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Nr. 32530/29.12.2020 

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE 

A DIRECȚIEI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ 

 

 

Art.1. Prezentul Regulament de organizare și funcționare (ROF) stabilește modul de 

organizare a Direcției de Asistență Socială, domeniul de competență, structurile de 

funcționare și atribuțiile ce revin compartimentelor din cadrul structurii organizatorice 

aprobate, conform legii. 

Art.2. Direcția de Asistență Socială este compartiment funcțional în aparatul de 

specialitate al Primarului municipiului Medgidia, specializat în administrarea și acordarea 

prestațiilor și serviciilor de asistență socială, înființată prin transformarea Serviciului de 

Asistență Socială Comunitară, conform H.C.L. nr. 100/15.10.2019, fără personalitate juridică, 

cu scopul de a asigura aplicarea politicilor sociale în domeniul protecţiei copilului, familiei, 

persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi, precum şi a altor persoane, grupuri sau 

comunităţi aflate în nevoie socială. 

Art.3.(1) Prin Direcția de Asistență Socială în înţelesul prezentului regulament se 

înţelege o structură organizatorică potrivit organigramei, astfel încât funcționarea acesteia să 

asigure îndeplinirea activităților de asistenţă si protecţie socială în municipiul Medgidia. 

(2) Direcția de Asistență Socială Medgidia elaborează politici, strategii și programe de 

dezvoltare și poate derula atât proiecte de dezvoltare comunitară cât și regională în vederea 

prevenirii situaţiilor de risc la care sunt expuse grupurile sau persoanele din comunitate. 

(3) În aplicarea politicilor sociale Direcția de Asistență Socială îndeplinește următoarele 

funcții: 

a) de realizare a diagnozei sociale prin evaluarea nevoilor sociale ale comunităţii, 

realizarea de anchete sociale, valorificarea potenţialului comunităţii în vederea prevenirii şi 

depistării precoce a situaţiilor de neglijare, abuz, abandon, violenţă și a cazurilor de risc de 

excluziune socială; 

b) de coordonare a măsurilor de prevenire şi combatere a situaţiilor de marginalizare şi 

excludere socială în care se pot afla anumite grupuri sau persoane  ale comunităţii; 

c) de strategie, prin care asigură elaborarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale şi 

a planului anual de acţiune, pe care le supune spre aprobare consiliului local; 

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

acordarea beneficiilor de asistenţă socială şi furnizarea serviciilor sociale; 

e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane pe care le are la dispoziţie; 

f) de comunicare şi colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale 

altor autorităţi ale administraţiei publice centrale, cu alte instituţii care au responsabilităţi în 

domeniul asistenţei sociale, cu serviciile publice locale de asistenţă socială din alte unităţi 

mailto:office@primaria-medgidia.ro
http://www.emedgidia.ro/


                                PRIMĂRIA MUNICIPIULUI MEDGIDIA 
                                     905600,  Str. Decebal, nr.35,  
                                                tel 0241/812.300, fax 0241/810.619 
                                                e-mail: office@primaria-medgidia.ro 
                                                                 primaria-medgidia.ro 
 

administrativ-teritoriale, cu reprezentanţii furnizorilor privaţi de servicii sociale, precum şi cu 

persoanele beneficiare; 

g) de promovare a drepturilor omului, a unei imagini pozitive a persoanelor, familiilor și 

grupurilor vulnerabile; 

h) de reprezentare a unităţii administrativ-teritoriale în domeniul asistenţei sociale. 

 

 Art.4.(1) Sediul Direcției de Asistență Socială este în municipiul Medgidia, str. 

Decebal, nr. 35, jud.Constanța, respectiv: A1.2108060- C2 - A1.3108060- C3, conform 

Extras de Carte Funciară pentru informare nr. 43833/17.12.2015. 

(2) Pe toate actele emise de Direcția de Asistență Socială se va menţiona sediul direcției de 

asistenţă socială.                 

 

Art. 5. Direcția de Asistență Socială îşi desfăşoară activitatea în baza prezentului 

Regulament de Organizare şi Funcţionare şi a prevederilor legale în vigoare, care va fi 

adaptat la nevoie conform Legii asistenţei sociale nr. 292/2011, actualizată şi HG nr. 

797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor 

publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, respectiv  Ordonanței de 

urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ.                                                         

 

 Art.6. Obiectul de activitate al Direcției de Asistență Socială Medgidia îl 

constituie realizarea ansamblului de măsuri, acţiuni, activităţi profesionale, servicii 

specializate, pentru a răspunde nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup, în vederea 

prevenirii şi depăşirii unor situaţii de dificultate, vulnerabilitate sau dependenţă, pentru 

prevenirea marginalizării şi excluziunii sociale şi creşterii calităţii vieţii. 

 Art.7. Principiile care stau la baza furnizării serviciilor sociale sunt:  

a) universalitatea - fiecare persoană are dreptul la asistenţă socială în condiţiile 

prevăzute de lege;  

b) respectarea demnităţii umane - fiecărei persoane îi este garantată dezvoltarea liberă 

şi deplină a personalităţii; 

c) solidaritatea socială - comunitatea participă la sprijinirea persoanelor care nu îşi pot 

asigura nevoile sociale, pentru menţinerea şi întărirea coeziunii sociale; 

d) parteneriatul - autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, instituţiile de 

drept public şi privat, structurile asociative, precum şi instituţiile de cult recunoscute de lege, 

cooperează în vederea acordării serviciilor sociale;  

e) subsidiaritatea - în situaţia în care persoana sau familia nu îşi poate asigura integral 

nevoile sociale, intervine colectivitatea locală şi structurile ei asociative şi complementar, 

statul; 

f) participarea beneficiarilor - beneficiarii măsurilor şi acţiunilor de asistenţă socială 

contribuie activ la procesul de decizie şi de acordare a acestora;  
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g) transparenţa - asigură creşterea gradului de responsabilitate a administraţiei publice 

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

procesul de luare a deciziilor; 

h) nediscriminarea - accesul la drepturile de asistenţă socială se realizează fără restricţie 

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

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

necontagioasă, infectare HIV sau apartenenţă la o categorie defavorizată, precum şi orice alt 

criteriu care are ca scop ori ca efect restrângerea folosinţei sau exercitării, în condiţii de 

egalitate, a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale; 

i) egalitatea de şanse, potrivit căreia beneficiarii, fără niciun fel de discriminare, au 

acces în mod egal la oportunităţile de împlinire şi dezvoltare personală, dar şi la măsurile şi 

acţiunile de protecţie socială; 

j) focalizarea, potrivit căreia beneficiile de asistenţă socială şi serviciile sociale se 

adresează celor mai vulnerabile categorii de persoane şi se acordă în funcţie de veniturile şi 

bunurile acestora. 

 

Art.8  Direcția  de Asistență Socială are drept scop: 

(1) Administrare şi acordare de prestații sociale 

a) asigură şi organizează activitatea de primire a solicitărilor privind prestațiile de 

asistenţă socială; 

b) pentru prestațiile de asistenţă socială acordate din bugetul de stat realizează colectarea 

lunară a cererilor şi transmiterea acestora către agenţiile teritoriale pentru plăţi şi inspecţie 

socială; 

c) verifică îndeplinirea condiţiilor legale de acordare a prestațiilor de asistenţă socială, 

conform procedurilor prevăzute de lege sau, după caz, stabilite prin hotărâre a consiliului 

local, şi pregăteşte documentaţia necesară în vederea stabilirii dreptului la măsurile de 

asistenţă socială; 

d) întocmeşte dispoziţii de acordare/respingere sau, după caz, de 

modificare/suspendare/încetare a prestațiilor de asistenţă socială acordate din bugetul local şi 

le prezintă primarului pentru aprobare; 

e) comunică beneficiarilor dispoziţiile cu privire la drepturile şi facilităţile la care sunt 

îndreptăţiţi, potrivit legii; 

f) urmăreşte şi răspunde de îndeplinirea condiţiilor legale de către titularii şi persoanele 

îndreptăţite la beneficiile de asistenţă socială; 

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

socială sau a altor situaţii de necesitate în care se pot afla membrii comunităţii şi propune 

măsuri adecvate în vederea sprijinirii acestor persoane; 

h) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare. 
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(2) Administrare şi acordare servicii sociale 

a) elaborează, în concordanţă cu strategiile naţionale şi judeţene, precum şi cu nevoile 

locale identificate, strategia locală de dezvoltare a serviciilor sociale, pe termen mediu şi 

lung, pe care o supune spre aprobare consiliului local şi răspunde de aplicarea acesteia;  

b) elaborează planurile anuale de acţiune privind serviciile sociale administrate şi 

finanţate din bugetul consiliului local şi le propune spre aprobare consiliului local; acestea 

cuprind date detaliate privind numărul şi categoriile de beneficiari, serviciile sociale 

existente, serviciile sociale propuse pentru a fi înfiinţate, programul de contractare a 

serviciilor din fonduri publice; 

c) iniţiază, coordonează şi aplică măsurile de prevenire şi combatere a situaţiilor de 

marginalizare şi excludere socială în care se pot afla anumite grupuri sau comunităţi; 

d) identifică familiile şi persoanele aflate în dificultate, precum şi cauzele care au generat 

situaţiile de risc de excluziune socială; 

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

f) propune înfiinţarea serviciilor sociale de interes local; 

g) colectează, prelucrează şi administrează datele şi informaţiile privind beneficiarii, 

furnizorii publici şi privaţi şi serviciile administrate de aceştia şi le comunică serviciilor 

publice de asistenţă socială de la nivelul judeţului, precum şi Ministerului Muncii şi Justiţiei 

Sociale, la solicitarea acestuia; 

h) monitorizează şi evaluează serviciile sociale aflate în propria administrare; 

i) elaborează şi implementează proiecte cu finanţare naţională şi internaţională în 

domeniul serviciilor sociale; 

j) elaborează proiectul de buget anual pentru susţinerea serviciilor sociale, în 

conformitate cu planul anual de acţiune şi asigură finanţarea/cofinanţarea acestora; 

k) asigură informarea şi consilierea beneficiarilor, precum şi informarea populaţiei 

privind drepturile sociale şi serviciile sociale disponibile; 

l) furnizează şi administrează serviciile sociale adresate copilului, familiei, persoanelor 

cu dizabilităţi, persoanelor vârstnice, precum şi tuturor categoriilor de beneficiari prevăzute 

de lege, fiind responsabilă de calitatea serviciilor prestate; 

m) evaluează şi monitorizează activitatea asistenților personali, în condiţiile legii;  

n) evaluează şi monitorizează activitatea îngrijitorilor din rețeaua de sprijin, în condiţiile 

legii;  

o) sprijină compartimentul responsabil cu contractarea serviciilor sociale, înfiinţat 

potrivit prevederilor art. 113 alin. (1) din Legea nr. 292/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare, în elaborarea documentaţiei de atribuire şi în aplicarea procedurii de atribuire, 

potrivit legii; 

p) colaborează permanent cu organizaţiile societăţii civile care reprezintă interesele 

diferitelor categorii de beneficiari; 

q) sprijină dezvoltarea voluntariatului în serviciile sociale, cu respectarea prevederilor 

Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România, cu modificările 

ulterioare; 
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r) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare. 

 

Art.9. În vederea asigurării eficienţei şi transparenţei în planificarea, finanţarea şi 

acordarea serviciilor sociale, Direcția de Asistență Socială are următoarele obligaţii 

principale: 

a) asigurarea informării comunităţii; 

b) transmiterea către D.G.A.S.P.C. Constanța/A.J.P.I.S. Constanța a strategiilor locale de 

dezvoltare a serviciilor sociale şi a planurilor anuale de acţiune, în termen de 15 zile de la 

data aprobării acestora; 

c) transmiterea trimestrial, în format electronic, către D.G.A.S.P.C. Constanța /A.J.P.I.S. 

Constanța a datelor şi informaţiilor colectate la nivel local privind beneficiarii, furnizorii de 

servicii sociale şi serviciile sociale administrate de aceştia, precum şi a rapoartelor de 

monitorizare şi evaluare a serviciilor sociale;  

d) organizarea de sesiuni de consultări cu reprezentanţi ai organizaţiilor beneficiarilor şi 

ai furnizorilor de servicii sociale, în scopul fundamentării strategiei de dezvoltare a serviciilor 

sociale şi a planului anual de acţiune; 

e) comunicarea informaţiilor solicitate sau, după caz, punerea acestora la dispoziţia 

instituţiilor/structurilor cu atribuţii în monitorizarea şi controlul respectării drepturilor 

omului, în monitorizarea utilizării procedurilor de prevenire şi combatere a oricăror forme de 

tratament abuziv, neglijent, degradant asupra beneficiarilor serviciilor sociale şi după caz, 

instituţiilor/structurilor cu atribuţii privind prevenirea torturii şi acordarea de sprijin în 

realizarea vizitelor de monitorizare, în condiţiile legii. 

 

Art.10. În administrarea şi acordarea serviciilor sociale, Direcția de Asistență Socială 

realizează următoarele: 

a) solicită acreditarea ca furnizor de servicii sociale şi licenţa de funcţionare pentru 

serviciile sociale ale autorităţii administraţiei publice locale din unitatea administrativ-

teritorială respectivă; 

b) primeşte şi înregistrează solicitările de servicii sociale formulate de persoanele 

beneficiare, reprezentanţii legali ai acestora, precum şi sesizările altor 

persoane/instituţii/furnizori privaţi de servicii sociale privind persoane/familii/grupuri de 

persoane aflate în dificultate; 

c) evaluează nevoile sociale ale populaţiei din unitatea administrativ-teritorială în 

vederea identificării familiilor şi persoanele aflate în dificultate, precum şi a cauzelor care au 

generat situaţiile de risc de excluziune socială; 

d) elaborează, în baza evaluărilor iniţiale, planurile de intervenţie, care cuprind măsuri de 

asistenţă socială, respectiv serviciile recomandate şi beneficiile de asistenţă socială la care 

persoana are dreptul;  

e) realizează diagnoza socială la nivelul grupului şi comunităţii şi elaborează planul de 

servicii comunitare; 
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f) acordă servicii de asistenţă comunitară, în baza măsurilor de asistenţă socială incluse 

de Direcţie în planul de acţiune; 

g) recomandă realizarea evaluării complexe şi facilitează accesul persoanelor beneficiare 

la servicii sociale. 

 

Art.11.(1) Direcția de Asistență Socială are drept scop acordarea de servicii sociale 

destinate:  

a) prevenirii şi combaterii sărăciei şi riscului de excluziune socială care sunt adresate 

persoanelor şi familiilor fără venituri sau cu venituri reduse, persoanelor fără adăpost, 

victimelor traficului de persoane, precum şi persoanelor private de libertate; 

b) prevenirii şi combaterii violenţei domestice și pot fi: centre de primire în regim de 

urgenţă a victimelor violenţei domestice, centre de recuperare pentru victimele violenţei 

domestice, locuinţe protejate, centre de consiliere pentru prevenirea şi combaterea violenţei 

domestice, centre pentru servicii de informare şi sensibilizare a populaţiei şi centre de zi care 

au drept obiectiv reabilitarea şi reinserţia socială a acestora, prin asigurarea unor măsuri de 

educaţie, consiliere şi mediere familială, precum şi centre destinate agresorilor; 

c) persoanelor cu dizabilităţi fiind prioritare servicii de îngrijire la domiciliu destinate 

persoanelor cu dizabilităţi, în centre de zi adaptate nevoilor acestora, potrivit atribuţiilor 

stabilite prin legile speciale precum și asistenţă şi suport;  

d) persoanelor vârstnice ca servicii de îngrijire personală acordate cu prioritate la 

domiciliu sau în centre rezidenţiale pentru persoanele vârstnice dependente, singure ori a 

căror familie nu poate să le asigure îngrijirea, respectiv de acompaniere, precum şi servicii 

destinate amenajării sau adaptării locuinţei, în funcţie de natura şi gradul de afectare a 

autonomiei funcţionale; 

e) protecţiei şi promovării drepturilor copilului ca servicii de prevenire a separării 

copilului de părinţii săi, precum şi cele menite să îi sprijine pe aceştia în ceea ce priveşte 

creşterea şi îngrijirea copiilor, inclusiv servicii de consiliere familială, organizate în condiţiile 

legii. 

 

(2) Complementar Direcția de Asistență Socială: 

a) monitorizează şi analizează situaţia copiilor precum şi modul de respectare a 

drepturilor copiilor; 

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

c) consiliere şi informare familiilor cu copii în întreţinere asupra drepturilor şi 

obligaţiilor acestora, asupra drepturilor copilului şi asupra serviciilor disponibile pe plan 

local; 

d) vizitează periodic la domiciliu familiile şi copiii care beneficiază de servicii/ prestații 

şi urmăreşte modul de utilizare a beneficiilor, precum şi familiile care au în îngrijire copii cu 

părinţi plecaţi la muncă în străinătate; 
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e) monitorizare şi analizare a situaţiei persoanelor cu dizabilităţi din unitatea 

administrativ-teritorială, precum şi modul de respectare a drepturilor acestora, asigurând 

centralizarea şi sintetizarea datelor şi informaţiilor relevante; 

f) iniţiază, susţine şi dezvoltă servicii sociale centrate pe persoana cu handicap, în 

colaborare sau în parteneriat cu persoane juridice, publice ori private; 

g) asigură ponderea personalului de specialitate angajat în raport cu tipurile de servicii 

sociale; 

h) elaborează documentaţia necesară pentru acordarea serviciilor; 

i) colaborează cu direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului în domeniul 

drepturilor persoanelor cu dizabilităţi şi transmite acesteia toate datele şi informaţiile 

solicitate din acest domeniu; 

j) acordă servicii de recuperare/reabilitare pentru copil, familie, persoane cu handicap, 

persoane vârstnice, precum şi pentru alte persoane aflate în dificultate. 

 

 Art. 13. Obiectivele Direcției de Asistență Socială  :    

a) Lărgirea sferei de activitate prin diversificarea serviciilor sociale în vederea 

asigurării accesului pentru un număr cât mai mare de persoane aflate în situaţie de dificultate 

socială; 

b) Asigurarea de servicii sociale de calitate, flexibile, respectând standardele generale 

de calitate în domeniu şi care să fie adaptate nevoilor sociale existente; 

c) Colaborarea cu instituţii şi organizaţii, prin realizarea de parteneriate, proiecte şi 

programe de combatere a marginalizării sociale;  

d) Conceperea de programe de prevenire a dependenţei de serviciile sociale a 

persoanelor asistate; 

e) Promovarea activităţii Direcției de Asistență Socială în plan local, prin 

implementarea de modele de bună practică în rândul partenerilor, dar şi prin informări în 

mass-media; 

f) Perfecţionarea continuă a personalului prin participarea la cursuri de perfecţionare, 

seminarii şi conferinţe în domeniul  social organizate pe plan local, naţional sau european, în 

vederea îmbunătăţirii serviciilor sociale acordate. 

 

 Art.14. Structura  organizatorică și numărul de posturi aferent Direcției de Asistență 

Socială, se aprobă de Consiliul Local al municipiului Medgidia, astfel încât funcționarea 

acesteia să asigure îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin potrivit legii;  

 Direcția de Asistență Socială, compartiment funcțional în aparatul de specialitate al 

Primarului municipiului Medgidia, are următoarea structură organizatorică: 

a) 1.Director executiv; 

2. Colegiul director al Direcţiei de Asistență Socială. 

 

b) Compartimente. 
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a)  1. Directorul executiv al Direcției de Asistenţă Socială are calitatea de funcționar public și 

are următoarele atribuţii principale şi responsabilităţi: 

1. Organizarea, îndrumarea, coordonarea compartimentelor subordonate/ Coordonarea 

activității serviciului de îngrijire persoane vârstnice la domiciliu; 

2. Contrasemnarea documentelor întocmite de personalul din subordine; 

3. Realizarea ansamblului de măsuri și programe destinate prevenirii și combaterii 

situațiilor de risc și marginalizare; 

4. Atragerea de fonduri extrabugetare în scopul diversificării serviciilor asigurate 

persoanelor defavorizate; 

5. Asigură elaborarea planurilor de asistenţă socială pentru prevenirea şi combaterea 

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

aprobarea Consiliului local al municipiului Medgidia; 

6. Colaborează cu birourile/serviciile/direcţiile din cadrul primăriei, furnizorii de servicii 

sociale acreditaţi, conform prevederilor legale în vigoare, precum şi cu serviciile publice 

descentralizate ale ministerelor şi instituţiilor care au responsabilităţi în domeniul asistenţei 

sociale; 

7. Răspunde pentru întreaga activitate a Direcției de Asistenţă Socială; 

8. Prezentele sarcini nu sunt limitate, ele vor fi completate cu dispoziţii scrise ale şefului 

ierarhic superior;  

2. Colegiul director al Direcţiei de Asistență Socială  este compus din secretarul unităţii 

administrativ-teritoriale, directorul executiv al Direcţiei de Asistență Socială, şefi ai 

compartimentelor/serviciilor de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

în domeniile educaţie, spaţiu locativ, autoritate tutelară, precum şi reprezentanţi ai 

partenerilor sociali. 

 

Componenţa colegiului director este stabilită prin hotărâre a consiliului local. 

Preşedintele colegiului director este secretarul unităţii administrativ-teritoriale. În 

situaţia în care preşedintele colegiului director nu îşi poate exercita atribuţiile, acestea sunt 

exercitate de către directorul executiv al Direcţiei de Asistență Socială. 

Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile colegiului director se stabilesc prin 

regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei. 

Colegiul director se întruneşte în şedinţă ordinară trimestrial, la convocarea 

directorului executiv, precum şi în şedinţă extraordinară, ori de câte ori este necesar, la 

cererea directorului/directorului executiv. 

Şedinţele colegiului director se desfăşoară în prezenţa a cel puţin două treimi din 

numărul membrilor săi şi a preşedintelui. În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, colegiul 

director adoptă hotărâri cu votul a jumătate plus unu din totalul membrilor săi. 

La şedinţele colegiului director pot participa, fără drept de vot, primarul unităţii 

administrativ-teritoriale şi alţi consilieri locali, precum şi alte persoane invitate de membrii 

colegiului director. 

Colegiul director îndeplineşte următoarele atribuţii principale: 
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a. analizează activitatea Direcţiei şi propune directorului executiv al Direcţiei măsurile 

necesare pentru îmbunătăţirea activităţii acesteia; 

b. avizează proiectul bugetului Direcţiei; 

c. avizează proiectul strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale şi al planului anual de 

acţiune, precum şi rapoartele de activitate ale Direcţiei; avizul este consultativ; 

d. propune consiliului local modificarea structurii organizatorice şi a regulamentului de 

organizare şi funcţionare ale Direcţiei, în vederea îmbunătăţirii activităţii acesteia; 

e. propune consiliului local includerea în programul de dezvoltare economică locală a 

unei componente privind serviciile sociale; 

f. îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de lege sau prin hotărâre a consiliului local. 

 

b) Compartimente : 

1. Compartiment Prestații Sociale; 

2. Compartiment Asistență Socială  Protecția Copilului și a Familiei; 

3. Compartiment Asistență Socială Persoane Vârstnice; 

4. Compartiment Asistență Socială Persoane cu Handicap. 

 

1. Compartimentul Prestații Sociale are următoarele atribuții și competențe: 

- Informează, înregistrează și soluționează cererile de solicitare a prestațiilor sociale, în 

termen legal; 

- Întocmește anchete sociale pentru acordarea/neacordarea drepturilor, în termenul   

legal în vederea stabilirii dreptului și cuantumul acestuia; 

- Urmărește îndeplinirea de către beneficiari a obligațiilor legale ce le revin; 

- Modifică cuantumul, suspendă sau încetează plata prestațiilor prin act administrativ, 

cu aplicarea legislației în vigoare; 

- Efectuează periodic anchete sociale în vederea respectării condițiilor care au stat la 

baza acordării prestațiilor/beneficiilor sociale; 

-   Asigură aplicarea legislaţiei cu privire la acordarea ajutorului social conform Legii 

416/2001; 

- Întocmește situația privind persoanele și familiile marginalizate social și stabilește 

măsuri individuale în vederea prevenirii și combaterii marginalizării sociale conform Legii 

416/2001 privind venitul minim garantat; 

- Întocmește fișele de calcul pentru acordarea ajutorului social, conform Legii 

416/2001; 

- Întocmește documentația necesară în vederea emiterii dispozițiilor pentru acordarea 

ajutoarelor de înmormântare pentru familiile beneficiare de ajutor social; 

-   Asigură aplicarea legislaţiei cu privire la acordarea ajutorului pentru încălzirea 

locuinţei potrivit O.U.G. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului 

rece; 

mailto:office@primaria-medgidia.ro
http://www.emedgidia.ro/


                                PRIMĂRIA MUNICIPIULUI MEDGIDIA 
                                     905600,  Str. Decebal, nr.35,  
                                                tel 0241/812.300, fax 0241/810.619 
                                                e-mail: office@primaria-medgidia.ro 
                                                                 primaria-medgidia.ro 
 

-    Primește cereri pentru acordarea alocației de stat pentru copii, conform Legii 61/1993 

cu modificările și completările ulterioare, precum și acte doveditoare din care rezultă 

îndeplinirea condițiilor legale de acordare a acestui drept; 

-    Întocmește și înaintează A.J.P.I.S. Constanța borderoul privind situația cererilor 

înregistrate pentru acordarea alocației de stat; 

-    Întocmește dosarele privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor 

stimulent de inserție, conform Legii 66/2016 pentru modificarea și completarea OUG 

111/2010; 

-    Realizează colectarea lunară a cererilor şi transmiterea acestora către Agenţia 

Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Constanța; 

-   Verifică îndeplinirea condiţiilor legale de acordare/menținere a beneficiilor de 

asistenţă socială, conform procedurilor prevăzute de lege sau, după caz, stabilite prin hotărâre 

a consiliului local şi pregăteşte documentaţia necesară în vederea stabilirii dreptului la 

măsurile de asistenţă socială; 

-    În urma verificărilor efectuate, în cazul unor declaraţii false sau eronate din partea 

beneficiarilor privind veniturile realizate/bunurile aflate în proprietate, calculează şi stabileşte 

cuantumul debitelor şi asigură recuperarea acestora în condiţiile legii; 

-    Întocmeşte dispoziţii de acordare/neacordare sau, după caz, de 

modificare/suspendare/încetare/reluare a beneficiilor de asistenţă socială acordate şi le 

prezintă primarului pentru aprobare; 

- Preluarea şi verificarea dosarelor de alocaţie pentru susţinerea familiei conform Legii 

277/2010 cu modificările și completările ulterioare, emiterea dispoziţiilor de 

acordare/modificare/încetare/respingere privind stabilirea dreptului; 

- Efectuarea anchetei sociale la domiciliul familiei care solicită/beneficiază de alocaţia 

pentru susţinerea familiei, conform Legii 277/2010 cu modificările și completările ulterioare 

şi introducerea în baza de date a datelor cuprinse în cerere şi în actele justificative, verificarea 

tuturor modificărilor şi întocmirea dispoziţiilor şi referatelor de modificare sau de încetare şi 

transmiterea pe bază de borderouri, la A.J.P.I.S. Constanța, la termenele comunicate; 

- Implementarea prevederilor legale privind stimularea participării în învăţământul 

preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate prin procedura de acordare a tichetelor 

sociale pentru grădiniţă, conform Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în 

învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate; 

- Acordarea prestaţiilor financiare, în situaţia în care familia care îngrijeşte copilul se 

confruntă temporar cu probleme financiare determinate de o situaţie excepţională şi care pune 

în pericol dezvoltarea armonioasă a copilului; 

- Pentru beneficiile de asistenţă socială acordate din bugetul de stat realizează 

colectarea lunară a cererilor şi transmiterea acestora către agenţiile teritoriale pentru plăţi şi 

inspecţie socială; 

- Comunică beneficiarilor dispoziţiile cu privire la drepturile şi facilităţile la care sunt 

îndreptăţiţi, potrivit legii; 
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- Efectuarea și întocmirea anchetelor sociale în vederea acordării sprijinului financiar ce 

se acordă elevilor în cadrul programului național de protecție socială “Bani de liceu”; 

- Transmite în termenul legal, instituțiilor județene, situațiile statistice, precum și alte 

raportări prevăzute de legislația în vigoare; 

- Întocmește dosarele pentru acordarea ajutoarelor de urgență familiilor aflate în situații 

deosebite, în condițiile legii; 

- Urmărește îndeplinirea de către beneficiari a obligațiilor legale ce le revin; 

- Asigură arhivarea documentelor instituţiei. 

 

2. Compartiment Asistență Socială  Protecția Copilului și a Familiei are următoarele 

atribuții și competențe: 

- În aplicarea prevederilor Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea 

drepturilor copilului, ale prevederilor Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, cu 

modificările ulterioare, O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale cu modificările și 

completările ulterioare, Ordinul nr. 286/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice 

privind întocmirea planului de servicii și a Normelor metodologice privind întocmirea 

planului individualizat de protecție, Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea 

violenței în familie; 

- Efectuează anchetele sociale referitoare la minorii aflați în dificultate, iar după 

evaluarea situației propune luarea măsurii adecvate fiecărei situații în parte (plasament 

familial, plasament în regim de urgență în centre rezidențiale sau asistență maternală); 

- Întocmește și aplică planurile de servicii conform Ordinului nr. 286/2006 pentru 

aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea planului de servicii; 

- Monitorizează evoluția copiilor reintegrați în familia naturală sau largită (efectuează 

lunar vizite la domiciliu); 

- Reevaluarea situației familiilor de unde au fost copii luați și instituționalizați pentru 

eventuala reintegrare a acestora; 

- Consilierea și informarea persoanelor desemnate de părinți/tutori plecați la muncă în 

străinătate și confirmate de instanță, să se ocupe de întreținerea copilului pe perioada absenței 

părinților sau tutorelui, cu privire la răspunderea pentru creșterea și asigurarea dezvoltării 

copilului; 

- Monitorizarea modului de creștere și îngrijire a copilului cu părinți plecați la muncă în 

străinătate și a serviciilor de care aceștia pot beneficia, precum și pentru aprobarea 

Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre direcțiile generale de asistență socială și 

protecția copilului și serviciile publice de asistență socială și a modelului standard al 

documentelor elaborate de către acestea, conform Hotărârii nr. 691/2015. 

 

3. Compartiment Asistență Socială Persoane Vârstnice 

Serviciul de îngrijire persoane vârstnice la domiciliu este înfiinţat prin Hotărârea nr. 

75/19.04.2007 a Consiliului Local al Municipiului Medgidia privind stabilirea tipurilor de 

servicii sociale acordate persoanelor vârstnice dependente și costul acestora, în condițiile 
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Legii nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor, cu respectarea standardelor minime 

de calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind 

condiţiile de admitere și serviciile oferite. 

Serviciul de îngrijire persoane vârstnice la domiciliu funcționează conform propriului 

regulament de organizare şi funcţionare, aprobat prin hotărâre a Consiliului Local al 

municipiului Medgidia  nr. 3/28.01.2016, având ca principale atribuții: 

- Furnizează și administrează serviciile sociale și activitățile adresate persoanelor 

vârstnice aflate într-o stare de vulnerabilitate cauzată de o situație socio-economică și/sau 

medicală deosebită, fiind responsabilă de calitatea serviciilor prestate; 

- Monitorizează și analizează situația persoanelor vârstnice aflate într-o situație de 

vulnerabilitate pe care le are în evidență și modul de respectare a drepturilor acestora 

asigurând centralizarea și sintetizarea datelor și indormațiilor relevante; 

- Inițiază, susține și dezvoltă servicii sociale sau activități centrate pe persoană; 

- Elaborează documentația necesară pentru acordarea serviciilor; 

- Asigură consilierea și informarea familiilor asupra drepturilor și obligațiilor acestora 

și asupra serviciilor disponibile pe plan local; 

- Implică în activitățile de îngrijire, reabilitare și integrare a persoanei vârstnice familia 

acesteia; 

- Acordă servicii și activități de asistență socială la domiciliu pentru persoane  

vârstnice; 

- Acordă servicii și activități, în colaborare cu serviciile din cadrul instituției, de 

consiliere, de acompaniere, precum și servicii destinate amenajării sau adaptării locuinței, în 

funcție de natura și gradul de afectare a autonomiei funcționale; 

- Îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de reglementările legale în vigoare. 

 

4. Compartiment Asistență Socială Persoane cu Handicap are următoarele atribuții și 

competențe: 

- Monitorizează și analizează situația persoanelor cu dizabilități din unitatea 

administrativ-teritorială, precum și modul de respectare a drepturilor acestora, asigurând 

centralizarea și sintetizarea datelor și informațiilor relevante, conform Legii nr. 448/2006 cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Inițiază, susține și dezvoltă servicii sociale centrate pe persoana cu handicap, în 

colaborare sau în parteneriat cu persoane juridice, publice ori private; 

- Identifică și evaluează situațiile care impun acordarea de servicii și/sau prestații  

pentru persoanele cu dizabilități; 

- Elaborează documentația necesară acordării serviciilor sociale; 

- Asigură consilierea și informarea familiilor asupra drepturilor și obligațiilor acestora 

și asupra serviciilor disponibile pe plan local; 

- Implică în activitățile de îngrijire, reabilitare și integrare a persoanei cu handicap 

familia acesteia; 
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- Verificarea în teren, efectuarea și întocmirea anchetelor sociale necesare obținerii 

certificatelor de încadrare a copiilor în grad de handicap; 

- Verificarea pe teren, efectuarea și întocmirea anchetelor sociale privind orientarea 

şcolară şi profesională a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale; 

- Verificarea pe teren, efectuarea și întocmirea anchetelor sociale necesare în vederea 

angajării asistenților personali ai minorilor cu dizabilități încadrați în gradul de handicap grav 

și care au dreptul de a beneficia de asistent personal; 

- Colaborează cu D.G.A.S.P.C. Constanța în domeniul drepturilor persoanelor cu 

dizabilități și transmite acesteia toate datele și informațiile solicitate din acest domeniu. 

 

Art. 15  Direcția de Asistență Socială  dispune de o structură de personal capabil să 

asigure activitățile și serviciile acordate, în concordanță cu scopul/funcțiile direcției și cu 

nevoile beneficiarilor. 

 

Art.  16. Personalul Direcției de Asistență Socială  este obligat: 

- Să cunoască şi să respecte prevederile prezentului Regulament de Organizare și 

Funcționare; 

- Să manifeste grijă, disciplină, iniţiativă şi o bună colaborare în îndeplinirea sarcinilor 

specifice; 

- Să răspundă personal pentru conţinutul, forma şi legalitatea actelor şi a sarcinilor 

specifice; 

- Să informeze petenţii asupra tuturor serviciilor care pot fi oferite şi a tuturor 

drepturilor şi să-i trateze cu respect şi demnitate, păstrând confidenţialitatea informaţiilor. 

         

 Art. 17. Prevederile prezentului Regulament se completează de drept cu prevederile 

actelor normative în vigoare. 

 

 

 

 

Director Executiv D.A.S 

        Petcu Elena 
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Nr. 32531/29.12.2020 

Aprob, 

                                                                                                         PRIMAR 

Valentin VRABIE 

 

                                                                                                                                                                                                  

 Raport de specialitate 

 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al  

Direcției de Asistență Socială  

 

Având în vedere: 

- prevederile  H.G. nr. 797/2017 prin care  s-a impus  aprobarea regulamentelor-cadru 

de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii 

orientative de personal; 

 

Ținând cont de prevederile: 

- Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, actualizată; 

- Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap, actualizată; 

- H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a 

regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale; 

- Legii  nr. 272 din 21 iunie 2004, actualizată, republicată privind protecţia şi 

promovarea drepturilor copilului; 

- Ordinului nr. 24/2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru 

centrele de zi; 

- H.G. nr. 797/2017; 

- Ordin MMJS Nr. 29/2019; 

- Ordonanța de urgență  nr. 57/2019 privind Codul administrativ.                                                                       

 

Prin H.C.L. Nr. 100/15.10.2019 s-a înființat Direcția de Asistență Socială, prin 

transformarea Serviciului de Asistență Socială Comunitară. 

Direcția de Asistență Socială se află în subordinea primarului municipiului Medgidia, cu 

scopul de a asigura aplicarea politicilor sociale în domeniul protecţiei copilului, familiei, 

persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi, precum şi altor persoane, grupuri sau 

comunităţi aflate în nevoie socială. 

Direcția de Asistență Socială structurată organizatoric potrivit organigramei, astfel încât 

funcționarea acesteia să asigure îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin potrivit legii, ținând cont 

de serviciile sociale organizate în structura sau în subordinea direcției. 

Obiectul de activitate al Direcției de Asistență Socială Medgidia îl constituie realizarea 

ansamblului de măsuri, acţiuni, activităţi profesionale, servicii specializate, pentru a răspunde 
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nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup, în vederea prevenirii şi depăşirii unor 

situaţii de dificultate, vulnerabilitate sau dependenţă, pentru prevenirea marginalizării şi 

excluziunii sociale şi creşterii calităţii vieţii. 

Direcția de Asistență Socială are drept scop acordarea de servicii sociale, destinate:  

a) prevenirii şi combaterii sărăciei şi riscului de excluziune socială care sunt adresate 

persoanelor şi familiilor fără venituri sau cu venituri reduse, persoanelor fără adăpost, 

victimelor traficului de persoane, precum şi persoanelor private de libertate; 

b) prevenirii şi combaterii violenţei domestice și pot fi: centre de primire în regim de 

urgenţă a victimelor violenţei domestice, centre de recuperare pentru victimele violenţei 

domestice, locuinţe protejate, centre de consiliere pentru prevenirea şi combaterea violenţei 

domestice, centre pentru servicii de informare şi sensibilizare a populaţiei şi centre de zi care 

au drept obiectiv reabilitarea şi reinserţia socială a acestora, prin asigurarea unor măsuri de 

educaţie, consiliere şi mediere familială, precum şi centre destinate agresorilor; 

c) persoanelor cu dizabilităţi fiind prioritare servicii de îngrijire la domiciliu destinate 

persoanelor cu dizabilităţi, în centre de zi adaptate nevoilor acestora, potrivit atribuţiilor 

stabilite prin legile speciale precum și asistenţă şi suport;  

d) persoanelor vârstnice ca servicii de îngrijire personală acordate cu prioritate la 

domiciliu sau în centre rezidenţiale pentru persoanele vârstnice dependente, singure ori a 

căror familie nu poate să le asigure îngrijirea, respectiv de acompaniere, precum şi servicii 

destinate amenajării sau adaptării locuinţei, în funcţie de natura şi gradul de afectare a 

autonomiei funcţionale; 

e) protecţiei şi promovării drepturilor copilului, ca servicii de prevenire a separării 

copilului de părinţii săi, precum şi cele menite să îi sprijine pe aceştia în ceea ce priveşte 

creşterea şi îngrijirea copiilor, inclusiv servicii de consiliere familială, organizate în condiţiile 

legii. 

 

Față de cele expuse, propun și susțin legalitatea aprobării regulamentului de organizare și 

funcționare al Direcției de Asistență Socială. 

 

 

 

 

Director Executiv D.A.S. 

     Petcu Elena 
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