în
programul specific al Biroului;
acord ăconsiliere/terapieăpsihologic ,ăfuncțieădeăparticularit țile/nevoile tânarului identificate
înăurmaăevalu riiăpsihologice;
s ărealizezeăanchet ăsocial ășiăs ăacordeăasistenț ăsocial ăbeneficiarilorăăBiroului;
acord ă consiliere/terapieă psihologic ă și asistenț ă social ă p rinților/reprezentanților legali ai
beneficiarilor Biroului;
promoveaz ăp strareaăconfidențialit ții cazurilor aflate în atenția Biroului;
s ăîntocmeasc ăpentruă fiecareăbeneficiarăînăparteăunăplan personalizat de intervenție șiă s ăîlă
revizuiasc ăperiodică(conformăstandardelor),ăînăfuncțieădeănecesit ți;
s ăelaborezeăşiăs ădesf șoareăprogrameăzilniceăpentruătineri/adul i,ăinăconformitateăcuănevoileă
specificeă aleă acestoraă (activit iă educa ionaleă de grup,ă activit iă recreativeă şiă deă socializare,ă
sprijină pentruă orientareaă şcolar ă şiă profesional ,ă activit iă deă recuperareă specifice-terapie
comportamental );
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elaborareaă planuluiă deă ac iuneă ală Birouluiă peă bazaă standardeloră înă domeniuă şiă aă nevoiloră
identificate la nivelul comunitatii sectorului 1;
s ăiaătoateăm surileăînăvedereaăpreveniriiăabuzuluiăasupraătinerilor/adul ilorăşiăaăoric rorăformeă
de exploatare ;
s ăcolaborezeăcuăprofesioniști și instituțiiădinădomeniu,ăînăvedereaăoptimiz riiăactivit ții ;
s ăcolaborezeăcuăinstitu iiăşcolare/ăprofesionaleăînăscopulăidentific riiăunorăpoten ialeălocuriădeă
munc ;
s ă colaborezeă cuă alteă departamenteă dină cadrulă Ministeruluiă Muncii,ă Familiei,ă ă Protec ieiă
Sociale și Personelor Vârstnice pentru includerea tinerilor/adul ilorăînăactivit iăocupa ionaleă
(identificareaă peă pia aă locuriloră deă munc ă aă domeniiloră înă careă aceştiă tineriă /adul iă potă
desf şuraăoăactivitate).

ART. 57
COMPARTIMENT PROIECT DGASPC SECTOR 1-ASOCIAŢIAăSF.ăANAă
(aflatăînăsubordonareaădirect a Directorului General Adjunct Protectia Copilului, Persoanei si
Familiei)
Centrul de Zi Sf. Ana
Obiectiv:ăfurnizareaădeăserviciiăgratuiteădeăeducare,ărecuperare,ăintegrareăşiăsocializare,ăpentruă
adolescen iiă şiă tineriiă cuă handicapă mintală severă dină comunitate,ă înă vederea accesului în cadrul
structurilor de înva îmântădeămas ,ăob inereaăunuiăgradăcâtămaiămareădeăautonomieăpersonal .
Beneficiarii: copiii şiăadolescen iă cuăhandicapămintalăşiăasociatăsever.
Activit iădesf şurate
activit iădidacticeăplanificateăconform unei curicule adaptate pentru persoanele cu handicap
formarea deprinderilor de viata independenta
acordareaădeăserviciiădeălogopedie,ăkinetoterapie,ăpsihodiagnoz
socializare,ăludoterapie,ăterapieăcognitiv ,ăformareaăautonomieiăpersonale.
ART. 58
COMPARTIMENT PROIECT DGASPC SECTOR 1-ASOCIAŢIA DIACONIA (aflat în
subordonarea direct ă aă Directorului General Adjunct Protectiaă Copilului,ă Persoaneiă şi
Familiei)
Centrul Comunitar de Servicii Patriarh Justinian Marina.
Obiective: furnizarea de servicii complexe,ăspecializateădeăasisten ăşiăsuportăpentruămameleă
şiăcopiiiăacestora,ăvictimeăaleăviolen eiăînăfamilie;prevenireaăinstitu ionaliz rii,ăabandonuluiăşcolarăşiă
familial,ădelicven eiăjuvenile,ădiminuareaăfenomenuluiădeăviolen ădomestic ,ăprevenireaădestr m riiă
familiiloră cuă efecteă negativeă asupraă creşteriiă şiă dezvolt riiă copilului,ă asisten ă multipl ă şiă deă
specialitateăfamiliilorăcuădisfunc ionalit i.
Activit iărealizateăînăcentrulădeăzi:
 oferireaădeăhran
 supraveghereăşiăajutorăînărealizareaătemelorăpentruăacas
 cursuri de dans
 consiliereăpsihologic
 asisten ămedical ăşiăasisten ămoralăreligioas
Activit iărealizateăînăad post:
 ad postăşiăprotec ieăprinăoferireaăunuiăspa iuăsecurizat
 consiliereăpsihologic
 consiliereăjuridic
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asisten ămedical
asisten ămoralăreligioas
consiliereăînăg sireaăunuiălocădeămunc ăşiăaăuneiălocuin e
diverseăactivit iăpentruăpetrecereaătimpuluiăliber

ART. 59
COMPARTIMENT PROIECT DGASPC SECTOR 1-H.A.R.ă(aflatăînăsubordonareaădirect ăaă
Directorului General Adjunct Protectia Copilului Persoanei si Familiei)
ofer ăîn parteneriat servicii sociale cu cazare, copiilor cu HIV/SIDA
asigur educarea, supravegherea şi ingrijirea copiilor cu HIV/SIDA
ART. 60
APARTAMENTELE SOCIALE (cuăexcepția apartamentului nr. 33 situat în Calea Grivițeiănr.ă198,ă
bl. B, sc. B. Et. 1, aflat în subordonareaăadministrativ ăaăServiciului Strategii, Proiecte, Programe în
DomeniulăAsistenței SocialeășiăRelațiaăcuăONG,ăpentruăutilizareăînăcadrulăproiectelorăimplementateă
de DGASPC Sector 1):
ofer ă îngrijireă şi asistareă pentruă tineriiă careă urmeaz ă s ă p r seasc ă sistemulă deă protec ieă şiă
careătrebuieăs ăfieăpregati iăpentruăăaăfiăautonomiăşiăresponsabili.ăAceşti tineri provin din centrele de
plasamentă dină sectorulă 1,ă şiă pentruă c ă eiă nuă beneficiaz de suportul familieiă ă pentruă aă dep şiă
numeroaseleă dificult iă peă careă leă auă înă g sireaă unuiă locă deă munc ă ă şiă aă uneiă locuin e,ă DGASPCă
Sectoră 1ă leă ofer acces la aceste apartamenteă pentruă oă perioadaă limitat de timp. În cadrul
apartamentelor socialeăseărespect ăşiăseăurm reşte:
 acordareaădeăasisten ăjuridic ăîn vederea ob ineriiămoştenirilorăşi altor drepturi legale
proveniteădinăfamiliaănatural ;
 dezvoltareaă abilit iloră deă autogospod rire: alimenta ieă s n toas ,ă igien ă s n toas ,ă
cur enieă înă spa iileă deă servireă aă meselor,ă preparareă hran şiă alegereă meniuriă ,ă
asigurându-se şiăresurseleămaterialeănecesare;
 dezvoltareaă abilit ile beneficiarilor legate de dobândirea echilibruluiă emo ional,ă
stimulareaă cunoaşteriiă deă sine,ă capacit iiă deă autoevaluare,ă identific rii limitelor
individuale prin raportare laăal ii,ăfacilitareaăaccept rii istoriei personale, identificarea
şiăgestionareaăemo iilor;
 preg tireaăşcolar a beneficiarilor este facilitatea prinăasigurareaăaccesuluiălaăeduca ieă
formal ăşiănonformal ,ăcursuriădeăcalificareăadi ionale,ăevaluareăşcolar ăşiăconsiliere,ă
încurajareaădezvolt riiădeăabilit iăşi talente;
 pregatirea profesionala a beneficiarilor se realizeaza prin indrumare in vederea
cautarii si gasirii unui loc de munca (CV, scrisoare de intentie, piata muncii, bursa
locurilor de munca, internet, legislatie) remunerat sau voluntar, a încurajarii atitudinii
pozitiveăfa ădeămunc .
ART. 61
BIROUL ADMINISTRATIV (locatia: Bucuresti, Sector 1, B-dul Maresal Al. Averescu nr. 17,
aflat înă coordonareaă direct a Directorului General, îndeplineşteă urm toarele atribu ii
principale:
 efectueaz ăcur eniaăînă sediulăcentrală ală institu iei,ă peăbazaăunuiăprogramă ăzilnic/s pt mânalăă
deăcur enie,ăpeăsectoareădeălucruăăşiăîngrijitori;
 efectueaz ăşiăîntre ineăcur eniaăînăspa iileăadiacenteăcl dirilor;
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asigur ă func ionareaă şiă exploatareaă înă condi iiă optimeă aă aparaturiiă dină dotareă (centraleă
telefonice, faxuri, telefoane, copiatoare, imprimante, ascensor, calculatoare, telefoane mobile, altele
asemenea)ăprinămen inereaăleg turiiăcu prestatoriiădeăserviciiăabilita i;
 asigur ăleg turileătelefoniceăînăinstitu ieăprinăcentralaătelefonic ;
 gestionareaă bunuriloră primiteă înă magaziaă central ,ă recep ionareaă ă produseloră
achizi ionate/donate,ă depozitarea/eliberareaă dină magazieă înă conformitateă cu normele în
vigoare;
 gestionareaăşiăîntre inereaămaterialelorădeăprotec ieăcivil ;
 între inereaăşiăreparareaădot rilorădestinateăPSI;
 supravegheaz ăactivitateaădeăsalubritate,ădezinsec ieăînăbazaăcontractelorăîncheiateăcuăfirmeleă
acreditate;
 monitorizeaz ă activitateaă deă implementareă aă Legiiă 132/2010ă privindă colectareaă selectiv ă aă
deşeurilorăpeăîntreagaăinstitu ie,ăeviden iereaălorăînăregistreăşiăraportareaălaăANPM;
 managementulădeşeurilorăconformăLegiiăă211/2011ăpentruăîntreagaăinstitu ie;
 înregistreaz ăşiă ineăeviden aădocumentelorăcareăintr ăsauăiesădinăcompartiment;
 elaboreaz ă dispozi iileă ceă reglementeaz ă activitateaă biroului,ă rapoarteleă şiă situa iileă
informative privind activitatea biroului;
 întocmeşteă proiecteleă deă dispozi iiă aleă Directoruluiă Generală şiă proiecteleă deă Hot râriă
promovateădeăDGASPCăsectoră1ăînăConsiliulăLocal,ăînădomeniulăs uădeăactivitate.
ART. 62
CORPULăASISTENŢILORăMATERNALI:
Asistentulămaternalăprofesionistăesteăpersoanaăfizic ,ăatestat ăînăcondi iileăprezenteiăhot râri,ă
care asigur ăprinăactivitateaăpeăcareăoădesf şoar ălaădomiciliulăs uăcreşterea,ăîngrijireaăşiă educarea,ă
necesareădezvolt riiăarmonioaseăaăcopiilorăpeăcareăîiăprimeşteăînăplasamentăsauăînăîncredin are.
Pot fi atestate ca asistent maternal profesionist numai persoaneleăcareăîndeplinescăurm toareleă
condi ii:
a)ăauăcapacitateădeplin ădeăexerci iu;
b)ăprinăcomportamentulălorăînăsocietate,ăstareaăs n t iiăşiăprofilulălorăpsihologic,ăprezint ăgaran iiă
pentruăîndeplinireaăcorect ăaăobliga iilorăcareărevinăunuiăp rinte,ăreferitoareălaăcreşterea,ăîngrijireaăşiă
educareaăcopiilorăs i;
c)ă auă înă folosin ă oă locuin ă careă acoper ă necesit ileă deă preparareă aă hranei,ă igien ,ă educa ieă şiă
odihn ăaleăutilizatorilorăs i,ă inclusivăceleăaleăcopiilorăcareăurmeaz ăaăfiăprimi iă în plasament sau în
încredin are;
d)ă auă urmată cursurileă deă formareă profesional ă organizateă deă serviciulă publică specializată pentruă
protec iaă copiluluiă sauă organismulă privată autorizată careă efectueaz ă evaluareaă pentruă acordareaă
atestatului de asistent maternal profesionist.
(2) Nu poate fi asistent maternal profesionist:
a)ă persoanaă careă aă suferită oă condamnareă prină hot râreă judec toreasc ă r mas ă definitiv ,ă pentruă
s vârşireaăcuăinten ieăaăuneiăinfrac iuni;
b)ăp rinteleădec zută dină drepturileăp rinteştiăsauăcelă ală c ruiăcopilăaă fostă declarată abandonată prină
hot râreăjudec toreasc ăr mas ădefinitiv ;
c)ăpersoanaăcareăsufer ădeăboliăcroniceătransmisibile.
(3)ă Persoanaă careă desf şoar ă oă activitateă salarizat ,ă poateă deveniă asistentă maternală profesionist
numaiăcuăcondi iaăîncet riiăcontractuluiăindividualădeămunc ăpeăbazaăc ruiaăîşiădesf şoar ărespectivaă
activitateăsalarizat .
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DIRECTORUL EXECUTIV
Compartimente aflate în subordine:
ServiciulăEvaluareăComplexaăaăPersoanelorăAdulteăcuăHandicapăşi Monitorizare;
Biroul Alocații;
ServiciulăReziden ial ;
Serviciul Familial Persoane cu Handicap Grav ;
ServiciulăPrevenireăcareăareăînăsubordineăBiroulăRela iiăInteretnice, CompartimentulăProtec ieăSocial ă
Consumatori Vulnerabili-aflat în subordinea Biroului Interetnice ;
Biroul Prestatii Persoane cu Handicap ;
Complexul Social de Servicii Odai , ce are in componenta Biroul Interventie in Regim de Urgenta
pentruăAdultiăşiăCompartimentulăFarmacie ;
Complexul Social de Servicii Str ulesti ;
Centrul de Ingrijire si Asistenta Sf. Vasile ;
Centrul de Ingrijire si Asistenta Sf. Elena;
Centrul de Recuperare si Reabilitare Neoropsihiatrica Milcov;
Nazarcea Grup-ÎntreprindereaădeăInser ieăSocial ăORIZONT;
Nazarcea Grup-AtelierăNeutralizareăDeşeuriăInfec ioase;
Clubul Seniorilor;
CentrulădeăZiăUnăPasăÎmpreun ;
CentrulăMultifunc ionalăPHOENIX ;
CentrulădeăIntegrareăînăMunc , cu componentele ;
Compartiment Proiect DGASPC Sector 1-Asociatia Alternativa 2003 ;
CorpulăAsisten ilorăPersonali.
ART. 63
SERVICIUL EVALUARE COMPLEXĂă Aă PERSOANELORă ADULTEă CUă HANDICAPă ŞIă
MONITORIZARE (locatia: Bucuresti, Sector 1, B-dul Maresal Al. Averescu nr.17, aflat în
subordonareaădirect a Directorului Executiv) îndeplineste urmatoarele atributii principale:
 evalueaz ă persoaneleă adulteă care/sauă pentruă careă seă solicit ă încadrareă înă gradă deă handicapă
şi/sauăorientareăprofesional ăşi/sauăm sur ădeăprotec ie;
 înainteaz ă dosarul, cuprinzând propunerea de încadrare în grad de handicap/orientare
profesional /m sur ă deă protec ie,ă Comisieiă deă Evaluareă a Persoanelor Adulte cu Handicap
Sectoră1,ăBucureşti;
 efectueaz ăevaluarea/reevaluareaăcomplex ăaă adultuluiăcuăhandicap,ălaăsediulăpropriuăsauălaă
domiciliul persoanei;
 sprijin ă comunitateaă pentruă internareaă nevoluntar ă aă persoaneloră cuă tulbur riă graveă deă
s n tateămental ăcareăreprezint ăunăpericolăpentruăeleăînseleăşiăpentruăaceasta;
 realizeaz ăactivit iădeăinformareădespreădrepturileăşiăobliga iileăpersoanelorăcuăhandicap;
 realizeaz ă activit iă şiă serviciiă deă consiliereă pentruă persoaneleă cuă handicapă şiă familiile
acestora;
 ini iaz ă m suriă şiă ac iuniă deă conştientizareă şiă sensibilizareă înă domeniulă problematiciiă
persoanelor cu handicap;
 promoveaz ăalternativaăîngrijiriiălaădomiciliuăaăpersoaneiăcuăhandicap;
 întocmeşteătrimestrialăărapoarteădeăspecialitateăprivindănum rulădeăbeneficiariăşiăac iunileădeă
protec ieă special ă întreprinseă pentruă aceştiaă peă careă leă înainteaz ă spreă analiz ă şiă aprobareă
Primarului / Consiliului Local al Sectorului 1 ;
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propune proiecte comune de colaborare cu ONG-uriă careă seă ocup ă deă protec iaă special ă aă
persoanelorăcuăhandicap,ăînăvedereaădiversific riiăşiădezvolt riiăserviciilorădeăasisten ăsocial ă
şiăsocio-medical ;
 aduceălaăîndeplinireăHot rârileăConsiliuluiăLocalăalăSectoruluiă1ăprivindăm surileădeăasisten ă
şiăprotec ieăsocial ăstabiliteăpentruăcombatereaăefectelorăs r cieiăextremeăşiăpentruăprevenireaă
excluziunii sociale;
 realizeaz ăevalu rileămedicaleăconformăcriteriilorăpentruăpersoaneleăceăsolicit ăîncadrareaăînă
grad de handicap;
 realizeaz ăevalu rileăsocialeăpentruăpersoaneleăceăsolicit ăîncadrareaăînăgradădeăhandicap;ă
 realizeazaăevalu rileăpsihologiceăpentruăpersoaneleăceăsolicit ăîncadrareaăînăgradădeăhandicap;
 realizeaz ă evalu rileă privindă orientareaă şcolar ă şiă voca ional ă aă persoaneloră ceă solicit ă
încadrarea în grad de handicap;
 realizeaz ăevaluareaăniveluluiădeăinstruire;
 propuneăcomisieiădeăevaluareăăprogramulădeărecuperareăşiăintegrare;
 aduceălaăcunoştin aăbeneficiarilorăDispozi iileăPrimarului,ăînătermenulălegal;
 asigur ăconsiliereăpsihologic ăpentruăpersoaneleăadulteădinăcentreleăreziden iale;
 consiliereăînăsitua iiădeăcriz ;
 consiliereăindividual ăşiădeăgrupăpentruăfacilitareaăreinser ieiăsociale,ăfamiliale,
profesionale,ăpentruăasumareaăresponsabilit iiăfa ădeăsineăşiăfa ădeăceilal i;
 promovareaăs n t ii;
 secretariatăşiăarhiv ;
 fundamenteaz ă proiecteleă deă dispozi iiă aleă Directoruluiă Generală precumă şiă proiecteleă
hot rârilorăpeăcareăDGASPCăSectoră1ăleăsupuneăspreăaprobareăConsiliuluiăLocalăSectoră1,ăînă
domeniulăs uădeăactivitate;
întocmeşteă proiecteleă deă dispozi ii aleă Directoruluiă Generală şiă proiecteleă deă Hot râriă
promovateădeăDGASPCăSectoră1ăînăConsiliulăLocal,ăînădomeniulăs uădeăactivitate;
 colaboreaz ă cuă celelateă serviciiă dină cadrulă D.G.A.S.P.C.ă Sectoră 1ă pentruă îndeplinireaă
corespunz toareăaăatribu iilorăserviciului.


ART. 64
BIROULăALOCAȚIIă(locatia: Bucuresti, Sector 1, B-dul Maresal Al. Averescu nr.17, aflat în
subordonareaădirect a Directorului Executiv) îndeplineste urmatoarele atributii principale:
 primireaă şiă instrumentareaă dosareloră deă aloca iiă deă stată conform Legii 61/1993 privind
aloca iaădeăstatăpentruăcopii;
 intocmireaă borderouriloră cuă beneficiariiă aloca iiloră deă stată şiă predareaă lunar ă c treă Agen iaă
PentruăPresta iiăSocialeăaăMunicipiuluiăBucureşti;
 primireaă şiă instrumentareaă dosareloră deă aloca iiă pentruă sus inereaă familiei,ă acordat ă înă bazaă
Legiiănr.277/2010ăprivindăaloca iaăpentruăsus inereaăfamiliei;
 efectuareaă deă ancheteă socialeă şiă interviuriă înă termenulă prev zută deă legeă pentruă acordareaă
aloca ieiăpentruăsus inereaăfamiliei,ăacordat ăînăbazaăLegii nr.277/2010ăprivindăaloca iaăpentruă
sus inereaăfamiliei;
 efectuarea de anchete sociale la interval de 12 luni sau ori de câte ori este nevoie la solicitarea
PrimaruluiăSectoruluiă1ăpentruăceiăc roraăle-a fost stabilit dreptul ;
 comunicareaăDispozi iilor, înătermenădeă5ăzileădeălaăefectuareaăancheteiăc treăsolicitan i ;
 întocmireaă Proiecteloră deă Dispozi iiă aleă Primaruluiă Sectoruluiă 1ă privindă acordarea,ă
modificareaăsauăîncetareaădrepturilorăstabiliteăprinăLegeaănr.277/2010ăprivindăaloca iaăpentruă
sus inerea familiei;
68










primireaă şiă instrumentareaă cereriloră deă ă acordareă aă indemnizatieiă pentruă crestereă copilă siă
respectivăaăstimulentuluiăconformăOUGănr.148/2005ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioareă
şiăaăOUGănr.111/2010,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare;
primireaă şiă instrumentareaă cereriloră privind acordarea indemniza iilor, conform OUG nr.
14/2007ă pentruă modificareaă şiă completareaă Legiiă nr.ă 448/2006ă privindă protec iaă şiă
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
întocmirea borderourilor si transmitereaă loră catreă Agen iaă Pentruă Presta iiă Socialeă aă
MunicipiuluiăBucureşti
secretariatăşiăarhiv ;
eliberareaădeăadeverin e;
colaboreaza cu celelalte servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 1 pentru indeplinirea
corespunzatoare a atributiilor serviciului;
fundamenteaza proiectele de dispozitii ale Directorului General precum si proiectele
hotararilor pe care DGASPC Sector 1 le supune spre aprobare Consiliului Local Sector 1, in
domeniul sau de activitate;
întocmeste proiectele de dispozitii ale Directorului General si proiectele de Hotarari
promovate de DGASPC Sector 1 in Consiliul Local, in domeniul sau de activitate.

ART. 65
SERVICIULă REZIDENŢIALă ADULŢI (loca ia: Bucuresti, Sector 1, B-dul Maresal Al.
Averescu nr.17, aflat în subordonarea direct a Directorului Executiv) îndeplineste
urm toarele atributii principale:
pentru persoanele varstnice/handicap din sistem rezidential:
 ofer servicii de asistenta sociala pentru persoanele adulte aflate in centrele rezidentiale
pentru adulti.
 verific ămodulăînăcare sunt respectate Standardele Minime Obligatorii in planificare protectiei
persoanei adulte, protectia impotriva abuzurilor si cu privireălaăevenimeteleădeosebiteăşiăface
propuneri în acest sens;
 are obligatia de a urmari modul în care sunt puse în aplicare masurile de protectie speciala,
stabilite de catre Comisia de Evaluare Complexa a Persoanelor Adulte cu Handicap;
 elaboreaz , de câte ori apare o situatie care impune acest lucru, rapoarte privitoare la evolutia
dezvoltarii fizice, mentale, spirituale, morale sau sociale a adultului si a modului în care
acesta este îngrijit.
 sesizeaza Comisia de Evaluare Complexa a Persoanelor Adulte cu Handicap in situatia în
care se constata, pe baza raportului întocmit, necesitatea modificarii sau, dupa caz, a încetarii
masurii stabilite ;
 elaboreaz si verifica PIS-ul persoanei adulte aflate in sistem rezidential periodic sau ori de
cateă oriă esteă nevoieă şiă faceă propuneriă ină acestă sensă Comisiei de Evaluare Complexa a
Persoanelor Adulte cu Handicap;
 elaboreaza contractul cu persoana cu handicap, persoana varstnica sau reprezentantul legal şiă
furnizoriiădeăserviciiăimplica iăînăelaborareaăşiăimplementareaăPIS;
 asigur ăpreg tireaăcorespunz toareăaăieşiriiădinăcentru,ăprinădezvoltareaădeprinderilorădeăvia ă
independent ă pentruă reintegrareaă sauă integrareaă familial ă şi/sauă socio-profesional , in
conformitate cu legislatia in vigoare si cu standardele minime obligatorii;
 preg teşte,ăasigur ăşiămediaz ăcontacteleădirecteăîntreăpersoanaăasistataăsiăfamiliaăacestuia şiă
asigur ămonitorizareaăşiăevaluareaăacestorărela ii ;
 întocmirea situatiei statistice privind persoanele institutionalizate;
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fundamenteaza proiectele de dispozitii ale Directorului General precum si proiectele
hotararilor pe care DGASPC Sector 1 le supune spre aprobare Consiliului Local Sector 1, in
domeniul sau de activitate;
întocmeste proiectele de dispozitii ale Directorului General si proiectele de Hotarari
promovate de DGASPC Sector 1 in Consiliul Local, in domeniul sau de activitate.
pentru persoanele beneficiareăaleăCentruluiădeăUrgen ăPersoaneăF r ăAd post:
înso eşte/asigur ă spijină pentruă transportulă persoaneloră f r ă ad postă cuă problemeă graveă deă
s n tateălaăspitaleleădeăurgen ăpentruărezolvareaănevoilorămedicaleăprioritare;
stabileşteă identitateaă persoaneiă amneziceă sauă cuă problemeă deă s n tateă mental ă (f r ă aă aveaă
tulbur riă mentaleă grave),ă adresându-seă înă acestă sensă Direc ieiă Generaleă deă Eviden ă
Informatizata a Persoanei;
sprijin ăasistatulăînăprocurareaădocumentelorădeăidentitateăpierduteăsauăfurate,ăprin interven ieă
la D.G.E.I.P. ;
sprijin ă persoanaă supus ă violen eiă domesticeă ă alungat /fugit ă deă acas ă s ă seă întoarc ă laă
domiciliulăs u,ăf cândădemersurileănecesareăînăacestăsens,ălaăsec iileădeăpoli ieădinăBucureştiă
sauă laă prim riileă şiă sec iile/posturileă de poli ieă deă peă razaă localit iloră deă domiciliuă aleă
acesteia;
înă colaborareă cuă Serviciileă deă Autoritateă Tutelar ă dină cadrulă prim riilor,ă sprijin ă persoanaă
asistat ă înă aă iă seă stabiliă ună reprezentantă legal,ă cândă acestă lucruă esteă necesară pentruă
reprezentarea intereselor sale;
reprezint ăsauăînso eşteăpersoanaăasistat ălaăinstitu iileăsauăorganeleăcompetenteăînăa-i rezolva
problemaăsocial ăgeneratoareăaăsitua ieiădeăs r cieăextrem ;
faceăinterven iileănecesareălaăONG-urile sociale pentru cuprinderea asistatului într-oăform ădeă
asisten ăsocial ăînăfunc ieădeăvârstaăşiăgradulădeădependen ăalăacestuia;
înăcolaborareăcuăServiciulăEviden aăşiăPlataăPresta iilorăSociale,ăsprijin ăasista iiăcuădomiciliulă
înăSectorulă1ăs -şiăîntocmeasc ădosarulădeăajutorăsocialăsubăforma venitului minim garantat;
faceăpropuneriăpentruăacordareaăunorăajutoareădeăurgen ăpentruăcazurileădeosebite;
sprijin ă asista iiă s ă seă întoarc ă înă localit ileă loră deă domiciliu,ă înă colaborareă cuă prim riileă şiă
sec iile/posturileădeăpoli ieădinălocalit ile de domiciliu;
consiliereăpentruăformareaădeprinderilorădeăautonomieăpersonal ;
consiliereăindividual ăşiădeăgrupăpentruăfacilitareaăreinser ieiăsociale,ăfamiliale,ăprofesionale,ă
pentruăasumareaăresponsabilit iiăfa ădeăsineăşiăfa ădeăceilal i;
evalueaza din punct de vedere social persoanele /familiile care solicita gazduire si identifica
problemele generatoare ale crizei si initiaza masurile necesare pentru rezolvarea problemelor;
identificareaăşiămobilizareaăresurselorăbeneficiarilor;
informa iiăprivindăpia aămuncii;
recomand riăpentruăparticipareaălaăcursuriădeăcalificareăşiăreconversieăprofesional ;
consiliereăînăvedereaăprezent riiălaăinterviuriădeăselec ie.

ART. 66
SERVICIUL FAMILIAL PERSOANE CU HANDICAP GRAV (locatia: Bucuresti, Sector 1,
B-dul Maresală Al.ă Averescuă nr.17,ă aflată înă subordonareaă direct a Directorului Executiv)
îndeplineste urmatoarele atributii principale:
 realizeazaăactivit iădeăinformareădespreădrepturileăşiăobliga iileăpersoanelorăcuăhandicap;
 efectueaz ă ancheteă socialeă laă domiciliul viitorului asistent personal în vederea încheierii
contractelorădeămunc ăpentruăasisten iiăpersonaliăaiăpersoanelorăcuăhandicapăgravă(ăgradulăIădeă
handicap) ;
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efectueaz ăancheteăsocialeălaădomiciliulăpersoanelorăcuăhandicapăgrav,ăpentruămonitorizarea
activit iiăprestateădeăc treăasisten iiăpersonali,ăperiodic ;
întocmeşteă trimestrială ă rapoarteă deă specialitateă privindă num rulă persoaneloră îngrijiteă şiă
supravegheateăprinăasistentăpersonalăpeăcareăleăînainteaz ăspreăanaliz ăşiăaprobareăPrimaruluiă/ă
Consiliului Local al Sectorului 1 ;
urm reşteăîndeplinireaăprogramulăindividualădeăreabilitareăşiăintegrareăsocial ăstabilitădeăc treă
Comisiaă deă Expertiz ă Medical ă pentruă persoanaă cuă handicapă grav si in baza acestuia
stabileste planul individualizat de servicii;
stabilesteăimpreun ăcuăbeneficiariiă(persoaneleăadulteăcuăhandicapăgrav)ăplanulăăindividualizată
deăservicii,ămonitorizeaza,ăevalueazaăsiăpuneăînăpractic ăăacestăplanăprinăsemnareaăprealabilaăaă
contractului cu beneficiarul;
ia la cunostinta optiunea persoanei cu handicap de a beneficia de asistent personal sau
indemnizatie lunara si garanteaza respectarea acesteia;
în baza optiuni persoanelor cu handicap in termen de 5 zile elibereaza acordul si propune
acordarea dreptului;
întocmeşteă dispozi iileă pentru punerea in plata, mentinerea, suspendarea sau incetarea
indemnizatiei echivalente salariului asistentului personal, pe care le supune spre aprobare
Directorului General al DGASPC Sector 1 ;
întocmeste pontajul lunar pentru asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav;
asigura instructajul periodic cu masurile de sanatate si securitate in munca si normele P.S.I.
ale asistentii personali;
tine evidenta concediilor de odihna ale asistentilor personali si in aceasta perioada acorda
persoanei cu handicap indemnizatie echivalenta salariului asistentului personal;
aduceălaăîndeplinireăHot rârileăConsiliuluiăLocalăalăSectoruluiă1ăprivindăm surileădeăasisten ă
şiăprotec ieăsocial ăstabiliteăpentruăcombatereaăefectelorăs r cieiăextremeăşiăpentruăprevenireaă
excluziunii sociale;
aduceălaăcunoştin aăbeneficiarilorăDispozi iileăPrimaruluiăsiăDirectoruluiăGeneral,ăînătermenulă
prevazut de lege;
organizeaz ăcursuriădeăperfec ionareăaăpreg tiriiăprofesionaleăaăasisten ilorăpersonali;
monitorizeaza indeplinirea de catre asistenti personali a obligatiilor ce le revin conform
legislatiei in vigoare si contractului incheiat.
secretariatăşiăarhiv ;
colaboreaza cu celelate servicii din cadrul DGASPC Sector 1 pentru indeplinirea
corespunzatoare a atributiilor serviciului;
fundamenteaza proiectele de dispozitii ale Directorului General precum si proiectele
hotararilor pe care DGASPC Sector 1 le supune spre aprobare Consiliului Local Sector 1, in
domeniul sau de activitate;
întocmeste proiectele de dispozitii ale Directorului General si proiectele de Hotarari
promovate de DGASPC Sector 1 in Consiliul Local, in domeniul sau de activitate.

ART. 67
SERVICIUL PREVENIRE (locatia:Bucuresti, Sector 1, B-dul Maresal Al. Averescu nr.17,
aflată înă subordonareaă direct ă aă Directorului Executiv) îndeplineste urmatoarele
atributii principale:
 vedereaă stabiliriiă deă ac iuniă şiă m suriă deă asisten ă social ă cuă caracteră preventivă sauă
reparatoriu;
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propuneă şiă aplicaă m suriă deă urgen ă înă vedereaă înl tur riiă situa ieiă deă criz ă aă
persoanei/familiei în vedereaăevit riiăexcluziuniiăsocialeă,
ini iaz /promoveaz ăşiăimplementeaz ăprogrameăcuăcaracterăsocialăşiăcomunitarăînăbeneficiulă
persoanelor/familiilor marginalizate social.
ini iaz ă şiă deruleaz ă parteneriateă cuă societateaă civil ă ă înă beneficiulă persoanelor familiilor
marginalizate social.
particip ă laă elaborareaă ă proiecteloră DGASPCă Sectoră 1ă şiă ini iaz ă parteneriateă pentruă
prevenireaămarginaliz riiăsocialeăaăpersoanei/familiei;ă
identificaă tipuriă deă ac iuniă comunitareă cuă scopulă preveniriiă marginalizarii sociale a
persoanelor beneficiare de servicii sociale;
acorda ajutorul social conform Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, cu
modificarile si completarile ulterioare si normelor metodologice de aplicare a acestei legi;
acord ă suportă financiară şi/sauă materială pentruă dep şireaă situa ieiă deă criz ,ă prină ajutoră deă
urgen ,ăconformălegisla ieiăînăvigoare.
asigur ăducereaăălaăîndeplinireăaăhot rârilorăConsiliuluiăLocalăalăSectoruluiă1ăprivindăm surileă
deă asisten ă şiă protec ieă social ă stabiliteă pentruă combatereaă efecteloră s r cieiă extremeă şiă
pentru prevenirea excluziunii sociale;
asigur ă consiliereaă persoaneloră cuă scopulă deă aă beneficiaă deă drepturileă socialeă stabiliteă prină
Legeaănr.ă416/2001ăprivindăvenitulăminimăgarantatăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare
şiăLegeaănr.116/2002ăprivindăprevenireaăşiăcombatereaămarginaliz riiăsociale;
asigur ă întocmireaă împreun ă cuă poten ialiiă beneficiariă deă serviciiă socialeă aă planuluiă deă
interven ieăşiăpunereaăînăpractic ăaăacestuiaăprecumăşiăsemnareaăprealabil ăaăcontractului cu
beneficiarul;
asiguraă aducereaă laă cunoştin aă beneficiariloră înă termenulă legal,ă aă dispozi iiloră Primarului,ă
emiseăînălegatur ăcuălucr rileăceăi-auăfostărepartizateăspreăsolu ionare;
monitorizeaz ăcazurileăaflateăînăeviden aăserviciului;
efectueaz ă ancheteă socialeă înă vedereaă solu ion riiă cazuriloră propriiă sauă laă solicitareaă altoră
institu ii.ă
asigur ăîntocmireaătrimestrialaăsauălaătermeneleăprev zuteădeăacteleănormativeăînăvigoare,ăăaă
rapoartelorădeăspecialitateăprivindăsitua iaăpresta iilorăsocialeăacordateă(ăînăbaniăşiănatur ă)ăşiă
num rulădeăbeneficiari.
efectueaza raportari , statistici si alte lucrari periodic sau de cate ori este nevoie , cu privire
la activitatea desfasurata
ini iaz ă şiă deruleaz ă actvit iă ă înă vedereaă creşteriiă gradului de ocupare a beneficiarilor de
servicii sociale cu risc de marginalizare
promoveaz ă parteneriatulă cuă autorit ile,ă asocia iileă şiă firmeleă specializateă înă orientareă
profesional ăşiădezvoltareaăcarierei;
colaboreaz ăcuăinstitutiileămedicaleăpentruă accesulă persoanei/familiei defavorizate social la
servicii medicale;
solutioneaz ălucrarileăceăi-au fost repartizate utilizând metoda managementului de caz;
colaboreaz ă cuă celelalteă serviciiă dină cadrulă D.G.A.S.P.C.ă Sectoră 1ă pentruă îndeplinireaă
corespunzatoare a atribu iilorăserviciului;
creaz ă oă re eaă deă rela iiă cuă parteneri sociali din comunitate (dispensare/spitale, medici de
familie,ă politie,ă parohii,ă administratiiă deă bloc,ă politieă local ă ă etc.),ă cuă sprijinulă c roraă
depisteaz ăşi/sauămonitorizeaz ăfamiliile/persoaneleăaflateăînăsitua iiădeăcriz ;ă
orienteaz /acompaniaz ăpentruăconsiliereaăjuridic /psihologic /medical ăaăbeneficiarilor ;
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colaboreaz ăcuăinstitu iileădeăînvatamantăpentruăaccesulăcopiilor/adul ilorăf r ădiscriminare la
procesulădeăeduca ie ;
colaboreaz ăăcuăsocietateaăcivilaă(ONG-uri,ăsponsori),ăpentruăob inereaădeăfinan riăcuăscopulă
atingerii obiectivelor/atributelor serviciului;
areăresponsabilitateaădeăaăinformaăpersoanaăsauăfamiliaăînălegatur ăcuădrepturileăpeăcareăleăau,ă
precum si asupra modalit iiă deă acordareă aă drepturiloră deă asisten ă social ă şiă deă asigur riă
sociale ;
respecta si promoveaza Carta O.N.U. privind drepturile omului si drepturile copilului ;
promoveaz ăp strareaăconfiden ialit iiăcazurilorăsocialeăaflateăînăaten iaăserviciului;
areăatribu iiădeăarhivareă,ăinregistrareăşiăsecretariat;
identific ăşiăaplic ăalternativeăăviabileăînăvedereaăresponsabiliz riiăbeneficiarilorăşiărevigor riiă
spiritului civic;
stimuleaz ăăşiăpromoveaz ăvoluntariatulăînărândulăbeneficiarilor;
fundamenteaz ă şiă întocmeşteă proiecteă deă dispozi ieă aleă Directoruluiă Generală şiă proiecteă aleăă
hot rârilorăpeăcareăDGASPCăSectoră1ăleăsupuneăspreăaprobareăConsiliuluiăLocalăînădomeniulă
s uădeăactivitate;ă
faceădemersurileănecesareăînă vedereaădiversific riiă serviciilor sociale acordate beneficiarilor
înăconcordan ăcuănevoileăidentificateăşiăresurseleăexistente;ă
verific ă dosareleă persoaneloră şiă familiiloră careă auă primită reparti ieă pentruă oă locuin ă cuă
destina ieă social ă dină proprietateaă DGASPCă Sectoră 1,ă ă înă vedereaă încheierii contractului de
închiriereăşiăcompleteaz ăfişaădeăcalculăpentruăcalcularea/recalculareaăchiriei;
stabilesteăperiodicăălistaăbeneficiarilorăproiectuluiă“SOMARO”,ămagazinulăSocială
elaboreaz ă,ăaplic ăăşiăadministreaz ăăăprocedurileăspecificeădeălucru;
asigur ă subă toateă aspectele,ă punereaă înă aplicareă aă acteloră normativeă siă administrativeă
privitoareă laă înhumareaă persoaneloră f r ă apar in toriă careă decedeaz ă peă razaă sectoruluiă 1,ă
înhum rileăsocialeăprecumăşiăînhumareaăcadavrelorăneidentificate,ăg siteăpe raza sectorului 1;
organizeaz ă func ionareaă comisieiă pentruă aprobareaă ajutoareloră deă urgen ,ă întocmeşteă
proiectul ordinii de zi pe baza propunerilor înaintate de responsabilii de caz;
ineă registrulă generală deă intrare-ieşireă pentruă înregistrareaă cererilor solicitan iloră şiă aă
r spunsuriloră dateă deă Serviciulă Prevenire,ă privindă modurileă şiă termeneleă deă rezolvareă aă
acestora;
creaz ăbazaădeădateăinformatizat ăaăServiciuluiăPrevenireăşiăoăgestioneaz ăeficient ;
seă ocup ă deă expediereaă coresponden eiă c treă persoanele/institu iileă careă s-au adresat
Serviciului Prevenire în scris;
identific ă şiă apoiă monitorizeaz ă familiileă apar inândă comunit iloră ă religioaseă dină sectorulă 1ă
careăauăproblemeădeosebite,ăgenerateădeăvenituriăreduse,ănum rămareădeăcopii,ăbolnaviăcronici
înregistra i,ăpersoaneă cuă handicapăşiă coopereaz ă ă cuăl caşurileădeăcultă respectiveăînă vedereaă
sprijinirii acestora;
ini iaz ăşi/sauăsprijin ămetodologicăşiăfinanciar,ăorganizareaădeăîntâlniri,ăseminariiăevenimenteă
cu caracter interconfesional;
ini iaz ă şiă promoveaz ă activit iă deă prevenireă aă tensiuniloră interconfesionaleă laă nivelulă
Sectorului 1;
promoveaz ăăimplicareaăactiv ăaăcomunit ilorăreligioaseăînăsolu ionareaăcazurilorăsociale;
ini iaz ,ăpromoveaz ăşi/sauăimplementeaz ăprograme/proiecteăcuăcaracterăsocialăşiăcomunitar,ă
privindăcomunit ileăreligioase;
faciliteaz ăcolaborareaăîntreăcomunit ileăreligioaseăşiăinstitu iileăautorit ilorăpublice;
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identific ăşiăîncheieăprinăDGASPCăăSectoră1,ăăparteneriateăcuăsocietateaăcivil ăă- biserici, case
de rug ciuni,ăalteăl caşeădeăcult,ăONG-uri, sponsori - pentruăob inereaădeăfinan riăcuăscopulă
atingeriiăobiectivelorăşiăasigur riiărealiz riiăatribu iilorăcompartimentului.

ART. 68
BIROUL RELAŢIIăINTERETNICEă(loca ia:Bucureşti, Sector 1, B-dul Maresal Al. Averescu
nr. 17, aflat înăsubordonareaădirect ăaăŞefuluiăServiciuluiăPrevenire)ăîndeplineşteăurm toareleă
atribu iiăprincipale:
 identificareaăpersoaneleăşiăfamiliileăaflateăînăsitua iiădeărisc,ăînăvedereaărealiz riiădeăac iuniăşiă
m suriăcuăscopulădeăaăpreveni situatiile de criza;
 depisteaza, evalueaza si monitorizeaza familiile/persoanele aflate in situatii de criza prin
autosezizare sau prin intermediul partenerilor sociali (primarie, dispensare/spitale, medici de
familie, politie, parohii, administratii de bloc etc.);
 monitorizeaza familiile apartinand minoritatilor din sectorul 1 care au probleme
deosebite:venituri foarte mici, numar mare de copii, bolnavi cronici inregistrati;
 evalueaza psihosocial potentialii beneficiari de servicii sociale (persoane/familii aflate in
situatie de criza apartinand minoritatilor);
 asigura desfasurarea actiunii de acordare a ajutoarelor pentru incalzirea locuintei conform
OUG 5/2003 cu modificarile si completarile ulterioare;
 mediaza activitatile cu caracter social initiate pentru membrii comunitatii apartinand
diverselor minoritati din sectorul 1;
 colaboreaza cu institutiile de invatamant pentru accesul copiilor/adultilor fara discriminare la
procesul de educatie ;
 initiaza si deruleaza parteneriate cu societatea civila privind reducerea analfabetismului in
randul persoanelor de etnie roma;
 initiaza si deruleaza proiecte de colaborare cu A.L.O.F.M. sector 1 in vederea identificarii de
locuri de numar corespunzatoare calificarii beneficiarilor de servicii sociale cu risc de
discriminare/marginalizare ;
 colaboreaza cu institutiile medicale pentru accesul persoanei/familiei la servicii medicale fara
discriminare ;
 initiaza/promoveaza si implementeaza programe cu caracter social si comunitar privind
minoritatile; initiaza intalniri cu asociatiile si organizatiile reprezentative din sector in
vederea imbunatatirii relatiilor interetnice din teritoriu si prevenirea unor tensiuni ;
 orienteaza/acompaniaza pentru consilierea juridica/psihologica/medicala a beneficiarilor ;
 are responsabilitatea de a dezvolta o baza de date cu privire la problemele membrilor
comunitatii apartinand minoritatilor din sectorul 1;
 colaboreaza cu serviciile proprii D.G.A.S.P.C.sector 1, in rezolvarea cazurilor sociale,
promovind lucrul in echipa pluridisciplinara ;
 asigura intocmirea impreuna cu potentialii beneficiari de servicii sociale a planului de servicii
si punerea in practica a acestuia prin semnarea prealabila a contractului cu beneficiarul ;
 respecta si promoveaza standardul minim obligatoriu privind managementul de caz ;
 promoveaza pastrarea confidentialitatii cazurilor sociale aflate in atentia serviciului;
 fundamenteaza proiectele de dispozitii ale Directorului General precum si proiectele
hotararilor pe care DGASPC Sector 1 le supune spre aprobare Consiliului Local Sector 1, in
domeniul sau de activitate;
 întocmeste proiectele de dispozitii ale Directorului General si proiectele de Hotarari
promovate de DGASPC Sector 1 in Consiliul Local, in domeniul sau de activitate.
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ART. 69
COMPARTIMENTUL PROTECŢIEă SOCIALĂă CONSUMATORIă VULNERABILIă (loca ia:ă
Bucureşti,ăSectoră1,ăB-dulăMareşalăAl.ăAverescu nr. 17, aflat în subordonarea BirouluiăRela iiă
Interetnice)ăîndeplineşteăurm toareleăatribu iiăprincipale:
 asigur ă laă începutulă fiec ruiă sezonă rece,ă preluareaă cererilor/declara iiă peă propriaă r spundereă
privindăacordareaăajutoruluiăpentruăînc lzireaălocuin eiăconformăOUGă70/2011;
 asigur ă primireaă înă perioadaă aprilie-maiă aă acteloră necesareă înă vedereaă verific riiă dateloră
înscriseăînăcererea/declara ieăpeăpropriaăr spundereăînăceeaăceăpriveşteăveniturileărealizateăşiă
componen aăfamiliei;
 asigur ăanalizareaăfiec ruiă dosarăînă parteăînă vedereaămen inerii/recuper riiă sumelorăacordateă
pentru sezonul respectiv;
 gestioneaz ăancheteleăsocialeăcareăseăvorăefectuaăşiăconexareaăacestoraăcuăcerereaăşiăacteleăînă
vedereaărecuper rii/men ineriiăajutorului;
 colaboreaz ă cuă institu iileă abilitateă înă vedereaă eliber riiă deă documenteă cuă privireă laă alteă
venituriărealizateăsauăbunuriăde inuteădeăc treăbeneficiariiădeăajutorăpentruăînc lzire;
 colaboreaz ăcuăinstitu iileăabilitateădeăaăfurnizaăinforma iiăcareăconducălaăverificareaădateloră
înscriseăînăcererea/declara ieăpeăpropriaăr spundere;
 colaboreaz ă cuă Prim riaă Sectoruluiă 1ă înă vedereaă semn riiă deă c treă Primarulă Sectoruluiă 1ă aă
dispozi iiloră de acordare/neacordare,ă aă contesta iilor,ă aă situa iiloră centralizatoare,ă aă
deconturilorăşiăaădispozi iilorădeărecuperare;
 întocmeşteăreferateleăasupraăcazurilorăînăvedereaăsolu ion riiăcontesta iilorăbeneficiarilor;
 analizeaz ă dosareleă şiă redacteaz ă r spunsurileă laă adresele/sesiz rileă primite,ă ă înă termenulă
stabilit conform legii în vigoare;
 asigur ă conexareaă cererii/declara iiă peă propriaă r spundereă cu:ă acteleă depuseă deă c treă
beneficiar,ă cuă dispozi iaă deă acordare/neacordare/încetare/recuperare,ă cuă documenteleă emise
deă c treă DITL-uriă şiă AFP-uriă şiă cuă confirm riloră deă primireă laă dispozi iileă deă
recuperare/acordare/neacordare/încetare;
 fundamenteaza proiectele de dispozitii ale Directorului General precum si proiectele
hotararilor pe care DGASPC Sector 1 le supune spre aprobare Consiliului Local Sector 1, in
domeniul sau de activitate;
 întocmeste proiectele de dispozitii ale Directorului General si proiectele de Hotarari
promovate de DGASPC Sector 1 in Consiliul Local, in domeniul sau de activitate.
ART. 70
BIROUL PRESTAŢIIă PERSOANEă CUă HANDICAP (locatia: Bucuresti, Sector 1, B-dul
Maresal Al. Averescu nr.17, aflat în subordonarea Serviciuluiă Evaluareă Complex ă aă
Persoaneloră Adulteă cuă Handicapă şiă Monitorizare) îndeplineste urmatoarele atributii
principale:
 realizeaza activit iădeăinformareădespreădrepturileăşiăobliga iileăpersoanelorăcuăhandicap;
 elaboreazaă dispozitii,ă ină bazaă instrumentariiă dosareloră persoaneloră cuă handicapă accentuată şiă
grav,ădeăpunereăinăplata,ăprelungire,ăsuspendareăsiăincetare,ăăînăvedereaăob ineriiăindemniza ieiă
lunare;
 elaboreaza dispozitii, in baza instrumentarii dosarelor persoanelor cu handicap mediu,
accentuatăşiăgrav,ădeăpunereăinăplata,ăprelungire,ăsuspendareăsiăincetare,ăăînăvedereaăob ineriiă
bugetului complementar acordat în baza legii ( scutire de la plata abonamentului Radio-TV,
RomTelecom, S.C. Electrica, etc);

75
















acorda gratuitatea transportului urban de suprafata si cu metroul, si interurban persoanelor cu
handicap grav si accentuat precum si insotitorilor sau asistentilor personali ai acestora (
abonament RATB, cartela metrou, bilete CFR, etc);
propune acordarea alocatiei de stat pentru copii cu handicap grav, accentuat, mediu sau usor
conformălegislatieiăinăvigoareăăindexat ăcuă100%;
instrumenteaz ă dosareleă copiiloră cuă H.I.V./SIDAă în vedereaă ob ineriiă aloca ieiă lunar ă deă
hran ,ăcalculat ăpeăbazaăaloca ieiăzilniceădeăhran ăstabiliteăpentruăconsumurileăcolectiveădină
unit ileăsanitareăpublice.
monitorizeaz ăpresta iileăacordateăşiăcazurileăaflateăînăeviden ăconformălegisla ieiăînăvigoare;
elibereaza legitimatii de parcare pentru persoanele cu handicap in baza Legii 448/2006;
face demersurile si elibereaza roviniete pentru persoanele cu handicap in baza Legii
448/2006;
elibereaz ăadeverin eăcareăs ăatesteăstareaăprezent ăaăpersoanelorăaflateăînăeviden aăbiroului;
aduceălaăîndeplinireăHot rârileăConsiliuluiăLocalăalăSectoruluiă1ăprivindăm surileădeăasisten ă
şiăprotec ieăsocial ăstabiliteăpentruăcombatereaăefectelorăs r cieiăextremeăşiăpentruăprevenireaă
excluziunii sociale;
aduceălaăcunoştin aăbeneficiarilorăDispozi iile,ăînătermenulăprevazutădeălege;
întocmeste statisticile solicitate de catre A.N.P.D. privind persoanele cu handicap aflate in
evidenta;
secretariatăşiăarhiv ;
colaboreaza cu celelate servicii din cadrul DGASPC Sector 1 pentru indeplinirea
corespunzatoare a atributiilor biroului;
fundamenteaza proiectele de dispozitii ale Directorului General precum si proiectele
hotararilor pe care DGASPC Sector 1 le supune spre aprobare Consiliului Local Sector 1, in
domeniul sau de activitate;
întocmeste proiectele de dispozitii ale Directorului General si proiectele de Hotarari
promovate de DGASPC Sector 1 in Consiliul Local, in domeniul sau de activitate.

ART. 71
COMPLEXULăSOCIALăDEăSERVICIIăODĂI ( locatia: Bucuresti, Sector 1, Sos. Odai nr.3-5,
aflat în subordonarea directa a Directorului Executiv) îndeplineste urmatoarele atributii
principale:
Biroul Deservire:
asigur ăcur enia,ăînc lzireaăşiăiluminatulăcl dirilorăcâtăşiăcur eniaăexterioar ;
asigur ăp strareaăşiăjustaăfolosireăaăbunurilorăunit ii,
r spundeădeărecep iaăproduselorăalimentareăşiănealimentare,ăasigurându-seăc ăsuntăîndepliniteă
cerin eleăprivindăcalitatea,
stabilireaăşiăasigurareaădeămeniuriăvariateăînăfunc ieădeăvârst ăşiăpatologiaăasista ilor;
depozitareaăînăcondi ii igienico-sanitare a alimentelor;
preg tireaălaătimpăşiăînăcondi iiăcorespunz toareăaămeselor;
p strareaăprobelorăalimentareăpentruăcontrol,
sp lareaăşiădezinfectareaăvaselorăşiătacâmurilorăutilizateădeăasista i,ăcâtăşiăcur eniaăînc periloră
destinate blocului alimentar;
asigur ăinstruireaăperiodic ăaăpersonaluluiăasupraănormelorădeăprotec ieăaămunciiăşiăP.S.I.
BiroulăInterven ieăînăRegimădeăUrgen ăAdul i: ( loca ia: Bucureşti,ăSectoră1,ăŞosăOd iănr.ă
3-5ă şiă punctă deă lucruă înă Bucureşti,ă Sectoră 1,ă B-dulă Mareşală Al.ă Averescuă nr.ă 17,ă seă afl ă înă
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coordonareaădirect ăaăDirectoruluiăGeneralăalăDGASPCăSectoră1)ăşiăvaăîndepliniăurm toareleăatribu iiă
principale:
intervineă deă urgen ă înă cazulă înă careă suntă sesiz riă aleă persoaneloră adulteă f r ă ad post, prin
internarea într-unăc min pentruăpersoaneăf r ăad post;
ofer ăserviciiădeăurgen ăpersoanelorăadulteăaflateăînădificultate,ălaădomiciliu,ăînăcazulăînăcareă
esteăpus ăînăpericolăsecuritateaălor;
asigur ă deă urgen ă sprijină sociomedicală pentruă persoaneleă vârstnice careă nuă auă între in toriă
legali ;
faciliteaz ăaccesulă laăserviciiă medicaleădeăurgen ăînă bazaăConven ieiă încheiateăcuăServiciulă
deăAmbulan ăalăMunicipiuluiăBucureşti;
CentrulădeăUrgen ăpentruăPersoaneăF r ăAd postă(denumităînăcontinuareăC.U.P.F.A.)
Categorii de beneficiari ai C.U.P.F.A.:
Tineriăpesteă18ăaniăeticheta iădreptă„copiiăaiăstr zii”ăsauăexterna iădinăcentreleădeăplasamentăşiăcareănuă
auăfostăincluşiăîntr-oăform ădeăprotec ieăşiăasisten ăsocial ;
Femeileăîns rcinateăalungate/fugiteădeălaădomiciliu;
Femeileăsupuseăviolen eiădomestice;
Persoanele vârstnice;
Persoaneăcareăsufer ădeăboliăcroniceănetransmisibile;
Persoaneăcareăprezint ăhandicapăfizic,ăc roraănuăleăsuntăafectateăposibilit ileădeădeplasare;
Familiiăcuăcopiiăajunseăînăstrad ,ădup ăevacuareaădinălocuin e;
Persoaneăcuătulbur riă(f r ăaăfiăgrave)ădeăs n tateămental ,ăpersoaneăamnezice,ătraumatizate,ăalungateă
sau fugite de la domiciliu.
Persoane care nu pot beneficia de serviciile C.U.P.F.A.:
Persoaneleăaflateăsubăinfluen aăb uturilorăalcooliceăşiăaădrogurilor;
Persoane cu boli contagioase sau parazitare;
Persoane aflate în episod psihotic;
Persoaneleăcareăauăfostăviolenteăpeădurataăg zduiriiăanterioareăînăC.S.S.ăOd i;
Persoanele care au adus prejudicii materiale, anterior, D.G.A.S.P.C. Sector 1.
CentrulădeăUrgen ăpentruăPersoaneăF r ăAd postăofer ăurm toareleăservicii:
Serviciiădeăasisten ăsocial :
Identific ă persoaneleă careă seă afl ă înă situa ieă deă s r cieă extrem ă prină ac iuniă deă asisten ă
social ăstradal ;ăidentific ămotiveleăcare auădeterminatăs r ciaăextrem ;
Pentruăpersoaneleăg zduiteăînăCentrulădeăUrgen ăpentruăPersoaneăF r ăAd post,ăpoateăoferiă3ă
mese/ziăcuărespectareaăangajamentuluiădeăplat ,ălaărecomandareaămediculuiăC.S.S.ăOd i;
Înso eşte/asigur ă spijină pentruă transportulă persoaneloră f r ă ad postă cuă problemeă graveă deă
s n tateălaăspitaleleădeăurgen ăpentruărezolvareaănevoilorămedicaleăprioritare;
Stabileşteă identitateaă persoaneiă amneziceă sauă cuă problemeă deă s n tateă mental ă (f r ă aă aveaă
tulbur riămentaleăgrave),ăadresându-seăînăacestăsensăDirec ieiăGeneraleădeăEviden ăInformatizat ăaă
Persoanei;
Sprijin ăasistatulăînăprocurareaădocumentelorădeăidentitateăpierduteăsauăfurate,ăprinăinterven ieă
la D.G.E.I.P.;
Înă colaborareă cuă Serviciileă deă Autoritateă Tutelar ă dină cadrulă prim riilor,ă sprijin ă persoanaă
asistat ă înă aă iă seă stabiliă ună reprezentantă legal,ă cândă acestă lucruă esteă necesară pentruă reprezentareaă
intereselor sale;
Înă colaborareă cuă Serviciulă Reziden ială Adul iă dină cadrulă D.G.A.S.P.C.ă – Sectoră 1,ă sprijin ă
asistatul în întocmireaădosaruluiăs uădeăinternareăîntr-oăinstitu ieădeăasisten ăsocial ăsauăinstitu ieădeă
protec ieăspecial ,ăînăfunc ieădeăvârstaăsauăgradulădeădependen ăalăacestuia;
77

Faceă interven iileă necesareă laă ONG-urile sociale pentru cuprinderea asistatului într-oă form ă
deăasisten ăsocial ăînăfunc ieădeăvârstaăşiăgradulădeădependen ăalăacestuia;
În colaborare cu Serviciul Prevenire, sprijin ă asista iiă cuă domiciliulă înă Sectorulă 1ă s -şiă
întocmeasc ă dosarulă deă ajutoră socială subă formaă venituluiă minimă garantat;ă face propuneri pentru
acordareaăunorăajutoareădeăurgen ăpentruăcazurileădeosebite;
Sprijin ăasista iiăs ăseăîntoarc ăînălocalit ileălorădeădomiciliu,ăînăcolaborareăcuăprim riileăşiă
sec iile/posturileădeăpoli ieădinălocalit ileădeădomiciliu;
Servicii de asisten ă medical ă primar ,ă infirmerieă şiă serviciiă igienico-sanitareă careă seă asigur ă prină
Cabinetul Medical al Centrului:
Elibereaz ăavizămedicalăpentruăinternareaăînăC.U.P.F.A.,ăpersoanelorăaăc rorăs n tateănuăesteă
deănatur ăs ăpun ăînăpericolăs n tateaăcelorlal iăasista i;
Asigur ăunăcontrolămedicalăgeneral;
Asigur ăasisten ămedical ădeăurgen ă(primăajutor);
Elibereaz ătrimiteriăc treămediciiăspecialiştiăsauăpentruăinternareaăînăspital;
Contribuieă laă educareaă asista iloră pentruă autoîngrijireaă şiă p strarea igienei personale, a
îmbr c minteiăşiăhabitatului;
Activit iădeăgospod rire.
Asigur ăoriceăalteătipuriădeăserviciiătipiceăcentrelorădeăasisten ăsocial ădeăurgen .
Modululă pentruă Persoaneă Vârstniceă asigur ă înă condi iileă prev zuteă deă dispozi iileă legale,
urm toareleăservicii:
Cazarea,ăhrana,ăechipamentulăşiăcazarmamentulănecesar;
Asisten ă medical ă curent ă şiă deă specialitate,ă îngrijireă şiă supraveghereă permanent ,ă
recuperarea,ăasigurareaăcondi iilorăigienico-sanitareăcorespunz toareădeăvia ;
Organizareaădeăactivit iădeăergoterapie,ăînăraportăcuăposibilit ileăpersoanelorăinternate;
Organizareaă deă activit iă psiho-socialeă şiă cultural-educativeă şiă participareaă laă asemeneaă
activit iăînăafaraăunit ii.
Înăcadrulăactivit iiădeăîngrijireăşiăasisten ăsocio-medical ,ăseăasigur :
Cazareaăpersoanelorăvârstniceăînăcondi iileăstabiliteăprinănormeleăigienico-sanitare;
Condi iileădeăîngrijireăşiăigien ăpersonal ăadecvat ;
Condi iiă deă îngrijireă şiă izolareă aă bolnaviloră croniciă şiă aă celoră dependen iă înă infirmeria ce
func ioneaz ăînăcadrulăComplexului.
Înăcadrulăactivit ilorăpsiho-socialeăseăasigur :
Amenajareaăspa iilorădestinateăactivit ilorădeădestindereăşiădotareaăacestoraăcuăaparateăradioă
şiătelevizor,ăc r i,ăziare,ăjocuriădistractive,ăetc.;
Organizarea de întruniri, seri literare, muzicale, etc..
Înăcadrulăactivit iiămedicaleăseăasigur :
Investigareaă medical ă anual ă complex ă şiă apoiă periodică aă asista ilor,ă tratamentulă necesar,ă
gimnastic ămedical ,ămasaj,ăetc.;
Formalit iădeătransferăşiădeplasareăaăasistatuluiăînăcadrulăuneiăunit iădeăprofilăînăcazulăînăcareă
afec iunileăseăagraveaz ;
Izolarea în caz de boli contagioase;
Consulta iiăşiăîngrijiriăstomatologice.
Prevederileăprezentuluiăarticolăseăcompleteaz ăcuăceleăaleăHot râriiăConsiliuluiăLocal Sector 1
nr.ă220/29.10.2010ăprivindăaprobareaăreorganiz riiăserviciilorăsocialeăacordateăînăcadrulăComplexuluiă
Socială deă Serviciă Od i-Centrulă deă Urgen ă pentruă Persoaneă F r ă Ad postă dină cadrulă Direc ieiă
General ă deă Asisten ă Social ă şiă Protec iaă Copiluluiă Sectoră 1,ă precumă şiă pentruă acordareaă unoră
ajutoareădeăurgen .
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Compartimentul Farmacie (locatia: Bucuresti, Sector 1, Str.Caraiman nr.33A, aflat în
coordonarea directa a Directorului General) îndeplineste urmatoarele atributii principale:
asigura aprovizionarea zilnica a locurilor de munca din oficina cu intreaga gama de produse
si in cantitati corespunzatoare solicitarilor;
opereaza zilnic in registrul de gestiune toate documentele legale care se refera la miscarea valorica a
produselor ( facturi, note de livrare, procese verbale de casare, centralizatoare zilnice de livrare a
produselor ) ;
analizeaza periodic stocurile de produse prin prisma dinamicii lor pentru a preveni formarea
de stocuri supranormative ;
rationalizeaza difuzarea produselor deficitare ;
intocmeste si depune la termen, pe baza consemnarilor din si a stocurilor existente in unitate,
notele de comanda necesare completarii stocului la toate produsele ;
organizeaza receptia calitativa si cantitativa a medicamentelor si a celorlalte produse
farmaceutice intrate in farmacie, precum si depozitarea si conservarea acestora in conditii
corespunzatoare ;
intocmeste fisele de farmacovigilenta in conformitate cu normativele in vigoare ;
intocmeste caietele de sarcini pentru licitatii;
intocmeste proiectele de dispozitii ale Directorului General in domeniul sau de activitate.
ART. 72
COMPLEXULă SOCIALă DEă SERVICIIă STRĂULEŞTI (locatia: Bucuresti, Sector 1, Sos.
Bucuresti-Târgovişteă nr.10,ă aflată înă subordonareaă direct a Directorului Executiv),
îndeplineste urmatoarele atributii principale:
 s ăasigureăpersoanelorăvârstniceăîngrijiteămaximumăposibilădeăautonomieăşiăsiguran ;
 s ăofereăcondi iiădeăîngrijireăcareăs ărespecteăidentitatea,ăintegritateaăşiădemnitateaăpersoaneiă
vârstnice;
 s ă permit ă men inereaă sauă ameliorareaă capacit iloră fiziceă şiă intelectualeă aleă persoaneloră
vârstnice;
 s ăstimulezeăparticipareaăpersoanelorăvârstniceălaăvia aăsocial ;
 s ăfacilitezeăşiăs ăîncurajezeăleg turileăinterumane,ăinclusivăcuăfamiliileăpersoanelorăvârstnice;
 s ă asigureă supraveghereaă şiă îngrijireaă medical ă necesar ,ă potrivită reglement riloră privindă
asigur rileăsocialeădeăs n tate;
 s asigure cazarea, hrana, echipamentul si cazarmamentul necesar;
 s asigure asistenta medicala de specialitate, îngrijire si supravegherea permanenta,
recuperarea,asigurareaăcondi iilorăigienico-sanitareăcorespunz toareădeăviata;
 s asigureă organizareaă deă activitatiă deă ergoterapie,ă ină raportă cuă posibilit ileă persoaneloră
asistate;
 s asigure organizarea de activitati psiho-sociale si cultural-educative si participarea la
asemenea activitati in afara unitatii.
Inăcadrulăactivit iiădeăîngrijireăsiăasistentaăsocio-medicala se asigura :
cazareaăpersoanelorăasistateăinăcondi iiăstabiliteăprinănormeleăigienico-sanitare;
condi iiădeăîngrijire si igiena personala adecvata;
condi iiă deă îngrijireă siă izolareă aă bolnaviloră acu i,ă aă bolnaviloră croniciă siă aă celoră imobiliza iă
permanent la pat prin amenajarea de saloane speciale pana la transportul acestora in unitati de profil.
 sa asigure respectarea standardele minime de calitate stabilite pentru centrele rezidentiale in
domeniu.
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ART. 73
CENTRULă DEă ÎNGRIJIREă ŞIă ASISTENŢĂă SF.ă VASILEă (locatia: Bucuresti, Str. Barbu
Ştefanescu Delavrancea nr.17, aflat în subordonareaă direct a Directorului Executiv)
îndeplineşte urm toareleăatributiiăprincipale:
 s ăasigureăcazarea, hrana, echipamentul si cazarmamentul necesar;
 s ă asigureă asistenta medicala de specialitate, îngrijire si supravegherea permanenta,
recuperarea,asigurareaăcondi iilorăigienico-sanitare corespunz toareădeăviata;
 s ă asigureă organizareaă deă activitatiă deă ergoterapie,ă ină raportă cuă posibilit ileă persoaneloră
asistate;
 s ă asigureă organizarea de activitati psiho-sociale si cultural-educative si participarea la
asemenea activitati in afara unitatii.
 s ăasigureăpersoanelorăcuăhandicapăîngrijiteămaximumăposibilădeăautonomieăşiăsiguran ;
 s ăofereăcondi iiădeăîngrijireăcareăs ărespecteăidentitatea,ăintegritateaăşiădemnitateaăpersoaneiă
cu handicap;
 s ă permit ă men inereaă sauă ameliorareaă capacit iloră fiziceă şiă intelectualeă aleă persoaneloră cuă
handicap;
 s ăstimulezeăparticipareaăpersoanelorăcuăhandicapălaăvia aăsocial ;
 s ă facilitezeă şiă s ă încurajezeă leg turileă interumane,ă inclusivă cuă familiileă persoaneloră cuă
handicap;
 s ă asigureă supraveghereaă şiă îngrijirea medical ă necesar ,ă potrivită reglement riloră privindă
asigur rileăsocialeădeăs n tate;
Înăcadrulăactivit iiădeăîngrijireăsiăasistentaăsocio-medicala se asigura :
cazareaăpersoanelorăasistateăinăcondi iiăstabiliteăprinănormeleăigienico-sanitare;
condi ii de îngrijire si igiena personala adecvata;
condi iiă deă îngrijireă siă izolareă aă bolnaviloră acu i,ă aă bolnaviloră croniciă siă aă celoră imobiliza iă
permanent la pat prin amenajarea de saloane speciale pana la transportul acestora in unitati de profil.
respecta standardele minime de calitate stabilite pentru centrele rezidentiale in domeniu.
ART. 74
CENTRUL DE ÎNGRIJIREă ŞIă ASISTENŢĂă SF.ELENA (locatia: Bucuresti, Sector 1, Str.
Barbu Stefanescu Delavrancea nr.18, aflat in subordonarea directa a Directorului Executiv)
îndeplinesteăurm toareleăatributiiăprincipale:
 s ăasigureăcazarea, hrana, echipamentul si cazarmamentul necesar;
 s ă asigureă asistenta medicala de specialitate, îngrijire si supravegherea permanenta,
recuperarea,asigurareaăcondi iilorăigienico-sanitareăcorespunz toareădeăviata;
 s ă asigureă organizareaă deă activitatiă deă ergoterapie,ă ină raportă cuă posibilit ileă persoaneloră
asistate;
 s ă asigureă organizarea de activitati psiho-sociale si cultural-educative si participarea la
asemenea activitati in afara unitatii.
 s ăasigureăpersoanelorăcuăhandicapăîngrijiteămaximumăposibilădeăautonomieăşiăsiguran ;
 s ăofereăcondi iiădeăîngrijireăcareăs ărespecteăidentitatea,ăintegritateaăşiădemnitateaăpersoaneiă
cu handicap;
 s ă permit ă men inereaă sauă ameliorareaă capacit ilor fiziceă şiă intelectualeă aleă persoaneloră cuă
handicap;
 s ăstimulezeăparticipareaăpersoanelorăcuăhandicapălaăvia aăsocial ;
 s ă facilitezeă şiă s ă încurajezeă leg turileă interumane,ă inclusivă cuă familiileă persoaneloră cuă
handicap;
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s ă asigureă supraveghereaă şiă îngrijireaă medical ă necesar ,ă potrivită reglement riloră privindă
asigur rileăsocialeădeăs n tate;
Înăcadrulăactivit iiădeăîngrijireăsiăasistentaăsocio-medicala se asigura :
cazareaăpersoanelorăasistateăinăcondi iiăstabiliteăprinănormeleăigienico-sanitare;
condi iiădeăîngrijireăsiăigienaăpersonalaăadecvata;
condi iiă deă îngrijireă siă izolareă aă bolnaviloră acu i,ă aă bolnaviloră croniciă siă aă celoră imobiliza iă
permanent la pat prin amenajarea de saloane speciale pana la transportul acestora in unitati de profil.
respecta standardele minime de calitate stabilite pentru centrele rezidentiale in domeniu.


ART. 75
CENTRUL DE RECUPERARE ŞIăREABILTAREăNEUROPSIHIATRICĂăMILCOVă(locatia:ă
Bucuresti, Sector 1, Str. Milcov 2-4, aflat în subordonareaă direct a Directorului Executiv),
îndeplinesteăurm toarele atributii principale:
Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica Milcov asigura, in conformitate cu
standardele minime de caliate, in conditiile prevazute de dispozitiile legale, urmatoarele servicii:
cazarea, hrana, echipamentul si cazarmamentul necesar;
asistenta medicala si de specialitate, ingrijirea si supravegherea permanenta, terapie
psihologica/psihopedagogica, recuperarea medicala, asigurarea conditiilor igienico - sanitare
corespunzatoare;
organizarea de activitatii de tip ergoterapie, in functie de potentialul functional al persoanelor
cu handicap gazduite in centru;
organizarea de activitati cultural-educative, precum si alte activitati care au ca scop
integrarea/reintegrarea sociala a persoanelor cu handicap;
asigurarea accesului beneficiarilor la toate resursele si facilitatile existente in comunitate
(s n tate,ăeduca ie,ămunc ,ăcultur ,ăpetrecereaătimpuluiăliber,ărela iiăsocialeăetc.);
informarea beneficiarilor si a membrilor familiilor acestora cu privire la tipurile de servicii
oferite in cadrul CRRN Milcov, precum si implicarea acestora in activitatea de recuperare;
În cadrul activitatii de ingrijire si asistenta socio-medicala, se asigura:
cazarea persoanelor internate in conditii stabilite prin normele igienico-sanitare;
conditii de ingrijire si de igiena personala adecvata;
conditii de ingrijire si izolare a bolnavilor acuti, a bolnavilor cronici si a celor gratosi, prin
amenajarea de saloane speciale pana la transportul acestora in unitati de profil.
În cadrul activitatii de preparare si servire a hranei, se are in vedere :
stabilirea si asigurarea de meniuri variate, in functia de patologia asistatilor;
depozitarea in conditii igienico-sanitare a alimentelor;
pregatirea la timp si in conditii corespunzatoare a meselor;
pastrarea probelor alimentare pentru control;
spalarea si dezinfectia vaselor si tacamurilor utilizate de asistati, cat si curatenia incaperilor
destinate blocului alimentar.
În cadrul activitatii medicale se asigura:
investigarea medicala anuala complexa– si apoi periodic– a asistatilor, tratamentul necesar;
sprijin pentru recuperare medicala (prin proceduri si tehnici speciale) ;
formalitati pentru transfer si deplasarea asistatului in cadrul unei unitati de profil in cazul in
care afectiunile se agraveaza;
izolarea in caz de boli contagioase;
verificarea respectarii normelor de igiena in activitatea de ansamblu a unitatii.
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ART. 76
NAZARCEA GRUP (locatia: Bucuresti, Sector 1, Str. Nazarcea nr. 24-28, aflat în subordinea
directa a Directorului Executiv) îndeplineste urmatoarele atributii principale:
esteă unitateă deă asisten ă social ă (compartimentă cuă rangă deă serviciu),ă f r ă personalitateă
juridic ,ăaăDirec ieiăGeneraleădeăAsisten ăSocial ăsiăProtecția Copilului Sector 1.
Beneficiariiă Nazarceaă Grupă sunt:ă persoaneă adulteă cuă dizabilit i,ă ă datorateă unoră deficien eă
fizice,ă senzorialeă şiă intelectualeă (certificată deă încadrareă înă tipă şiă gradă deă handicap)ă sauă datorateă
condițiilorădeăs n tateă(boliămintaleăşiăneuropsihice–dovediteăprinăactămedicalădoveditor)ăşiăaflateăînă
c utareaăunuiălocădeămunc .
Atribu iileăBirouluiăAngajareăProtejat ă- Sp l torieăAuto:
ofer ăsprijinăpersoanelorăcuăhandicapăînăasigurareaăşiămen inereaăunuiălocădeămunc ăpl tităpeă
pia aădeschis ăaămuncii;
includeăpreg tireăpentruăloculădeămunc ăşiăg sireaăunuiălocădeămunc ;
suportăpentruăintegrareaăînămunc ;
spa iuă adaptată corespunz toră nevoiloră persoaneiă cuă handicap,ă înă careă aceastaă desf şoar ă
activit iălucrative,ăînăconformitateăcuăabilit ileăşiăcapacitateaăsaăprofesional ;
promovareaăcapacit iiădeăangajareăînămunc ăaăpersoanelorăcuăhandicap.
Atribu iileăBirouluiădeăServiciiăSociale:
Ofer ăserviciiăspecializateăpersoanelorăcuăhandicapăangajateăînăcadrulăatelierelorălucrativeăaleă
întreprinderii de inser ieăsocial ă(consiliereăpsihologic -individual ăşiădeăgrup,ăconsiliereăvoca ional ,ă
consiliereă social ă pentruă facilitareaă inser ieiă sociale,ă familiale,ă profesionale,ă pentruă asumareaă
responsabilit iiăfa ădeăsineăşiăfa ădeăceilal i);
Stabileşteă împreun ă cuă persoaneleă adulteă cuă handicapă angajateă Planulă individualizată deă
servicii,ămonitorizeaz ,ăevalueaz ăşiăpuneăînăpractic ăacestăplan;
Realizeaz ăevalu rileăsocialeăaleăpersoanelorăcareăsolicit ăangajareaăînăcadrulăîntreprinderiiădeă
inser ieăsocial ;
Realizeaz ă evalu rileă psihologiceă aleă persoaneloră careă solicit ă angajareaă înă cadrulă
întreprinderiiădeăinser ieăsocial ;
Realizeaz ă evalu rileă voca ionaleă ini ialeă aleă persoaneloră careă solicit ă angajareaă înă cadrulă
întreprinderiiădeăinser ieăsocial ;
Ofer ăconsiliereăşiăsuportăpentruăangajareăşiăpostangajare;
Realizeaz ăactivit iădeăini iereăînăaccesareaăserviciilorădinăcomunitate;
Potrivireaă beneficiaruluiă laă loculă deă munc :ă evaluareaă profesional ,ă prină careă seă evalueaz ă
competen ele,ă abilit ileă şiă intereseleă persoaneiă adulteă cuă handicapă şiă seăanalizeaz ă cerin eleă pentruă
locul/locurileădeămunc ădestinate;
Explorareaă şiă maximizareaă poten ialuluiă profesională ală persoaneloră cuă handicapă angajateă înă
cadrulăatelierelorălucrativeăaleăîntreprinderiiădeăinser ie social ;
M suriă deă readaptare,ă deă reorientareă şiă reeducareă profesional ă stabiliteă prină legisla iaă înă
vigoare;
Informa iiăasupraăsitua iilorădeăriscăprecumăşiăasupraădrepturilorăpersoanei;
Acordareaă deă sprijină şiă acompaniamentă socială pentruă persoaneleă cu handicap angajate în
cadrulăatelierelorălucrativeăaleăîntreprinderiiădeăinser ieăsocial ;
Serviciiă deă socializareă şiă petrecereă aă timpuluiă liber,ă ieşiriă şiă excursiiă înă comunitateă pentruă
persoanele cu handicap angajate în cadrul atelierelor lucrative ale întreprinderiiădeăinser ieăsocial ;
Dezvoltarea carierei (atunci când este posibil);
Colaboreaz ă cuă celelalteă serviciiă dină cadrulă DGASPCă Sectoră 1ă pentruă îndeplnireaă
corespunz toareăaăatribu iilorăserviciului.
82

Atribu iileăÎntreprinderiiădeăInser ieăSocial ă„ORIZONT”
Întreprindereaă deă Inser ieă Social ă „ORIZONT”ă esteă format ă dină 7 ateliereă lucrative,ă dup ă
cumăurmeaz :
1. AtelierăBrut rie;
2. AtelierăSp l torieăTextil ;
3. Atelier Croitorie;
4. Atelier Tipografie;
5. AtelierăLumân ri;
6. Atelier Ceramic ;
7. AtelierăGr din rit:
8. AtelierăNeutralizareăDeşeuriăInfec ioase.
Atelierulălucrativăreprezint ăspațiulăadaptatăcorespunz torănevoilorăpersoaneiăcuăhandicap,ăînă
careă aceastaă desf şoar ă activit iă lucrative,ă înă conformitateă cuă abilit ileă şiă capacitateaă saă
profesional . În subordinea Nazarcea Grup func ioneaz AtelierăNeutralizareăDeşeuriăInfec ioasecareă vaă aveaă loca iaă înă Bucureşti,ă Sectoră 1,ă Şos.ă Od iă nr.ă 3-5, în incinta Complexului Social de
ServiciiăOd i.ă
Principaleleăatribu iiăaleăAtelierăNeutralizareăDeşeuriăInfec ioase:
ofer ăsprijinăpersoanelorăcuăhandicapăînăasigurareaăşiămen inereaăunuiălocădeămunc ăpl tităpeă
pia aă deschis ă aă muncii;ă activitateaă desf şurat ă deă persoanaă cuă handicapă presupuneă înc rcareaă şiă
desc rc reaăsacilorădeădeşeuriăînăşiădinăcameraădeăsterilizare;
preg tireaă pentruă loculă deă munc ă şiă g sireaă unuiă locă deă munc ;ă subă supraveghereaă unuiă
instructoră şiă sus inut ă deă specialiştiă (asistentă social,ă psiholog,ă consilieră voca ional),ă persoanaă cuă
handicapă reuşeşteă s ă desf şoareă zilnică activit iă lucrative,ă esteă remunerat ă conformă activit iiă
desf şurateă şiă înva ă disciplinaă înă munc :ă esteă responsabil ă deă recep iaă şiă sortareaă deşeurilor,ă
supraveghereaăfunc ion riiăutilajelor,ăevacuareaădeşeurilorăprelucrate;
suportă pentruă integrareaă înă munc ;ă echipaă deă specialiştiă informeaz ă persoanaă cuă handicapă
asupraăsitua iilorădeărisc,ăofer ăserviciiădeăsocializareăşiăpetrecereăaătimpuluiăliber;
spa iuă adaptată corespunz toră nevoiloră persoaneiă cuă handicap,ă înă careă aceastaă desf şoar ă
activit iălucrative,ăînăconformitateăcuăabilit ileăşiăcapacitateaăsaăprofesional .
promovareaăcapacit iiădeăangajareăînămunc ăaăpersoanelorăcuăhandicap.
Înă cadrulă Întreprinderiiă deă Inser ieă Social ă „ORIZONT”ă seă voră acordaă urm toareleă serviciiă
(prin Biroul de Servicii Sociale):
reabilitare si reinsertie sociala pentru persoanele cu dizabilitati implicate in activitati lucrative;
suport pentru integrarea in munca;
m suriădeăreadaptare,ădeăreorientareăsiădeăreeducareăprofesionalaăstabiliteăprinălegislația in vigoare;
informații asupra situațiilor de risc, precum si asupra persoanei cu handicap;
serviciiădeăsocializareăşiăpetrecereăaătimpuluiăliber;
consiliere vocațional ;
servicii medicale primare;
servicii de educațieăspecializat .ă
Comitetulă Consultativ,ă formată dină reprezentan iiă parteneriloră careă auă fostă implica iă înă
implementare Proiectului ORIZONT 2009. Rolul acestui Comitet este de a propune Colegiului
DirectorăalăDGASPCăSectoră1ăstrategiiăpeătermenămediuăşiălung,ăpentruădezvoltareaăNazarceaăGrup,ă
vizând dezvoltarea structurii de economie social înfiin at ă prină Proiectulă ORIZONTă 2009.ă
Principaleleăatribu iiăaleăComitetuluiăConsultativăsunt:
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analizeaz ăpropunerileădeădezvoltareăaăunit iiăprotejateăautorizateăNazarceaăGrupăformulateă
de parteneri;
propune Colegiului Director al DGASPC Sector 1 elementele de dezvoltare strategic, pe
termenămediuăşiălung;
fiecareă parteneră vaă promovaă activit ileă Nazarceaă Grupă înă cadrulă organiza ieiă peă careă oă
reprezint ;
disemineaz ă rezultateleă Proiectuluiă ORIZONTă 2009ă înă cadrulă organiza ieiă peă careă oă
reprezint ;
membrii Comitetuluiăvorăprimiăinform riăbianualeăprivindăactivitateaăNazarceaăGrup;
organizeaz ăîntruniriăperiodice.
ART. 77
CLUBUL SENIORILOR, constituit la nivelul unui serviciu, (loca iaăînăBucureşti,ăSectoră1,ăStr.ă
Ionă Sl tineanu nr. 16, aflat în subordinea Directorului Executiv)ă şiă îndeplineşte urm toareleă
atribu iiăprincipale:
 ofer ăserviciiădeădivertismentăpentruăpersoaneleăvârstniceădinăsectorulă1;
 faciliteaz ăaccesulălaăinforma iiăpeătemeăculturale,ădeăs n tateăsauăalteătemeădeăinteresăpentruă
vârstnici;
 faciliteaz ăreintegrareaăşiăreactivareăsocial ăaăpersoanelorăvârstniceăcuătendin ădeăautoizolare;
 consiliereăsocial ăşiăpsihologic ăindividual ăşiădeăgrup;
 sprijinămaterialăacordatăvârstnicilorăs raciăprinăintermediulăgrupelorădeăvoluntariăvârstnici;
 sprijin moral acordat prin intermediul grupelor de voluntari vârstnici
 activit iădeăclub;
 organizareaă unoră întâlniriă aleă vârstniciloră dină sectoră cuă diverşiă specialiştiă dină domeniileă deă
interesăpentruăaceştia;
 organizareaă unoră expozi iiă cuă vânzareă con inândă exponate realizate de vârstnici, în scopul
ajutor riiălor;
 colaboreaz ă cuă celelateă serviciiă dină cadrulă D.G.A.S.P.C.ă Sectoră 1ă pentruă îndeplinireaă
corespunz toareăaăatribu iilorăserviciului.
ART. 78
CENTRULă DEă INTEGRAREă ÎNă MUNCĂă (aflată înă subordineaă Directorului Executiv,
desf şoar ă activit ileă laă sediulă dină Bucureşti,ă Sectoră 1,ă B-dulă Mareşală Al.ă Averescuă nr.17ă şi,ă
dup ăcaz,ăşiălaăsediulăNazarceaăGrup) îndeplineste urmatoarele atributii principale:
BIROUL DE EVALUARE EXTINSĂ,ăFORMAREăŞIăPREGĂTIREăPREVOCAŢIONALĂ
Atributii:
evaluarea prin instrumentul online START ACTIV care contine: identificare nevoilor si
punctelor tari pentru gasirea unui loc de munca, profilul privind pregatirea pentru munca, planul de
actiune al persoanei pentru ocuparea unui loc de munca, raport final de evaluare;
evaluareaă prevocationala,ă prină careă seă evalueaz ă competen ele,ă abilit ileă şiă intereseleă
persoaneiăcuăhandicapăşiăseăanalizeaz ăcerin eleăpentruăloculă(locurile)ădeămunc ădestinate;ă
evaluarea extinsa pentru constientizarea abilitatilor personale si practice ale beneficiarilor de
a-si stabili ruta profesionala, prin testarea si evaluarea abilitatilor practice prin probele de lucru
(asamblare, ambalare, manipulare scrisori, masurare, saci de nisip, sarcini casnice);
formareaă prevoca ional ,ă careă ajut ă laă dep şireaă goluluiă dintreă profilulă personală şiă profilulă
pentruăloculădeămunc ,ăpentruăcreştereaăniveluluiădeăangajareăaăpersoaneiăcuăhandicap;
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elaborarea unui plan centrat pe persoana si/sau planului de evaluare si jurnal pentru persoanele cu
handicap din cadrul biroului;
explorareaăşiămaximizareaăresurselorăpersonaleăaleăbeneficiarilor;
activitati de formare privind dezvoltare personala si a abilitatilor de cautare si integrare la un loc de
munca: pledarea propriei cauze, constiinta de sine, alfabetizare, abilitati de comunicare, tehnologia
informatiilor si comunicatiilor, masuri de sprijin din partea comunitatii, stil de viata sanatos si
gestionarea stresului, notiuni matematice primare, luarea deciziilor si stabilirea obiectivelor, testarea
abilitatilor, explorarea carierei, abilitati de cautare a unui loc de munca si experienta in munca;
realizare baza de date cu beneficiari.
Criterii de admitere:
domiciliu pe raza sectorului 1
detine certificate d eincadrare in grad de handicap
fara un loc de munca si fara experienta de munca relevanta
persoane care nu isi constientizeaza abilitatile reale de munca
COMPARTIMENTUL DEăEVALUAREăŞIăCONSILIEREăVOCAŢIONALĂ
Atributii:
evaluarea vocationala initiala-necesara evaluarii complexe a persoanelor adulte care doresc sa
obtina/reinoiasca certificatul de handicap;
evaluarea vocationala necesara in stabilirea procesului de consiliere;
elaborarea unui plan de consiliere vocational;
consilierea vocational;
realizarea profilului vocational: date generale, diagnostic, studii, experienta de munca, tipuri
de abilitati, interese si hobby-uri;
recomandari catre Biroul de evauluare extinsa, formare si pregatire prevocationala,
Compartimentul de angajare asistata sau alt serviciu relevant, din cadrul DGASPC Sectorul 1,
privind traseul vocational al persoanei adulte cu handicap.
Criterii de admitere:
persoane adulte cu handicap.
domiciliul pe raza sectorului 1
pentru consiliere vocationala este necesara detinnerea unui certificat de incadrare in grad de
handicap; aflate in cautarea unui loc de munca sau schimbarea acestuia
persoane care doresc reorientarea/reconversia profesionala
COMPARTIMENTULăDEăANGAJAREăASISTATĂ
Atributii:
identificarea nevoilor privind ocuparea unui loc de munca
realizarea profilului vocational: date generale, diagnostic, experienta de munca, nivelul de
scolarizare, domeniul de interes, preferinte legate de locul de munca, interese, concluzii ale testelor
aplicate.
realizarea planului de cariera: obiective, activitati, persoane implicate, termen de realizare
identificarea locurilor de munca in acord cu profilul beneficiarului
consiliere pre si post angajare / activitati mentorat
realizarea unei baze de date si mentinerea legaturii cu furnizori de formare profesionala
realizarea unei baze de date si mentinerea legaturii cu posibili angajatori, firme de recrutare si
Agentii de ocupare a locurilor de munca.
Criterii de admitere a beneficiarilor:
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persoane recomandate de Biroul de evaluare extinsa, formare si pregatire prevocationala in urma
aplicarii instrumentului START ACTIV
persoaneărecomandateădeăBiroulădeăEvaluareăsiăConsiliereăVocational .
ART. 79
CENTRUL DE ZI “UNăPASăÎMPREUNĂ”, constituit la nivelul unui birou (locatie: Bucuresti,
Sectoră 1,ă Caleaă Doroban iloră nr.ă 187,ă aflată ină subordonarea directa a Directorului Executiv)
îndeplineste urmatoarele atributii principale:
consilire si informare;
recuperare, reabilitare si reinsertie sociala;
consultanta juridica;
consilire privind managementul bolii psihice;
informare si instruire;
consiliere psihiatrica.
servicii de reprezentare sociala (advocacy).
In cadrul serviciilor de recuperare, reabilitare si reinsertie sociala se asigura:
activitati de zi recreative;
activitati creative;
activitati lucrative;
dezvoltarea abilitatilor de comunicare si auto-reprezentare;
activitati educative (lb. engleza, cenaclu literar, info grup, meloterapie, vizite la muzeu,
teatru, cinema).
De serviciile oferite in cadrul Centrului poate beneficia orice persoana cu probleme de
sanatate mintala, orice persoana adulta care se confrunta cu probleme temporare de adaptare si
comunicare, familiile persoanelor cu probleme de sanatate mintala.
ART. 80
CENTRULă MULTIFUNCŢIONALă PHOENIX (aflată înă subordineaă direct ă aă Directorului
Executiv)
Astfel cum a fost aprobatădeăConsiliulăLocalăalăSectoruluiă1,ăCentrulăMultifunc ionalăPhoenixă
vaăfiăstructuratăînămaiămulteămoduleăpentruăaăacoperiăoăgamaăcâtămaiăvariat ădeănevoiăidenificateălaă
nivelul beneficiarilor de servicii sociale de pe raza sectorului 1, si anume:
I.Compartimentul de Recuperare Neuromotorie:
În cadrul Centrului de recuperare neuromotorie se vor oferi, in baza unei planificari individuale,
urmatoarele tipuri de servicii:
examinareaăşiăevaluareaăbeneficiariloră
kinetoterapieă(gimnastic ămedical )
electroterapieă (galvaniz ri,ă curen iă diadinamici,ă curen iă interferen iali,ă curen iă deă înalt ă
frecven )
Activit ileă deă recuperareă neuromotorieă seă realizeaz ă laă recomandareaă mediculuiă deă recuperare,ă înă
baza Planului Individualizat de Servicii, fiind realizate de catre kinetoterapeutul centrului.
Beneficiarii- persoaneăadulteăcuădomiciliulăpeăsectorulă1,ăvorăputeaăefectuaăunănum rădeă10ăşedin eă
deărecuperareăanual,ăcuăposibilitateaădeărepetareăperiodic ăînăfunc ieădeărecomandareaămediculuiădeă
recuperare.
colaboreaz ăcuăServiciulăEvaluareăComplexaăsiăServiciulăFamilialăpentruăPersoaneăcuăHandicapăGravă
in vederea identificarii beneficiarilor si evaluari initiale a nevoilor specifice ;
realizeaz ăactivitatiădeăinformareălaănivelulăcomunitatiiăcuăprivireălaăproblematica persoanelor
cu handicap pentru integrarea /includerea sociala deplina si activa.
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realizeaz ăsiămentineăoăcolaborareăactivaăcuăfamiliileăcelorăcareăfrecventeazaăcentrele;
intocmeste pentru fiecare in parte un plan personalizat de interventie si il revizuieste periodic
(conform standardelor minime in vigoare), in functie de necesitati ;
elaboreaz ăsiădesfasoaraăprogrameăzilniceădeărecuperare,ăreabilitare;
ofera servicii de kinetoterapie, electroterapie si de recuperare specifice in baza indicatiilor date de
catre medic.
II.CompartimentulăTerapieăOcupa ional ă(ă2ămoduleăaăciteă20ălocuriăfiecare):
Activit ileăprev zute în cadrul proiectului vizeaz :ăcreareaăşiăfunc ionareaăaăunorăăateliereădeăterapieă
ocupa ional ă şiă socializare;ă sensibilizareaă profesioniştilor,ă autorit ilor,ă comunit ii,ă cuă privireă laă
drepturileă persoaneloră cuă handicapă deă aă aveaă accesă laă serviciiă adaptateă înă cadrulă c roraă terapiaă
ocupa ional ăocup ăunălocăimportant.
Prin dezvoltarea unui astfel de centru se pun bazele unui model deă interven ieă care,ă vaă facilitaă
îmbun t ireaă calit iiă vie iiă persoaneloră cuă dizabilit i,ă permi ândă totodat ă înt rireaă capacit iiă
autorit ilorălocaleăşiăaăcomunit iiădeăaăr spundeănevoilorăacestorăpersoane.ăSeăăl rgeşteăastfelăsferaă
rela iiloră sociale, constituindu-seă caă oă premis ă pentruă facilitareaă integr riiă socialeă şiă creştereaă
capacit iiăacesteiăcategoriiădeăpopula ieădeăa-şiăpromovaădrepturileăşiăinteresele.
Beneficiile dezvoltarii unui centru de integrare prin terapie ocupationala, ludoterapie, meloterapie se
reflecta in:
îmbun t ireaăsitua ieiăpsiho-sociale;
îmbun t ireaărela iilorăînăcadrulăfamilieiăşiăînăcomunitateaăînăcareătr ieşte;
sprijină înă efectuareaă activit iloră deă terapieă ocupa ional ă şiă stimulareaă particip riiă laă efectuareaă
acestor sarcini;ă terapeutulă ocupa ională nuă realizeaz ă înă loculă persoaneiă handicapă acestă lucru,ă ciă
împreun ăcuăea;
reducereaădiscrimin riiăacestoraăcaăurmare,ăpeădeăoăparte,ăaădezvolt riiăabilit ilorăsocialeăşiăpracticeă
şiăpeădeăalt ăparte,ăaămoduluiăînăcareăimagineaăacestoraăesteăperceput ăînăcomunitate;
îmbun t ireaăimaginiiădeăsineăşiăaăîncrederiiăînăpropriaăpersoan ;
III.Compartimentulădeătehnicaăreminiscen ei:
Reminiscen aăesteădefinit ăcaăfiindăamintireaăvag ăaăunorăfapte,ăevenimenteăpetrecuteăcuămultătimp în
urm ădespreăcareăseăcredeaăc ăauă fostăuitate,ăîns ăcareăpotă s ă fieăactualizateăprină diverşiă stimuliă ceă
func ioneaz ăcaăfactoriădeclanşatori.
Conceptulă deă stimulareă aă reminiscen eiă nuă semnific ă doară amintiriă despreă trecutulă îndep rtat,ă ciă
reprezint ă un complexă sistemă deă valoriă careă includeă organizareaă deă activit iă înă plană socială şiă deă
stimulareăînăvedereaăantren riiăpersoanelorăvârstniceănuădoarăs ăvorbeasc ădespreătimpurileătrecuteăciă
şiă s ă desf şoareă împreun ă activit iă careă s ă aib ă relevan ,ă s -l motivezeă şiă valorizeze.ă Utiliz mă
tehnicaă stimul riiă reminiscen eloră persoaneloră varstniceă pentruă aă vorbiă despreă trecut. Beneficiile
tehniciiădeăstimulareăaăreminscen elorănuăpotăfiăcontabilizateădoarăcaăoăsimpl ăreac ie,ăînăcareăanumiteă
cauze produc anumite efecte,ă ciă eleă seă datoreaz ă sistemuluiă complexă careă includeă organizareaă deă
activit iă şiă creareaă deă oportunit iă pentruă interac iuniă socialeă cuă şiă pentruă persoaneleă varstnice,ă peă
bazaăîmp rt şiriiăexperien elorăpersonaleăcareăinducăinteres,ăsatisfac ii,ăactivit i,ăstimulare,ăavândăcaă
principiiădeăbaz ărespectul,ăîn elegereaăşiăconsidera iaăfa ădeăbeneficiari.
VI. Compartimentul de informare pentru cetateni
Centruă deă informareă pentruă cet eniă esteă ună serviciuă deă interesă publică careă r spundeă nevoiiă deă
informareă şiă consiliereă aă cet enilor,ă astfelă încâtă aceştiaă s ă aib ă accesă sporită laă informa iiă privindă
drepturileăşiăîndatoririleălor,ăs ăbeneficiezeădeăconsiliereăînăidentificareaăposibilelorăc iădeărezolvareăaă
unorăproblemeăcuăcareăseăconfrunt ăşiădeăghidareăînăutilizareaăserviciilorăpublice.ăÎnfiin areaăacestoraă
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vineă înă sprijinulă cet enilor,ă beneficiariă direc iă şiă indirec i,ă facilitându-leă accesulă laă informa iiă
transpuse într-unălimbajăcomun,ăînăvedereaăcunoaşteriiădeăc treăaceştiaăaădrepturilorăşiăobliga ilorăpeă
careă leă auă conformă legisla ieiă înă vigoare,ă aă institu iiloră publiceă şiă privateă abilitateă înă solu ionareaă
situa ieiădeăcriz ăcuăcareăseăconfrunt .
Activitateaă deă informareă şiă consiliereă desf şurat ă seă bazeaz ă peă 4ă principiiă careă asigur ă maximaă
accesibilitateăpentruăoriceămembruăalăcomunit ii:
INDEPENDEN
IMPAR IALITATE
GRATUITATE
CONFIDEN IALITATE
Seviciileă oferiteă deă organismulă nouă înfiin ată suntă gratuiteă şiă respect ,ă totodat ,ă principiileă
impar ialit iiăşiăconfiden ialit ii.ăSolicitan ii,ăcet eniăaiăMunicipiuluiăBucureşti,ăauăposibilitateaăca,ă
deăacum,ăs ăapelezeălaăpersonalulăcalificat,ăcompetentăşiăbineăpreg titădinăcadrulăcentrului.ăCentrulăvaăă
contribuiă semnificativă laă îmbun t ireaă accesuluiă laă informa ieă aă tuturoră cet enilor,ă dară maiă ales a
grupurilorădeăpopula ieădefavorizate.ăUEăaăconsideratăimportant ăînfiin areaăacestorăbirouriăşiăînă araă
noastr ă pentruă aă r spundeă nevoiiă eviden e,ă manifestat ă înă România,ă deă îmbun t ireă aă accesuluiă laă
informareă şiă consiliereă pentruă cet eni,ă pentruă ca aceştiaă s ă îşiă poat ă rezolvaă problemeleă şiă s ă îşiă
exerciteădrepturileăşiăobliga iile.ăEsteăbineăştiutădeăc treăComisiaăEuropean ăc ăaderareaănuăseăpoateă
realizaăcuăsuccesădecâtădac ăesteăsus inut ădeăoăpopula ieăbineăinformat .
ART. 81
COMPARTIMENT PROIECT DGASPC SECTOR 1-ASOCIAŢIAă ALTERNATIVAă 2003ă
(aflatăînăsubordineaădirect ăaăDirectorului Executiv)
Centrul de Zi Alternativa
Obiective:
Dezvoltarea abilitatilor manuale, obtinerea unei calificari si atingerea unui grad cat mai mare
de autonomie personala pentru tinerii cu handicap, prin oferirea de servicii careă s ă corespund ă
nevoilorăidentificateălaăaceast ăcategorieădeăpersoane.
Activitati ce se desfasoara in cadrul Centrului de Zi Alternativa :
Oferirea de servicii specializate tinerilor cu handicap mintal:
servicii de gazduire,
transport,
hrana,
consiliere psihologica,
ingrijire personala,
recuperare,
asistenta sociala,
educatie si pregatire profesionala.
Pentru parinti se acorda sprijin si consiliere familiala.
Grupul tinta si beneficiari directi si indirecti:
Beneficiarii directi ai Centrul de Zi Alternativa sunt tineri cu handicap mintal, provenind din
familii sarace, cu varste peste 18 ani, necuprinsi in nici o forma de educatie sau pregatire socioprofesionala.
Beneficiarii indirecti sunt parinti si membri ai familiilor tinerilor sau tutorii legali ai acestora.
Acestia vor beneficia de sedinte de consiliere psihologica, asistenta sociala, sfaturi de
specialitate din partea membrilor echipei pluridisciplinare, consiliere in legatura cu posibilitatile de
orientare profesionala ale copiilor lor.
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ART. 82
CORPUL ASISTENŢILORăPERSONALI
Poateă fiă încadrat ă cuă contractă individuală deă munc ă înă func iaă deă asistentă personală persoanaă
careăîndeplineşteăurm toareleăcondi ii:
a) areăvârstaăminim ădeă18ăaniăîmplini i;
b)ănuăaăfostăcondamnat ăpentruăs vârşireaăuneiăinfrac iuniăcareăface-oăincompatibil ăcuăexercitareaă
ocupa ieiădeăasistentăpersonal;
c)ăareăcapacitateădeplin ădeăexerci iu;
d)ăareăoăstareădeăs n tateăcorespunz toare,ăatestat ădeămediculădeăfamilieăsauăpeăbazaăunuiăexamenă
medical de specialitate;
e)ăaăabsolvităcelăpu inăcursurileăînv mântuluiăgeneralăobligatoriu,ăcuăexcep iaărudelorăşiăafiniloră
pân ălaăgradulă ală IV-lea inclusiv ale persoanei cu handicapăgrav,ăprecumă şiăcuăexcep iaăso uluiăsauă
so iei,ă dup ă caz;ă înă situa iiă excep ionale,ă laă propunereaă asistentuluiă socială dină cadrulă aparatuluiă
propriuă ală consiliuluiă locală înă aă c ruiă raz ă teritorial ă îşiă areă domiciliulă sauă reşedin aă persoanaă careă
urmeaz ă s îndeplineasc ă func iaă deă asistentă personal,ă Autoritateaă Na ional ă pentruă Persoaneleă cuă
Handicapăpoateăaprobaăderogareaădeălaăîndeplinireaăcondi iilorădeăstudiiăşiăînăcazulăaltorăpersoane.
(2)ă Nuă potă de ineă calitateaă deă asistentă personală persoaneleă careă beneficiaz ă deă concediuă pentruă
creştereaăcopiluluiăînăvârst ădeăpân ălaă2ăaniăsau,ăînăcazulăcopiluluiăcuăhandicap,ădeăpân ălaă7ăani.

SECŢIUNEAăIII
COMPARTIMENTEăDINăCADRULăDIRECŢIEIăECONOMICE
Director General Adjunct;
Serviciul Contabilitate-Buget;
Serviciul Financiar-Salarizare;
Biroul Contabilitatea Patrimoniului.
ART. 83
SERVICIUL CONTABILITATE BUGET (locatia: Bucuresti, Sector 1, B-dul Maresal Al.
Averescu nr.17, aflat în subordonarea directa a Directorului General Adjunct Economic)
îndeplineste urm toarele atributii principale:
 organizeaza si conduce contabilitatea institutiei potrivit Legii nr.82/1991 asigurand :
înregistrarea cronologica si sistematica, prelucrarea si pastrarea informatiilor cu privire la situatia
patrimoniala si rezultatele obtinute atat pentru necesitatile proprii cat si in relatiile cu clientii,
furnizorii, bancile, organele fiscale si alte persoane fizice sau juridice;
controlul operatiunilor patrimoniale efectuate si al procedeelor de prelucrare utilizate, precum si
exactitatea datelor contabile furnizate;
respectarea planului de conturi general, modelelor registrelor si formularelor comune privind
activitatea financiar-contabila a normelor metodologice a Ministerului Finantelor, privind intocmirea
si utilizarea acestora;
 ineăevidentaăcontabilaăprimaraăpentruătoateăunitatileădinăsubordineaăDGASPC;
intocmeste si verifica balantele de verificare lunare;
 ntocmesteăsiăverificaăcontulădeăexecutieă,anexeleăsiăăraportulăexplicativ
 asigura respectarea normelor financiar -contabile in cazul utilizarii de sisteme automate de
prelucrare a datelor, ca si stocarea si pastrarea datelor inregistrate ;
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schimb permanent de date si informatii cu departamentul de resort din cadrul Primariei Sectorului 1,
Trezoreriei sector 1, Serviciilor Administrative Financiare Sector1;
 întocmeste raportari statistice specifice;
 fundamenteaza proiectele de dispozitii ale Directorului General precum si proiectele
hotararilor pe care DGASPC Sector 1 le supune spre aprobare Consiliului Local Sector 1, in
domeniul sau de activitate;
 întocmeste proiectele de dispozitii ale Directorului General si proiectele de Hotarari
promovate de DGASPC Sector 1 in Consiliul Local, in domeniul sau de activitate.
 ineăevidentaătuturorădocumentelorăintrateăinăcadrulăserviciului
 propune proiectul de buget si a rectificarii acestuia conform surselor de finantare,
intocmeste bugetul de venituri si cheltuieli al institutiei si rectificarile acestuia ;
 în colaborare efectueaza analiza economico-financiara punand la dispozitia conducerii
indicatori din care sa rezulte eficienta cheltuirii fondurilor banesti;
 urmareste incadrarea cheltuielior bugetare in limitele creditelor aprobate de Consiliul Local
Sector 1, precum si indeplinirea atributiunilor ce revin conform Legii 273/2006 privind
Finantele Publice Locale , Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1792/2002.
 asigura deschiderea finantarii prin intocmirea lunara a cererii de credite;
 întocmeste situatiile financiare trimestriale si anuale conform reglementarilor legale in
vigoare si in termenele stabilite.
ART. 84
SERVICIUL FINANCIAR SALARIZARE (locatia: Bucuresti, Sector 1, B-dul Maresal Al.
Averescu nr.17, aflat în subordonarea directa a Directorului General Adjunct Economic)
îndeplinesteăurm toareleăatribu ii principale:
 ridicare si depunere de numerar
 vireaza la bugetul local veniturile din fondurile cu destinatie speciala
 ineăevidentaătuturorădocumentelorăsositeălaăserviciulăfinanciar
 completeaza zilnic registrul de casa
 completeaza cecul de numerar, chitantele ,dispozitiile de plata / încasare si foile de varsamânt
 realizeaza redactarea si transmiterea în termenul legal a raspunsurilor catre diverse persoane
fizice sau juridice asigura aplicarea corecta a actelor normative care reglementeaza acordarea
drepturilor salariale personalului directiei;
 întocmeste si transmite lunar taloanele, borderourile si recapitulatiile privind drepturile
salariale ale asistentilor personali ai persoanelor cu handicap ;
 întocmeşteăstateleădeăplat ăcurenteăăpentruăăajutoareleădeăurgen ,ajutorăpentru chirie conform
HCL 120/200
 ineăevidentaăărestan elorăprivindăajutoareleădeăurgen ,ajutoarelorăsociale,ăindemnizatiiă
nastere,trusou nou nascuti,
 întocmeşteăşiătransmiteăsitua iaăstatistic ăprivindăaplicareaăLeg.416/2001ăălaăAgentiaădeă
Prestatii Sociale.;
 întocmirea si transmiterea lunara a taloanelor borderourilor si recapitulatiilor privind
drepturile persoanelor cu handicap acordate conform Legii 448/2006
 întocmirea ordinelor de plata pentru virament bancar a drepturilor persoanelor cu handicap
 întocmirea anexelor pentru Trezoreria Statului sector 1,a necesarului de credite catre ANPH
 întocmirea statelor de plata pentru sumele neridicate prin mandat postal in baza cererilor
depuse la Registratura institutiei
 plata drepturilor salariale personalului din cadrul DGASPC Sector 1 :
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opereaza retineri salariale conform legilor;
retine si tine evidenta garantiilor materiale;
ineăevidentaăsiăefectueazaăplataăorelorăsuplimentareăefectuateădeăcatreăsalariatiiăDGASPCă
Sector 1;
calculeaza diferentele salariale si retine/plateste diferentele rezultate;
întocmeste lunar centralizatoarele de salarii si O.P.H.T. aferente drepturilor salariale
angajatilor D.G.A.S.P.C Sector 1;
elibereazaăadeverinteăsolicitateădeăcatreăsalaria iiăinstitu ieiăpentruădiferiteăinstitu ii: medic de
familie,ăşcoal ,ăpoliclinic ,ăspital,ăîmprumuturi,ăachizi ionareăbunuriăînărate,ăcompensa iiă
c ldur ,ăetc.
întocmeşteăşiătransmiteălaăAdministra iaăFinanciar ăaăSectoruluiă1ădeclara iileăprivindă
cheltuielile de personal ale D.G.A.S.P.C;
întocmesteăfişeleăfiscaleăaleăsalaria ilor;
completeaz ăcuăacteleănecesareădosareleănoilorăangaja iăprivindăefectuareaădeduceriloră
personale suplimentare necesare stabilirii impozitului aferent drepturilor salariale lunare;
duce la indeplinire deciziile cu privire la raspunderea materiala disciplinara si administrativa
a salariatilor;
asigura aplicarea corecta a actelor normative care reglementeaza acordarea drepturilor
salariale personalului directiei raspunde de virarea sumelor datorate bugetului de stat,
bugetului asigurarilor sociale si celorlalte fonduri prevazute de lege;
întocmeste raportari statistice specifice;
întocmeste ordinele de plata pentru diferentele de pensii ale asistatilor in contul deschis pe
numele apartinatorului legal, in cazul in care asistatul are apartinator pe baza situatiei
transmisa de catre Centrele in care sunt institutionalizati asistati
încasarea contributiilor la centrele din subordine
încasarea chiriilor si a penalitatilor de intarziere la contractele de inchiriere ale apartamentele
sociale
plata diurnelor interne si externe
raportari lunare la proiectele in derulare incheiate de institutie
licitatii valuta
plati conform contractelor posdru incheiate de institutie
colaboreaza cu Serviciul Contabilitate-Buget pentru intocmirea bugetului de venituri si
cheltuieli;
schimb permanent de date si informatii cu departamentul de resort din cadrul Primariei
Sectorului 1,Trezoreriei sector 1, Serviciilor Administrative Financiare Sector1

ART. 85
BIROUL CONTABILITATEA PATRIMONIULUI (locatia: Bucuresti, Sector 1, B-dul
Maresal Al. Averescu nr.17, aflat în subordonarea directa a Şefuluiă Serviciuluiă Contabilitateă
Buget ) îndeplineste urmatoarele atributii principale:
 ineă contabilitateaă patrimoniuluiă asigurandă gestiuneaă patrimoniuluiă DGASPCă Sectoră 1 :
cladirile, mobilierul si furniturile de birou, dotarile tehnice, mobilierul din cadrul Directiei
precum, si a centrelor din subordine
 organizeaza activitatea de preluare a patrimoniului institutiilor reorganizate in cadrul
DGASPC. Sector 1;
 organizeaza si supravegheaza modul de intrebuintare a bunurilor mobile si imobile aflate in
patrimoniu DGASPC Sector 1 ;
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ineă evidenta fizica si gestioneaza mijloacele fixe si obiecte de inventar din patrimoniul
unitatii ;
inventariaza in mod periodic patrimoniul DGASPC Sector 1 ;
participa la un schimb permanent de date cu celelalte servicii ale DGASPC Sector 1;
ineăevidentaătuturor documentelor sosite la serviciul financiar
fundamenteaza proiectele de dispozitii ale Directorului General precum si proiectele
hotararilor pe care DGASPC Sector 1 le supune spre aprobare Consiliului Local Sector 1, in
domeniul sau de activitate;
întocmeste proiectele de dispozitii ale Directorului General si proiectele de Hotarari
promovate de DGASPC Sector 1 in Consiliul Local, in domeniul sau de activitate;
analizeaza propunerile de casare a mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar intocmite de
catre comisiile de inventariere;
în baza propunerilor de casare si a celor constatate pe teren intocmeste dosarele de casare a
mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar;
în urma aprobarii dosarelor de casare va duce la indeplinire prevederile HGR nr 841/1995,
modificata si completata prin HGR nr 966/1998 si HGR nr 411/2005 privind transmiterea
fara plata si valorificarea bunurilor apartinand institutiilor publice;
va transmite catre centrele din subordinea DGASPC Sector 1 o copie a dosarului de casare,
finalizat, in vederea radierii din evidentele financiar-contabile a bunurilor casate de catre
acestia;
face propuneri cu privire la infiintarea comisiei de inventariere a patrimoniului institutiei.
CAPITOLUL VI
BUGET SI PATRIMONIU

ART. 86
Activitatea de asistenta sociala si protectie a peroanei adulte si a copilului la nivelul sectorului 1 se
finanteaza din urmatoarele surse:
a) bugetul de stat;
b) bugetul local al sectorului 1;
c) donatii, sponsorizari sau alte contributii din partea persoanelor fizice sau juridice din tara si din
strainatate;
d) fonduri externe rambursabile si nerambursabile;
e) contributia persoanelor beneficiare;
f) alte surse de finantare, in conformitate cu legislatia in vigoare.
ART. 87
Patrimoniul DGASPC Sector 1 este format din:
a) bunuri imobile proprietate publica date in administrare, in folosinta sau sub alta forma de
Consiliul Local sector 1;
b) bunuri imobile proprietate ale DGASPC Sector 1 achizitionate din fonduri banesti provenind din
imprumuturi externe nerambursabile;
c) bunuri imobile proprietate ale DGASPC Sector 1 primite cu titlu de donatie ori sponsorizare sau
achizitionate din fonduri banesti provenite din donatii si sponsorizari;
d) bunuri mobile preluate sau achizitionate din sumele alocate din bugetul propriu al sectorului in
vederea asigurarii dotarilor necesare functionarii;
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e) bunuri mobile primite cu titlu de donatie sau sponsorizare ori achizitionate din fonduri banesti
provenind din imprumuturi externe nerambursabile, donatii sau sponsorizari.
CAPITOLUL VII
RELATIILE FUNCTIONALE ÎNTRE
COMPARTIMENTELEăDIRECŢIEIăGENERALEăDEăASISTENŢĂăSOCIALĂăŞIă
PROTECŢIA COPILULUI SECTOR 1
ART. 88
În cadrul DGASPC Sector 1 sunt urmatoarele tipuri de relatii:
Relatii de autoritate ierarhice:
Subordonarea directorilor generali adjuncti fata de directorul general precum si a
conducatorilor compartimentelor aflate in sobordinea directa a directorului general in limita
competentelor stabilite de legislatia in vigoare, a dispozitiilor directorului general si a structurii
organizatorice;
Subordonarea directorului executiv fata de directorul general adjunct;
Subordonarea sefilor de servicii, birouri ( inclusiv a conducatorilor centrelor de plasament, a
complexelor sociale de servicii si a altor structuri similare din cadrul directiilor ) fata de directoru
general adjunct si directorul executiv;
Subordonarea personalului de executie fata de directorul general, directorii generali adjuncti,
directorul executiv, sefii serviciilor si sefii birourilor, dupa caz.
Relatii de tipul furnizor- beneficiar extern si intern:
Se stabilesc intre compartimentele institutiei care presteaza servcii catre comunitate si
beneficiarii externi ai serviciilor, persoane fizice sau juridice, precum si intre compartimentele
institutiei.
Relatii de cooperare:
Se stabilesc intre compartimentele institutiei si compartimente similare din celelalte structuri
ale administratiei publice centrale sau locale, O.N.G. etc., din tara sau din straintate, in acest caz, in
limitele atributiilor stabilite pentru fiecare compartiment.
Relatii de reprezentare:
Pe baza mandatului eliberat de conducatorul institutiei.
CAPITOLUL VIII
DISPOZITII FINALE
ART. 89
Înc lcarea cu vinovatie, de catre angajatii in functii de natura contractuala sau dupa caz,
functii publice a indatorilor de serviciu atrage raspunderea disciplinara, contraventionala, civila sau
penala, dupa caz.
Angajatii in functii de natura contractuala sau dupa caz, functii publice au obligatia de a
cunoaste prevederile codului de conduita, drepturile si obligatiile care decurg din contractul
individual de munca sau dupa caz, raportul de serviciu, fisa postului, regulamentul intern al institutiei
si ale reglementari interne emise de conducatorul institutiei sau de catre persoanele imputernicite in
aceste sens.
Angajatii in functii de natura contractuala sau dupa caz, functii publice au obligatia de a
indeplini si alte atributii de serviciu ce decurg din acte normative in vigoare.
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Angajatii in functii de natura contractuala sau dupa caz, functii publice au obligatia sa
pastreze secretul de serviciu, precum si confidentialitatea in legatura cu faptele, informatiile sau
documentele de care iau cunostinta in exercitarea atributiilor de serviciu, cu exceptia informatiilor de
interes public.
ART. 90
Prezentul Regulament de Organizare si Functionare se va comunica conducatorilor
compartimentelor din cadrul DGASPC Sector 1 care vor asigura informarea personalului din
subordine fata de continutul acestuia.
Prezentul Regulament de Organizare si Functionare cuprinde atributiile compartimentelor,
fara a detalia procesele prin care atributiile sunt duse la indeplinire.
Regulamentul de Organizare si Functionare al DGASPC Sector 1 se aproba de catre
Consiliului Local al Sectorului 1 si se actualizeaza periodic pentru a reflecta modificarile intervenite,
necesare functionarii institutiei.

____________________________//________________________
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