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PRoIECT oE norAnAne
privind aprobarea Regulamentului de Organizare qi FuncJionare a

Serviciului Tefonul Copilului qi Echipa Mobild din cadrul
Direc{iei Generale de Asisten}d Social6 qi Protec}ia Copilului Giurgiu

CONSILIUL JUDETEAN GIURGIU,
intrunit in gedinld ordinard,

Av6nd in vedere:
-adresa nr. 53949 din 27 iulie 2022 a Direcliei Generale de Asistenld Sociali qi Proteclia
Copilului Giurgiu;
-referatul de aprobare nr.16308 112.08.2022 al preqedintelui;
-raportul de specialitate ru. 16328112.08.2022 al Direcliei patrimoniu, coordonare servicii
publice de interes judelean qi administrativ - Serviciul coordonare gi control servicii publice
de interes jude{ean;
-avizul favorabil al Colegiului Director al Directiei Generale de Asisten{d Sociald qi Proteclia
Copilului Gi grgiu eliberpt prin Hotdrdre a nr. 22 din data de 27 h:'lie 2022:
-avizul *.lb t ,14 D&: _2022 al Comisiei pentru ssnAtate qi proteclie socialS;

-avizul*.wM2022 alcomisiei juridice, ordine p,rutl"a qi situalii de urgen!6;
-HotIrArea rc. 43107.03.2022 a Consiliului Judefean Giurgiu privind reorganizarea Direc{iei
Generale de Asistenld Sociald qi Proteclia Copilului Giurgiu, aprobarea organigramei gi a
statului de funclii;
-Hotdrdrea nr. 108/ 23.05.2022 a Consiliului Judelean Giurgiu pentru prorogarea termenului
prevdzut la ar1.13 alin.(1) din Hotdrirea nr.43 din 7 martie 2022 a Consiliului Jude{ean

Giurgiu privind reoganizarea Direcliei Generale de Asistenld Social6 qi Proteclia Copilului
Giurgiu, aprobarea organigramei qi a statului de func1ii:
-Hotdrdrea nr. 139/30.06.2022 a Consiliului Jude{ean Giurgiu pentru modificarea Hotdr6rii
Consiliului Judelean Giurgiu nr. 43 din J martie 2022 privind reorganizarea Direcliei
Generale de Asistentd Sociald qi Proteclia Copilului Giurgiu, aprobarea organigramei gi a
statului de func1ii, cu modificlrile ulterioare;
-Ordinul nr. 2712019 al Ministerului Muncii qi Justi(iei Sociale privind aprobarea
Standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor;
-HotarArii de Guvern nr. 86712015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale,
precum gi a regulamentelor-cadru de organizare qi funcfionare a serviciilor sociale, cu
modificlrile qi completdrile ulterioare.
- prevederile art.173 alin.(5) lit.b), alin.(2) lit. c), art.l82 alin.(1) qi alin.(4) raportat la art.139
alin.(1), art.l9l alin.(l), (3) - (5), art.200 din Ordonan{a de Urgen}d a Guvernului nr.5712019
privind Codul administrativ, cu modificlrile qi completdrile ulterioare;
- prevederile Legli rc.292120 I 1 a asistentei sociale, cu modificdrile qi completdrile ulterioare;



o

in temeiul art.1g6 alin.(l) lit.a) din Ordonanla de Urgenld a Guvernului w.5712019
privind Codul administrativ, cu modihcS.rile qi completdrile ulterioare,

HOTARA$TE:

Art.l. Se aprobd Regulamentul de organizare qi func{ionare al Serviciului Tefonul
Copilului qi Echipa Mobil6, cu sediul in municipiul Giurgiu, str.Alexandrieir, nr. 7-9, din
cadrul Direcliei Generale de Asistenfd Sociald qi Protec]ia Copilului Giurgiu, conform anexei
care face parte integrantd din prezenta hotdrdre.

Art.2. Prezenta hotdrAre se comunic[ InstituJiei Prefectului - Jude]ul Giurgiu in
vederea exercit.drii controlului de legalitate gi Direcliei Generale de Asisten{5" Sociald qi
Proteclia Copilului Giurgiu, Direcliei patrimoniu, coordonare servicii publice de interes
judelean qi administrativ pentru ducere la indeplinire gi aducere la cunoqtinla publicd, prin
grij a secretarului general al judelului.

Giurgiu,
Nr.

AdoptatA cr voturi ,,pentru", vohri ,,impotrivd" gi ,abfineri"
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CONSILIUL ruDETEAN GIURGIU
Nr.16308 112.08.2022

REFERAT DE APROBARE

Direc(ia General[ de Asistentd Sociald gi Protec{ia Copilului Giurgiu este institu}ia
publicd cu personalitate juridicd infiin{ata in subordinea Consiliului Jude}ean Giurgiu, cu
scopul de a asigura aplicarea politicilor sociale in domeniul protecliei copilului, familiei,
persoanelor vArstnice, persoanelor cu dizabilitdli, precum qi altor persoane, grupuri sau
comunitSli aflate in nevoie sociald, cu rol in administrarea qi acordarea beneficiilor de
asistenld sociald gi a serviciilor sociale.

Prin adresa w.53949127.07.2022, inregistrati la Consiliul Jude(ean Giurgiu cu nr.
897/02.08.2022, Direc{ia Generald de Asistenld Sociald 9i Proteclia Copilului Giurgiu a
inaintat spre aprobare Regulamentul de organizare qi func[ionare a Serviciului Teletbnul
Copilului gi Echipa Mobild cu sediul in municipiul Gurgiu, str.Alexandrieir,nr. T-9.

Solicitarea s-a ftcut in conformitate cu prevederile legale, respectiv art.3 alin (1) din
HotdrArea nr. 86712015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum qi a
regulamentelor-cadru de organizare qi func{ionare a serviciilor sociale, unde se prevede ce
fuinizorii publici ;i privali de servicii sociale au obligalia de a elabora, pentru fiecare tip de
serviciu social aflat in administrare, regulamente de organizare ;i funclionare, pe care le
aprobd prin hotdr6re a organului de conducere prevezut de lege.

Totodatd,, Regulamentul de organizare ;i funcJionare inaintat spre aprobare a fost
avizat favorabil de cdtre Colegiului Director al Direcliei Generale de AsistenJd SocialS qi
Protectia Copilului Giurgiu prin Hot5rdrea w. 221 27 .07.2022, in confbrmitate cu prevederile
legale, respectiv art. 15, alin (a), lit. d qi alin (6) din Hotdrdrea de Guvem nr.79712017 pentru
aprobarea regulamentului-cadru de organizare gi funclionare ale serviciilor publice de
asistenld socialS qi a structurilor orientative de personal.

Necesitatea aprobdrii noului regulament de organizare qi func{ionare a Serviciului
Telefonul Copilului gi Echipa Mobild din cadrul Direcliei Generale de Asisten!5 SocialS gi
Proteclia Copilului Giurgiu se justificd ca urrnare a modificdrii structurii organizatorice Ei a
statului de funcfii ale acesteia, modificdri care au fost aprobate anterior prin Hotlrdrile
Consiliului Judefean Giurgiu nr. 43107.03.2022 qi nr. 139/30.06.2022.

Jindnd cont de cele expuse mai sus, in conformitate cu procedura inilierii proiectelor
de hotlrdri, prevezutd de art.182 alin{2) din Ordonanta de Urgenld a Guvemului nr.5712019
privind Codul administrativ, cu modificlrile qi completdrile ulterioare,

INITIEZ

un proiect de hotdrAre cu urmdtorul titlu: ,,PROIECT DE HOTARARE privind
aprobarea Regulamentului de organizare qi funclionare a

Serviciului Telefonul Copiluluiqi Echipa MobilS din cadrul Direcfiei Generale de
AsistenJd SocialI qi Protec(ia Copilului Giurgiu

Prezentul referat de aprobare qi Proiectul de hot5rtre se inainteazd Direcliei
Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes judefean gi administrativ pentru intocmirea
Raportului de specialitate in vederea dezbaterii qi aprobdrii proiectului de hotdrdre de c6tre
consiliul judefean.

PRE$E
Dumitru

J
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CONSILIUL JUDETEAN GIURGIU
DirecJia patrimoniu, coordonare servicii publice de interes jude,tean gi administrativ
Serviciul coordonare si control servicii publice de interes judelean
Nr16328i 12.08.2022

RAPORT DE SPEC]ALITATE
la Proiectul de Hotdrdre privind aprobarea Regulamentului de organizare qi func{ionare

a Serviciului Telefonul Copilului;i Echipa Mobil6 din cadrul Directiei Generale de Asistenli SocialS
gi Protecfia Copilului Giurgiu

Prin confinutul sdu, Regulamentul de organizare gi funclionare al Directiei Generale de
Asistenfi Sociali qi Protec{ia Copilului Giurgiu stabileqte un set de principii qi reguli de organizare qi

functionare specific serviciilor sociale furnizate, in concordantl cu legislalia aplicabilS domeniului de
activitate.

Structura organizatoricl a Serviciului Telefonul Copiluluigi Echipa Mobild cu sediul in
municipiul Giurgiu, str.Alexandriei , nr. 7 -9 este nou infiinpti qi a fost aprobat[ prin HotdrArea
Consiliului Judelean Giurgiu nr. 43 din 07 martie 2022, privind aprobarea organigramei qi a statului
de funcfii ale Direc(iei Generale de AsistenfE Sociald qi Protec(ia Copilului Giurgiu, modificata qi
completatl ulterior prin HotlrArile Consiliului Jude{ean Giurgiu nr. 139/30.06.2022 qi nr. 108i
23.05.2022, avind termen de intrare in vigoare pdnd la data de 01 august 2022.

Precizdm cd Serviciui Telefonul Copilului qi Echipa MobilS este structur6 funclionalS in
cadrul Direcfiei Generale de Asistent6 Social[ qi Protec{ia Copilului Giurgiu, previzutl in Anexa nr. 1

la Hotirirea 43107.03.2022 a Consiliului Judelean Giurgiu.
Aprobarea Regulamentului de organizare gi funcfionare a Serviciului Telefonul Copilutuiqi

Echipa Mobild este necesard pentru punerea in concordanlE cu structura organizatoricd aprobati.
Men{ionIm cd Directia Generald de Asistenl6 Sociali gi ProtecJia Copilului Giurgiu a solicitat

aprobarea Regulamentul de organizare Ei funclionare in temeiul arl.3 alin (l) din HordrArea nr.
86'112015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum qi a regulamentelor-cadru de
organizare Ei funcfionare a serviciilor sociale, unde se prevede cd fumizorii publici qi priva{i de
servicii sociale au obligatia de a elabora, pentru fiecare tip de serviciu social aflat in administrare,
regulamente de organizare qi func{ionare, pe care le aprobd prin hotdr6re a organului de conducere
prevlzut de lege.

De asemenea, Direc{ia Generald de Asistenfl Sociala pi Protec[ia Copilului Giurgiu a inaintat
Colegiului Director, Regulamentul de organizare qi funclionare, pe care l-a avizat favorabil prin
HotdrArea nr. 221 27 .07 .2022, in confomitate cu prevederile legale, respectiv art. 15, alin (4), lit. d gi
atin (6) din Hotirdrea de Guvern nr.79712017 pentru aprobarea regulamentului-cadru de organizare ;i
func{ionare ale serviciilor publice de asisten}i sociali qi a structurilor orientative de personal.

Date fiind cele de mai sus, considerdm cd aprobarea Regulamentului de organizare gi
func{ionare a Serviciului Telefonul Copilului qi Echipa Mobil[ din cadrul Direc{iei Generale de
Asistenti Sociali qi Proteclia Copilului Giurgiu se justificd se justificd, este oportun qi
respectlnormele legale in vigoare.

Avind in vedere cele prezentate, facem precizarea c[, in conformitate cu prevederile art.l73,
alin (5), lit. b, consiliul judelean asigur5., potrivit competentelor sale qi in condiliile legii, cadrul
necesar pentru f'urnizarea serviciilor publice de interes j ude{ean privind serviciile sociale pentru
protectia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor v6rstnice, a famitiei gi a altor persoane
sau grupuri aflate in nevoi sociale, ceea ce justificl initierea Proiectului de hot6r6re;

FaJi de cele de mai sus, am intocmit prezentul Raport de specialitate care, impreunh cu
Proiectul de Hotirdre gi Referatul de aprobare, va fi inaintat Secretarului General al Judefului Giurgiu.

DIRECTOR EXECUTIV,
Daniela Burcea
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C

Marius
ILIER"

$
AIi il5

hivescu



CONSILIUL JUDETEAN GIURGIU
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI

sos.Alexandriei , nr. 7-9, Giurgiu, cod.08064
Tel.024612140ll ; fax -0246/216232

Operator dc date cu caraater penonal nr 10006

1, jud.Giurgiu
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Vd inaintdm hotdririle nr. 3, 4, 5, 6,.7,g, 9, 10, ll, lZ, 13, 14, 15, 16, 17, lg,19,20,27,22,23,,24,?5,26,27,2g,29,30,31?32,33,34,35,36,37,3g,39,40,41,
42, 43 si 44 din 27.07.2022 emise de colegiul Directlr i o.c.a.s.p.c. Giurgiu, ingedinfa extraordinari din 27.07 .2022, in u.l"."u emiterii p-roiectului de hot6r6re siadopt[rii de citre Consiliul Judelean Giurgiu.
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SECRETAR COLEGIUL DIRECTOR,
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conhdential, date cu caractcr personal prelucrate in confomitale cu prcyederile art.6 din Regulamentul uE 67912016



DIRECTIA GENERAL
Mun.

PRESEDIN
PARASP

HOTARASTE

CONSILIUL JUDETEAN GIURGIU
A DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPLULUI
Giurgiu, sos. Alexandriei,w. T_9, cod 0g0641
Tel.- 0246121401I ; fax -0246/216232

Opcmtor dc date cu saracter personal nr. 10006

a

HOTARARE
privind aprobarea Regulamentului de organizare si Functionare

al Serviciului Telefonul Copilului si Echipa Mobila

COLEGIUL DIRECTORAL DIRECTIEI GENERALE DEASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPIiUiTi CTUNCTU

Avand in vedere referatul iruegistrat sub nr. 53653 /26.07.2022.
In temeiur arr. 15, alin.(4), lit.d si arin.(6) din H.G.R. 797/2017 pentru aprobarea

regulamentului- cadru de organizare si f'unctionare ale serviciilor publice de asistenta sociala
si a structurii orientative de personal, modificata prin H.G.R. nr.4l7l20lg

Art' 1' - Eliberarea.avizului consultativ privind aprobarea regulamenturui de organizaresi functionare al Serviciului Telefonul copitutui si Echipa Mobila, care fi:nction eaza incadrul D. G.A.S.p, C. Giurgiu, sos. Alexandri"i, *.2_A, ;uaetul Giurgiu,
Arr'2'- Prezenta hotarare va fi inaintata cons,iurui Judetean ,!." *p.ob*".

,2.

HE

o
CONTRASEMNEAZA

DIRECTOR GENERAL ADJIINCT AL
DIRECTIEI ASISTENTA SOCIALA A
PERSOANELOR ADULTE,

PARA s CONSTANTA

Giurgiu 27.07.2022
Nr.22

confidential' date cu caracter personal prelucrate in conformitatc cu preverJcrile art.6 din Regulamenlul u E 67912016



ANEXA LA HOTARAREA CJ GIURGIU NT

CONSILIUL JUDETEAN GIURGIU
DIRECTIA GENERALA DE ASrsrENlA socralA

$I PROTECTIA COPILULUI GIURGTU

Direc{ia Asisten(i Sociali a Pcrsoanelor Adulte
Mun. Ciurgiu, gos. Alexandriei, nr.7-9, Cod 080641, tel.-02461212164,

ta-x-02461216232, emai l: dsaspc.director @gmail.com
Operator de date cu caracter personal nr. 10006

din

Nr.
APROB

a DIRECT L,

GHESP

o

REGULAMEI\T DE ORGAI{IZARE $I
FUNCTIONARE,t

Serviciul Telefonul Copilului qi Echipa Mobil[



ANEXA LA HOTARAREA CJ G|URG|U Nr. din

ARTICOLUL 1

Definilie

(l) Regulamentul dc organizare gi funclionare este un document propriu al serviciului social

Scrviciul Telefonul Copilului qi Echipa Mobil[ aprobat prin hotdr6rea Consiliului Judetean

Giurgiu, in vederea asigur[rii fuc]iondrii acestuia cu respectarea standardclor minime de calitate

aplicabile 9i a asigurdrii accesului persoanelor benetlciare la informa{ii privind condiliile de

admitere, serviciile oferite etc.

(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atit pentru persoanele beneficiare, c6t qi

pentru angajafii serviciului gi, dupd caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentantii

legal i/conven!ionali. etc..

ARTICOLUL 2

ldentificarea serviciului social

Serviciul social Seniciul Telefonul Copilului gi Echipa Mobili, cod serviciu social 889lCZ-

C-TC, estc infiintat gi administrat de furnizorul de servicii sociale Direc{ia GeneralS de Asistenld

Sociali qi Proteclia Copilului Giurgiu acreditat conform Certiflcatului de acreditare Seria AF

nr.000667, eliberat la clata de 10.04.2014;i funcfioneazd in cadrul D.G.A'S'P.C. Giurgiu. cu

sediul in municipiul Giurgiu, sos. Alexandriei, nr 7-8, fiind un serviciu social tErd cazare, fdria

personal itatc j uridic6.

ARTICOLUL3

Scopul setryiciului social

Servicigl social Serviciul Telefonul Copilului qi Echipa Mobill este un serviciu de tip

pcrmanent, cu scopul cle a prelua semnaldrile cu privire la situaliile de abuz, neglijare qi

exploatare a copilului, sd asigure consilierea telefonicl in aceste situa{ii qi sd intervinl prompt in

cazurile urgente prin intcnnediul unei echipe mobile.

ARTICOLUL4

Cadrul legal de infiinfare, organizare Ei funclionare

(1) Serviciul social funclioneaz[ cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare

gi funclionare a serviciilor sociale, reglemelltat de Hotdr6rea Guvernului nr. 867 20lr5

pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum si a prevederilor Ordinului

27 t2019.

(2) Serviciul sgcial funclioneazd cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare 9i

funclionare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 27212004 republicati, cu

modifi carile gi completdrile ulterioare.

(3) Standard n.rinim de calitate aplicabil: Ordinul ministrului muncii qi justitiei sociale nr.

27l21lg privind aprobarea standardelor rninime de calitate pentru serviciile sociale de zi

destinate copiilor.

o

o



ANEXA LA HOTARAREA C.] GIURGIU NT, din

ARTICOLUL 1

Definifie

( 1) Regulamentul de organizare qi funcfionare este un document propriu al serviciului social
Serviciul Telefonul Copilului qi Echipa Mobili aprobat prin hotdrArea Consiliului .Iudetean
Giurgiu, in vederea asigurdrii funclionirii acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate
aplicabile qi a asigurdrii accesului persoanelor beneficiare la informalii privind condiliile de
admitere, serviciile oferite etc.
(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atdt pentru persoaneie beneficiare, c6t qi
pentru angajalii serviciului qi, dupd caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanlii
legali/conven[ionali, etc..

ARTICOLUL 2

Identifi carea serviciului social

Serviciul social Serviciul Telefonul Copilului si Echipa Mobili, cod serviciu social 8891C2-
C-TC, este infiinlat gi administrat de fumizorul de servicii sociale Direclia Generald de Asisten{a
SocialS Ei Proteclia Copilului Giurgiu aqeditat conform Certificatului de acreditare Seria AF
nr.000667, eliberat la data de 10.04.2014 si funclioneazi in cadrul D.G.A.S.p.c. Giurgiu, cu
sediul ?n municipiul Giurgiu, sos. Alexandriei, nr 7-8, fiind un serviciu social fErE cazare. lard
personalitate juridicS.

ARTICOLUL3

Scopul scrviciului social

Serviciul social Serviciul Telefonul Copilului ;i Echipa Mobilfl este un serviciu de tip
permanent, cu scopul de a prelua semnalErile cu privire la situaliile de abuz, neglijare gi

exploatare a copilului, sd asigure consilierea telefonicd in aceste situa{ii qi si intervina prompt in
cazurile urgente prin intermediul unei echipe mobile.

ARTICOLUL4

Cadrul legal de infiin(are, organizare Ei funcJionare

(1) Serviciul social func{io neazd, crt respectarea prevederilor cadrului general de organizare
gi furrclionare a serviciilor sociale. reglementat de Hotdr6rea Guvernului nr. 86712015
pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum si a prevederilor Ordinului
27/2019.

(2) Serviciul social funclion eaz6, cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare gi
func{ionare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 2jzlz004 republicat6, cu
modificlrile qi completlrile ulterioare.

(3) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul ministrului muncii gi justi{iei sociale nr.
27 12019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi
destinate copiilor.

(
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ANEXA LA HOTARAREA CJ GIURGIU NT din

ARTICOLUL5

Principiile care stau la baza acordirii serviciului social

(1) Serviciul social Serviciul Telefonul Copilului qi Echipa MobilI se organizeazi 9i
func{ioneazd cu respectarea principiilor generale care guverneazi sistemul nalional de
asistentrA socialS, precum gi a principiilor specifice care stau la baza acordlrii serviciilor
sociale prev6zute in legislalia speciticl, in convenliile interna{ionale ratiflcate prin lege gi

in celelalte acte internationale in materie la care Rom6nia este parte, precum gi in
standardele minime de calitate aplicabile.

(2) Principiile specifice care stau la baza prestdrii serviciilor sociale sunt unndtoarele:

a) respectarea gi promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului;
b) egalitatea ganselor gi ned iscrim inarea;

c) responsab ilizarea pdrin[ilor cu privire la exercitarea drepturilor gi indeplinirea
obligaliilor pdrintegti ;

d) primordialitatea responsabilitS{i i pdrin[ilor cu privirc la respectarea gi garantarea

drepturilor copilu lui;
e) d escentralizarea serviciilor de protec{ie a copilului, interven}ia multisectoriald gi

parteneriatul dintre instituJiile publice gi organismele private autorizate;
f) asi-qurarea unei ingrijiri individualizate ;i personalizate pentru hecare copil;

g) rcspectarea demnitali i copilului;
h) ascultarea opiniei copilului qi luarea in considerare a acesteia, (inAnd cont de vdrsta gi

de gradul sau de maturirarc:

i) asigurarea stabititd(ii gi continuitdlii in ingrij irea. cre$terea gi educarea copilului, 1in6nd
cont de originea sa etnicd, religioasl, culturald 9i tingvisticd, in cazul ludrii unei m5suri
de protec{ie;
j) celeritate in luarea oric[rei decizii cu privire la copil;
k) asigurarea protec{iei impotriva abuzului, neglijlrii, exploatdrii gi oricdrei forme de

violenla asupra copilu lui:

l) interprctarea fiecdrei norme juridice referitoare la drepturile copilului in corelalie cu

ansarnblul rcglementdrilor din aceasti materie.

ARTICOLUL 6

Benefi ciarii serviciilor sociale

(l) Beneficiarii serviciilor sociale acordate de Serviciul Telefonul Copilului ;i Echipa MobilI
sunt:

- bcncficiarii direc{i:

(a) copiii expugi la risc de neglijare, abuz, exploatare

(b) copiii victime ale neglij[rii, abuzului, exploatdrii



ANEXA LA HOTARAREA CJ GtURGtU Nr. din

(c) familia naturald a copilului

- beneficiarii indirec(i:

(a) rudele copilului pdnd la gradul IV inclusiv

(b) persoane fa!6 de care copilul a dezvoltat relafii de ata$ament

(2) Conditiile de accesare a serviciilor:

- Copiii in risc de abuz, neglijare pi exploatare au posibilitatea de a semnala situalia in care se

afld instituliilor competente qi beneficiazd de consiliere gi intervenlii specializate pentru

identificarea qi solulionarea cazului in regim de urgenld;

- Semnalarea cazurilor se poate realiza de citre oricc persoand flzice sau juridice care cunoa$te

sau are suspiciuni de existentra unei situalii de risc asupra copilului;

- Autosesizarea profesion igtilor din cadrul DGASPC - atunci cdnd aceqtia se int6lnesc cu situatii

care indic[ o situalie de abuz asupra copilului;

(3) Conditrii de incetare a serviciilor:

- Semnalarea situatiei copilului nu se confirmd;

- Se impune doar consiliere telefonic5;

- Reorientare cdtre alt serviciuialte institulii;

- Stabilirea mdsurii de protec{ie speciali.

(4) Pcrsoanele beneflciare de servicii sociale furnizate de Serviciul Teleftrnul Copilului qi

Echipa Mobili au umhtoarele obligalii:

a) de a participa activ in procesul de furnizare a serviciilor sociale;

b) de a furniza informalii corecte cu privire la identitatea qi situalia familial6, medicalS,

economic[ Ei sociald qi sd permitd furnizorului de servicii sociale verificarea veridicitdlii
acestora:

de a respecra termenele qi clauzele stabilite in cadrul planului individual de intervenlie;

de a anunla oricc modificare intervenit6 in leglturd cu situalia sa personald pe parcursul

acordirii serviciilor sociale;

de a respecta Regulamentul de organizare gi funciionare gi normele interne de

funcfionare, procedurile de lucru ale lurnizorului de servicii sociale.

(5) Persoancle beneficiare de servicii sociale furnizate de Serviciul Tclefonul Copilului qi

Echipa MobilI au umitoarele drepturi:

a) sd li se respecre drepturile gi libertilile fundamentale, fErI discriminare pc bazd de rasd,

sex, religie, opinie sau orice altl circumstanlA personalS ori social[;

O

o

c)
d)

)e
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(c) familia naturalS a copilului

- benefi ciarii indirecli:

(a) rudele copilului p6nd la gradul IV inclusiv

(b) persoane fa1E de care copilul a dezvoltat rela{ii de atagament

(2) Condiliile de accesare a serviciilor:

- Copiii in risc de abuz, neglijare qi exploatare au posibilitatea de a semnala situatia in care se
af16 institutiilor competente gi benefici azi de consilierc Ai intervenfii specializate pentru
identificarea gi solutrionarea cazului in regim de urgen[6;

- Semnalarea cazurilor se poate realiza de cdtre orice persoand fizice sau juridice care cunoa;te
sau are suspiciuni de existen(a unei situalii de risc asupra copilului;

- Autosesizarea profesionigtilor din cadrul DGASPC - atunci cAnd acegtia se intdlnesc cu situalii
care indicd o situatie de abuz asupra copilului;

(3) Condi{ii de incetare a serviciilor:

- Semnalarea situatiei copilului nu se confinnd;

- Se impune doar consiliere telefonicd;

- Reorientare cdtre alt serviciuialte institulii;

- Stabilirea m6surii de protec{ie speciall.

(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate de Serviciul Telefonul Copitului qi
Echipa MobilI au um6toarele obligalii:

a) de a participa activ in procesul de fumizare a serviciilor sociale;
b) de a furniza inlormalii corecte cu privire la identitatea qi situalia familiald, medicalh,

economicl 9i socialS qi sd permitl fumizorului de servicii sociale verificarea veridicit6lii
acestora;

de a respecta termenele gi clauzeie stabilite in cadrul planului individual de interven{ie;
de a anunla orice modificare intervenitd in legiturd cu situalia sa personal6 pe parcursul
acordErii serviciilor sociale;
de a respecta Regulamentul de organizare qi funcfionare gi normele interne de
funclionare, procedurile de lucru alc furnizorului de servicii sociale.

(5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate de Serviciul Telefonul Copilului qi

(

c)
d)

e)

Echipa Mobili au umdtoarele drepturi:
a) sd li se respecte drepturile gi libertdlile fundamentale, IErd discrimin are pebazlade rasd,
sex, religie, opinie sau orice alth circr.rmstanld personald ori social6;
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b) sI participe la procesul de luare a deciziilor in furnizarea serviciilor sociale, respectiv
la luarea deciziilor privind interven{ia sociali care li se aplic[;
c) sd li se asigure pastrarea confidenlialitilii asupra informaliilor fumizate gi primite;
d) sd li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atet timp c6t se menlin
condiliile care au generat situaJia de dificultate;
e) si li se garanteze demnitatea, intimitatea gi respectarea vietrii intime.

ARTICOLUL 7

Activiti(i gi funcfii

o
Principalele funclii ale serviciului social Serviciul Telcfonul Copilului qi Echipa

Mobili sunt:

a) de furnizare a serviciilor sociale in comunitate. prin asigurarea urmatoarele activitati
1. Preluarea cazului

2. Identificarea situatiei copilului qi lamiliei

3. Evaluarea iniliall a situatiei copilului

4. Evaluarea detaliati a situatiei copilului

5. Elaborarea planului de interven[ie

6. Aplicarea planului de intervenlie

7. Monitorizarea situatiei copilului qi familiei

8. Revizuirea planului de interven{ie

9. Monitorizarea situatiei copilului gi familiei

10. Inch iderea cazului

o

b) de valorificare a potentialului membrilor comunititii in vederea prevenirii situatiilor de

ne12liiare. abuz. abandon. r,iolentd. excluziune social6 etc . prin sicurarea urmdtoarelor activitdti
1. activit6ti de sensibilizarc ai informare a populaliei;

2. promovarea participdrii sociale:

3. colaborarea cu alte servicii sociale;

4. colaborarea cu organizalii non-guvernamentale in vederea acorddrii qi diversificdrii serviciilor;
c) de inlbrmare a ten ialilor beneficiari autorr ilor ublice ublic lui lar des re domeniul
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sdu de activitate si de nromovare a dreoturilor beneficiarilor si a unet tmaglnl oozlttve a acest0ra.

din

de romovare a dre turilor omului in eneral recum ide revenlre a sltu iilor de dificultate in

care pol rntra cateporiile vulncrabile care fac parte din cate soria de oersoane henefi ciare. ootrivit

sconului acestui a. orin asisurarea urrnAtoarelor activitlti

1. realizare de materiale promolionale pentru copii, phrinli, profesioniqti. comunitate;

2. campanii de informare, educare, comunicare cu privire la problema abuzului, neglilerii gi

exploatiri i copi lului la nivclul comunit6lii;

3. editare de rapoarte stastice gi publicarea acestora in mass-media, periodic;

d) de asi gurare a calititii serviciilor sociale nrin realizarea urmdtoarelor activitl

1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate in procesul de acordare a serviciilor;

2. realizarea de evaluiri periodicc a serviciilor prestate:

3. oferirea de servicii in condilii de profesionalism, astfel inctt fiecare copil sd beneficiezc de

sprilin specializat;

4. asiguri interven{ia interinstitutionala in situaliile de risc a copilului

5. existenta unei baze de date cu infbrmatiile relevante despre serviciile comunitare pentru copil

9i familie disponibile in flecare comunitate

6. asigurd asistenJa mu ltidisciplinard fiecdrui copil intr-un mod coerent 9i eficient pentru

reabilitarea/integrarea sa sociall

e) de administrare a resurselor financiarc, materiale, umane ale serviciului prin realizarea

urmltoarelor activit6ti:

1. asigura personalul suficient gi profesionist pentru activitatile specific

2. face propuneri privind uecesarul de resurse umane

3. elaborarea qi actualizarea fiqelor de post

4. evalueazd nevoile de funclionare optim6 a serviciului qi face propuneri de estimare a bugetului

5. evaluarea periodicd a perfbrmalelor profesionale individuale a personalului

6. propuneri privind perfeclionarea/formarea profesionalS a personalului

7. asigurd condiile necesare de comunicare promptl in cadrul echipei atdt la birou cat Ei pe teren

8. asigurd conditriile necesare pentru deplasarea echipei mobile in comunitate.

o

o
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s5u de activitate si de Dromovare a dreoturilor beneficiarilor s I a unel lmastnt Doztti
de nromov

ve a accstora.
are a drepturi lor omului in seneral. precum si de prevenlre a sltualiilor de dificultate ?n

care t lntra cate oriile r,ulnerabile care fac arte din cate oria de ersoane beneficiare otrivit
sco ului acestui IIn asl area urm6t arelor activitd

l. realizare de materialc promofionale pentru copii, pirin{i, profesionigti, comunitate;

2. campanii de informare, educare, comunicare cu privire la problema abuzului, neglijdrii gi
exploatlrii copilului la nivelul comunitdlii;

3. editare de rapoarte stastice Ei publicarea acestora in mass-media, periodic;

d) de asi gu rare a calitdtii servic iilor sociale prin realizarea urmdtoarelor activitdti

1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate in procesul de acordare a serviciilor;

2. realizarea de evaludri periodice a serviciilor prestate;

3' oferirea de servicii in condilii de profesionalism, astfel incdt fiecare copil s[ beneficieze de
sprij in specializat;

4. asiguri intervenlia interinstitutionala in situaliilc de risc a copilului

5. existenta unei baze de date cu informatiile relevantc despre serviciile comunitare pentru copil
gi familie disponibile in fiecare comunitate

6. asigurd asisten{a multidisciplinard fieclrui copil intr-un mod coerent qi eficient pentru
reabilitarea,/integrarea sa social6

e) de administrare a resurselot financiare, materiale, umane ale serviciului prin realizarea
urmEtoarelor activitdtri :

I . asigura personalul suficient gi profesionist pentru activitatile specific

2. face propuneri privind necesarul de resurse umane

3. elaborarea qi actualizarea figelor de post

4- evalueazd. nevoile de funcfionare optimd a serviciului gi face propuneri de estimare a bugetului
5. evaluarea periodicd a performaJelor profesionale individuale a personalului

6. propuneri privind perfeclionarea,/formarea profesionald a personalului

7. asigurd condiile necesare de comunicare prompt6 in catlrul echipei atdt la birou c6t qi pe teren

8. asigurd condiliile necesare pentru deplasarea echipei mobile in comunitate.

(



o

o

ANEXA LA HOTARAREA CJ GIURGIU NT din

ARTICOLUL 8

Structura organizatorici, numlrul de posturi qi categoriile de personal

Serviciul social Serviciul Telefonul Copilului qi Echipa Mobili functioneazd cu un numdr dc

17 posturi , astfel:

a) personal de conducere:
- gef serviciu- I post

b) personal de specialitate:
-psiholog-4posturi
- asistent social - 2 posturi
-sociolog-lpost
- inspector de specialitate - 3 posturi
- luultor social - 2 posturi

c) personal admin istrativ
-gofer-4posturi

ARTICOLUL 9

Personalul de conducere

(1) Personalul de conducere este qeful de serviciu
(2) Atributiilc pcrsonalului de conducere sunt:
a) asiguri coordonarea, indrumarea pi controlul activitelilor desflqurate de personalul serviciului
qi propune organului competent sanc{iuni disciplinare pentru salariaqii care nu iqi indeplinesc in
mod corespunzltor atribuliile, cu respectarea prevederilor legale din dorncniul furnizirii
serv ic iilor sociale. coduluirrruncii etc.;
b) elaboreazd rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implement6rii
obiectivelor pi intocmegte informlri pe care le prezint[ lurnizorului de servicii sociale;
c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire gi perfectionare;
d) colaboreazd cu alte compartimente/al1i furnizori de servicii sociale gi/sau alte structuri ale
societ6tii civile in vedcrea schimbului de bune practici, a imbunata{irii permanente a

instrumentelor proprii de asigurare a calitAtii serviciilor, precum gi pentru identificarea celor mai
bune servicii care sa rispundd nevoilor persoanelor beneficiare;
e) intocmeqte raportu I anual de activitate;
l) asigurE buna desllgurare a raporturilor de muncd dintre angajafii serviciuh-ri:
g) propune flmizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice qi a numdrului de
pcrsonal;
h) desligoara activitdti pentru promovarea imaginii serviciului in comunitate;
i) ia in considerare gi analizeaz-d orice sesizare care ii este adresat[, referitoare la incdlclri ale
drepturilor beneficiarilor in cadrul serviciului pe care il conduce;
j) rispunde de calitatea activitdtilor desfEgurate de personalul din cadrul serviciului qi dispune, in
limita competenlei, mdsuri de or-qanizare care sd conducA la imbundtd[irea acestor activit5li sau,
dupd caz, formuleazd propuncri in acest sens;
k) organizeazl acivitatea personalului gi asiguri respectarea timpului de lucru gi a

regulamentului de organizare gi func{ionare;
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l) reprezinti serviciul in relaliile cu furnizorul de servicii sociale 9i, dupi caz. cu autoritdlile qi

instituliile publice, cu persoanele fizicc ai juridice din lard gi din strdinEtate, precum qi in justilie;
m) asigurd comunicarea ;i colaborarea permanentS cu serviciul public de asisten{i social[ de la
nivelul prin,driei qi de la nivel judelean, cu alte institulii publice locale gi organizalii ale societdlii
civile activc in comunitate. in fbtosul beneficiarilor;
n) nume;te qi elibereazd din functie personalul din cadrul serviciului, in condiliile legii;
o) intocmeqte proiectul bugetului propriu al serviciului qi contul de incheiere a exerciliului
bugetar;
p) asigurd indeplinirea mdsurilor de aducere la cunoqtinti atdt personalului, c6t gi beneficiarilor a

prevederilor din regulamcntul propriu de organizare qi funclionare;
q) asigur[ incheierea cu beneficiarii a contractelor de tirrnizare a serviciilor sociale;

r) alte atribulii previzute in standardul minim de calitatc aplicabil.
Atribuliile specifice ale personalului de conducere vor fi descrise prin Fiqa Postului:

(3) Funcfiilc de conducere se ocup6 prin concurs sau, dupd caz, examen, in condi]iile legii.
(4) Candidalii pentru ocuparea funcliei de conducere trebuie si fie absolventi cu diplorn[ de

invd![mint superior in domeniul psihologie, asistenld sociald. sociologie sau echivalenta, cu

experienta de minim 2 ani in domeniul serviciilor sociale, sau absolvenli cu diplom5 de licenli ai

invi{dmdntului superior in domeniul juridic, medical, economic. al qtiin}elor administrative sau

echivalenta. cu experienjb de minim 5 ani in domeniul serviciilor sociale.

(5) Sanc{ionarea disciplinar[ sau eliberarea din tunclie se face in condiliile legii'

ARTICOLUL 1O

Personalul de specialitate

( l) Personalul de specialitate este:

-psiholog-4posturi
- asistent social - 2 posturi
-sociolog-lpost
- inspector dc specialitate - 3 posturi
- lucrdtor social - 2 posturi

(2) Atribufii generale ale personalului de specialitate:
a) asigurd derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea

prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile gi a prezentului regulament;

b) colaboreazd cu specialiqti din alte servicii in vederea soluliondrii cazurilor, identificdrii de

resurse etc.;
c) monitorizeazd respectarea standardelor minime de calitatel
d) sesizeazd conducerii serviciului situa[ii care pr.rn in pericol siguranla beneficiarului. situalii de

nerespectare a prevederilor prezentului regulament etc.;

e) intocmeqte rapoarte periodice cu privire la activitatea dcrulatd;
f.) face propuneri de imbundtdlire a activitdtrii in vederea cregterii calitdlii serviciului qi respectdrii

legislaliei;
g) atte atribulii previzute in standardul rninim de calitate aplicabit.

(2) Atribulii specifice ale personalului de specialitate vor tl descrise prin Fiqa Postului:

din

o

o
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l) reprezintl serviciul in relaliile cu fumizorul de servicii sociale qi, dupd caz, cu autorit[[ile gi
instituliile publice, cu persoanele fizice 9i juridice din {ard 9i din strdindtate, precum Ei in justiJie;
m) asigurd comunicarea gi colaborarea permanentd cu serviciul public de asisten{d sociald de la
nivelul primiriei 9i de la niveljudefean, cu alte institulii publice locale qi organiza{ii ale societdlii
civile active in comunitate, in folosul beneficiarilor:
n) nun'lefte gi elibereazd din funcfie personalul din cadrul serviciului, in condi]iile legii;
o) intocmegte proiectul bugetului propriu al serviciului gi contul de incheiere a exercigiului
bugetar;
p) asigurd indeplinirea misuriior de aducere la cunogtinld atdt personalului, cit gi beneficiarilor a
prevederilor din regulamentul propriu de organizare qi functrionare;
q) asigurd incheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale;
r) alte atribulii previzute in standardul minim de calitate aplicabil.

Atribufiile specifice ale personalului de conducere vor fi descrise prin Figa Postului:
(3) Functiile de conducere se ocupd prin concurs sau, dupi caz, examen, in condiliile legii.
(4) Candidalii pentru ocuparea func{iei de conducere trebuie sd iie absolvenli cu diploma de
invdldmdnt superior in domeniul psihologie, asistenfi sociald. sociologie sau echivalenta , cu
experienta de minim 2 ani in domeniul serviciilor sociale, sau absolvenli cu diplomi de licen[[ ai
invS[SmAntului superior in domeniul juridic, medical, economic, al qtiinfelor administrative sau
echivalenta, cu experienld de minim 5 ani in domcniul serviciilor sociale.'
(5) Sanclionarea disciplinar[ sau eliberarea din funclie se face in condi{iile legii.

ARTICOLUL 1O

Personalul de specialitate

(1) Personalul de specialitate este:
- psiholog 4 posturi
- asistent social - 2 posturi
-sociolog-lpost
- inspector de specialitate - 3 posturi
- lucr6tor social - 2 posturi

(2) Atribulii generale ale personalului de specialitate:
a) asiguri derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea
prevederilor legii, a standardelor minime de calitate apticabile gi a prezentului regulameni;
b) colaboreazd cu speciali$ti din alte serwicii in vederea solulionarii cazurilor, identificarii de
resursc etc.;
c) monitorizeaz5 respectarea standardelor minime de calitate;
d) sesizeaz5 conducerii serviciului situagii care pun in pericol siguranla beneficiarului, situa{ii de
nerespectare a prevederilor prezentului regulament etc.;
e) intocmegte rapoarle periodice cu privire la activitatea derulatd;
1) face propuneri de imbundtdtire a activit4ii in vederea cregtcrii calitali serviciului gi respect5rii
legisla[iei;
g) alte atributrii prev6zute in standardul minim de calitate aplicabii.

(2) Atributii specitice ale personalului de specialitate vor fi descrise prin Figa postului:

{
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asiguri l)relurrea sesizlirilor priviutl cazurile dc abuz, neglijare. exploatare si ririce altir
lirrma dc violcnti rtiullra copilului, in reginr de pcrmanen!a. )-1124 t>re- 717 zile, inclrrsiv pu-

perioacla sirbrilorilor Jcgale, in ture rle zi 1i c1e noapte. pe linia tclclbnicri $2461983 qi numirul
unic national I l9;
asisuri evaluarea siruatiilor dc violcntd Ei consilic,rc psihosociaiii. plin linia tclelirnici. pentrLr

copiluli rcplczcutantii legali ai copilulLri cxpus uuci situatil dc abuz, negli.iarc-
cxp loiitarc. [.;Lr I I i, i rr g ;i o ri cc al tir lbrm i de r.iolcn {:i ;

asigLrrit cvaltrarca riscului irncrlial si a potcnfialului dc risc privincl cxpuncre.i copiluiui la abLrz-

neglilare^ exploatare si oricc rltli formai de violenti;

asi_u.Lrri intervcrrJia in rcginr de r.rrsc'nlit in situaLii cle Lrrgcnlir penlLu copilul expus Lrnol fbnrre cJe.

abur. nc{li"iare. crploatale gi orice alt[ lbrmir de violcntri asu pl'n copiluluil
asigurui cvaluarea initiali a situatiei copiilor victi:ne ale situa{iilor de abuz. ncglijarc. cxploalarc
qi oricc alti l'ornrl de violcnfrr esupra copilului:
sc autosc,sizcazd iu toalc cazul'ilc calc indicir o situatic dc risc pentrr"r copii:

asigur, instituirca n.rdsurii de proteclie speciali-r- plasament in regim ele urgentii pcntnr copi i

victirue ale situaliilor de abuz. neglilare. exploatare ;i orice alti formf dc violcnfS;
asistll la auclierea copilului victimi a Lrnei lblnre de abLrz. la solicitarea organelol dc politic si
parchet:

realizeazd eamonitorizarea gi reevaluarea pcriodicA a progreselor inregistrate, a deciziilor si a

interventi i Ior specializate:

Inregistreaza si monitorizcaza apelurile telefonice si consemneaza in urmatoarele documente de
serviciu:fisa de convorbire, fisa pentru apeluri mute/gresite. codurile pentru fisele de convorbire;
registrul de mesaje, fise de semnalare obligatorie si evaluare initiala a situatilor de abuz, ncglijare
si exploatare;

Completeaza tisa de semnalare obligatorie si evaluare initiala in toate cazurile semnalate din
comunitate. cu privire la o suspiciune de abuz, neglijare, exploatare in termen de maxim 12 ore
de la conscmnarca convorbiri; transmite fisele la serviciul public specializat in maxim 24 de ore
de 1a completarea acestora,, in scopul intocmirii evidentei primare;

Intocmeste registrul de convorbirii in care consemneaza date relevante;

La intrarea in tura verifica registrul de mesaje cu privire la apelurile care semnaleaza o situatie
deosebita si asigura o abordare unitara si coerenta;

Apreciaza gradul de urgenta al solicitarilor si le orienteaza catte serviciul competent, daca
solutionarea unei solicitari nu este de aompetenta D.G.S.P.C. Giurgiu, aceasta se refera catre
institutiile abil itate;

Participa la elaborarea rapoaftelor lunare rcferitoare la monitorizarea si analiza apelurilor, pe
care le trimite spre avizare coordonatorului serviciului;

Isi desfasoara activitatca in echipa respectand raporturile ierarhice si functionale;

o

o



a

ANEXA LA HOTARAREA CJ GIURGIU NT. diN

Rcspecta si aplica intocmai prevederile normelor interne si a legislatiei specifice domeniului sau

de activitate;

Primegte gi solulioneaz6 gi alte sarcini trasate de conducerea institu{iei, pe linie ierarhicd, in

limita competen[elor profesionale pe care le are;

Respecta si aplica normele NTSM si PSI;

Respecta prevederile ROF si a Regulamentului Intern;

ARTICOLUL 11

Pcrsonalu I ad ministrativ

Personalul administrativ asigur6 activitetrile auxiliare serviciului, realizarea activitatii dc

transport a persoanelor din echipa mobil6:

- Soler-4posturi

Atribufii specifice ale personalului administrativ vor fi descrise prin Fiqa Postului :

Planifica activitatea proprie identificand eficient ordinea stabilita prin norme interne si

contbrm indicatiilor primite in vederea optimizarii tirnpului de indeplinire a acesteia;

Sa desf'asoare activitatile de transport in conditii de securitate;
Sa cunoasca si sa respecte prevederile legale cu privire la circulatia pe drumurile publice;
Intocmeste foile de parcurs si documentatia specifica si le preda la termenul solicitat;
Sa se asigure de valabilitatea asigurarii auto obligatorie, rovignietei. precum si de

inspectiile tehnice periodice;
Pastreaza actele masinii si documentele de transport in conditii corespunzatoare si le

prezinta, la cerere, organelor de control;
Inainte de plecarea in cursa verifica daca autovehiculul corespunde cerintelor tehnice,

daca are toate documentele asupra sa si daca are aprobarea persoanelor competente

pentru efectuarea cursei :

Mentinerea autovehiculului din dotare in parametri optimi si realizarea tuturor
activitatilor legate de revizia, inregistrarea si asigurarea acestuia;

Face propuneri in vederea eficientizarii activitatii de transport si le prezinta superiorului
ierarhic:
Atat la plecarea cat si la sosirea din cursa verifica starea tehnica a autovehicu lu lui,
inclusiv anvelopcle si daca se constata defectiuni/nereguli ale autovehiculu lui, anunta de

indata superiorul ierarhic;
Poarta vestimentatia adecvata locului de munca si specificului atributiilor;
Isi desfasoara activitatea in echipa respectand raporlurile ierarhice si functionale;
L.rdeplineste si alte sarcini incredintate de sefii ierarhici;
Respecta si aplica nonnele NTSM si PSI;

Respecta prevederilc ROF si RI;

ARTICOLUL 12

Finanfarea centrului

(1) in estimarea bugetului de venituri gi cheltuieli, serviciul are in vedere asigurarea resurselor

a

o
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Respecta si aplica intocrnai prevederile normelor interne si a legislatiei specifice domeniului sau
de activitate;

Primegte gi solutioneazi qi alte sarcini trasate de conducerea institutriei, pe linie ierarhici, ?n
limita competen{elor profesionale pe care le are;

Respecta si aplica normele NTSM si PSI;

Respecta prevederile ROF si a Regulamentului Intern;

ARTICOLUL 1I

Personalul administrativ

Personalul administrativ asiguri activitdtrile auxiliare seruiciului, tealizarea activitatii de
transport a persoanelor din echipa mobilll

- Sofer - 4 posturi (
Atributii specifice ale personalului administrativ vor fi descrise prin Figa postului 

:

- Planifica activitatea proprie identihcand eficient ordinea stabilita prin norme interne si
confoflx indicatiilor primite in vederea optimizarii timpului de indeplinire a acesteia;

- Sa desfasoare activitatile de transport in conditii de securitate;
- Sa cunoasca si sa respecte prevederile legale cu privire la circulatia pe drumurile publice;
- lntocmeste foile de parcurs si documentatia specifica si le preda la termenul solicitat;
- Sa se asigure de valabilitatea asigurarii auto obiigatorie, rovignietei, precum si <ie

inspectiile tehnice periodice;
- Pastreaza actele masinii si documentele de transport in conditii corespunzatoare si le

prez-inta,la cerere, organelor de control;
- Inainte de plecarea in cursa verifica daca autovehiculul corespunde cerintelor tehnice,

daca are toate documentele asupra sa si daca are aprobarea persoanelor competente
pentru efectuarea cursei;

- Mentinerea autovehiculului din dotare in parametri optimi si realizarea tuturor
activitatilor legate de revizia, inregistrarea si asigurarea acestuia;

- Face propuneri in vederea eficientizarii activitatii de transport si le prezinta superiorului (,
ierarhic;

- Atat la plecarea cat si la sosirea din cursa verifica starea tehnica a autoveh iculului,
inclusiv anvelopele si daca se constata defectiuni/nereguli ale autovehiculului, anunta de
indata superiorul ierarhic;

- Poarta vestimentatia adecvata locului de munca si specificului atributiiior;
- isi desfasoara activitatea in echipa respectand raporturile ierarhice si functionale;
- Indeplineste si alte sarcini incredintate de sefii ierarhici;
- Respecta si aplica normele NTSM si PSI;
- Respecta prevederile ROF si RI;

ARTICOLUL 12

Finanfarea centrului
(i) In estimarea bugetului de venituri gi cheltuieli, serviciul are in vedere asigurarea resurselor
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necesare
aplicabile

acordirii serviciilor sociale cel pu[in la nivelul standardelor minime de calitate

(2) Finanlarea cheltLrielilor serviciului se asigurS, in condiliile legii. din urmdtoarele surse:

a) bugetul local aljudeluh.ri;
b) bugetul de stat;
c) donalii. sponsoriziri sau alte contributii din partea persoanelor fizice ori juridice din prd gi

din strhinltate;
d) alte surse de finanfare, in conformitate cu legislalia in vigoare.

SLIT CEN't'I{U

(;l I|IORGI llr'i'ON l::
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coNslLIUL JUDETEAN GIURGTU

Comisia pentru strntrtate ;i proteclie sociall

AVIZUL

"r. 5b din22augtst2o2}

Av6nd in vedere proiectul de hottrrdre, referatul de aprobare nr.16308 din l2 august 2022 al

pregedintelui, raportul de specialitate nr.16328 dl;';;1'g*- 79g ^,t 2irecliei 
Patrimoniu'

coordonare servicii publice de interes judet..n qi ualniniriratiu?"ef ef af te documente prezentate' in

temeiul prevederilor art.l25 alin'(l) Iit'b) din il;.';"lt';""utg"nta a-^Grrvernului nr'5712019

privind Codul administrativ, cu modificaril, 9i .orp-t"-tirile ulterloare,,,l:,:i""tiu al prevederilor

art.l5 atin.(l ) tit.b) din n"juiun,,.ntut de organizare 9i iunclionare al consiliuluijudelean'

COMISIA PENTRU SANATATE $I PROTECTIP SOCIALA

emite urmitorul aviz:

Art.l Se avizeazAfavorabil nr.194 din 12 august 2022 privind aprobarea negulalgntllui

de organizare gi Funclionare a serviciului Tefonul copitului 9i Echipa Mobila din cadrut ulrecller

Generile de Asistenlt Sociall gi Protecfia Copilului Giurgiu, fdrl amendamente'

Art 2 Amendamentele ii oUr.*uliit" *"rUritol. 
"-o*isiei 

se regasesc in anexa care face parte

integrant?i din prezentul aviz - nu este cazul.
Art.3 Prezentul aviz se comunicd prin grija secretarului comisiei, in termenul recomandat,

secretarului general al judelului.

PRE$EDINTE,
]

Silviu-Radu'I)eliu

SECRETAR,

Andrei-$tefan Gica

^'-.r-ri-.+:;-r , ari



CONSILIUL JUDETEAN GIURGIU

Comisia juridic[, ordine publici qi situafii de urgenti

AVIZAL

"". 
105 din22 atgust2022

Av0nd in vedere proiectul de hotirAre, referatul de aprobare ru.16308 din 12 august 2022 al
pregedintelui, raportul de specialitate nr.16328 dir. 12 august 2022 al Direcliei Patrimoniu,
coordonare servicii publice de interes judelean gi administrativ qi celelalte documente prezentate, in
temeiul prevederilor arl.l25 alin.(l) lit.b) din Ordonanla de Urgen{d a Guvemului nr.5712019
privind Codul administrativ, cu modificdrile Ei completdrile ulterioare, respectiv al prevederilor
aft. 15 alin.(1) lit.b) din Regulamentul de organizare qi funcjionare al consiliului jude{ean,

COMISIA JURIDICA, ORDINE PUBLICA $I STTUATII DE URGENTA

emite urmitorul aviz:

Art.L. Se avizeazd favorabil Proiect de hotirflre nr.194 din 12 august 2022 pivind
aprobarea Regulamentului de Organizare Ei Func{ionare a Serviciului Telefonul Copilului qi Echipa
MobilS din cadrul Direc{iei Generale de Asistentl SocialS qi Protec{ia Copilului Giurgiu, lErd
amendamente.

Art.2. Amendamentele gi observaliile membrilor comisiei se regEsesc in anexa care face
pafte integrantd din prezentul aviz - nu este ca21.

Art.3. Prezentul aviz se comunicd prin grija secretarului comisiei, in termenul recomandat,
secretarului general al judelului.

{

th
PRE$ED|NTB, i //-/

Silviu-Cristian An6irlescur\

SECRETAR,

Mihai -Citilin Georgescu


