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HOTĂRÂREA NR.129 
privind înființarea serviciului social  ”Ambulanța Socială” 

în subordinea Direcției de Asistență și Protecție Socială Tulcea   

și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară la data de  

25.06.2020 

 Examinând Proiectul de hotărâre privind înființarea serviciului social ”Ambulanța 

Socială” în subordinea Direcției de Asistență și Protecție Socială Tulcea și aprobarea 

Regulamentului de Organizare și Funcționare, proiect din iniţiativa primarului; 

Luând în discuţie Referatul de aprobare al Primarului municipiului Tulcea înregistrat 

sub nr. 16853/16.06.2020 și Raportul întocmit de Direcţia de Asistenţă şi Protecţie Socială 

înregistrat sub nr. 9948/16.06.2020; 

Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului 

Tulcea; 

Având în vedere prevederile: 

- Contractului de finanţare nr. 7488/16.04.2020 încheiat între Ministerul Fondurilor 

Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Progamul Operațional Capital 

Uman şi Direcția de Asistență și Protecție Socială Tulcea în calitate de beneficiar al finanțării,  

contract ce are ca obiect finanţarea acordată pentru implementarea Proiectului ”Suntem aici – 

Ambulanța Socială”; 

- art. 2 alin. (5) și art. 3 alin. (1) și (2) din Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru 

aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de 

organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 1, art. 2 și art. 4 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii 

în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului nr. 118/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor 

sociale, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 112 alin. (1) și (2) lit. g) și art. 113 alin. (5) din Legea nr. 292/2011 - Legea 

asistenţei sociale, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. b), art. 136 alin. (1), art. 139 

alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (4) şi art. 199 din Ordonanţa de Urgenţă a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1  Se aprobă înființarea serviciului social ”Ambulanța Socială” în subordinea 

Direcției de Asistență și Protecție Socială Tulcea.  

 

https://idrept.ro/00162094.htm
https://idrept.ro/00152015.htm


 

 Art. 2 Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a serviciului social 

”Ambulanța Socială”, prevăzut în Anexa nr 1, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește Direcţia de 

Asistenţă şi Protecţie Socială Tulcea. 

 Art. 4 Secretarul general al Municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei 

Hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor 

sale. 

 

Hotărârea  a fost adoptată cu 19 voturi ale consilierilor locali din 19 consilieri locali 

prezenţi. 

 

 

                                                      

 CONTRASEMNEAZĂ                          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

         SECRETAR GENERAL,      CONSILIER,          

            

             Jr. BRUDIU MARIA         DRĂNICEANU DANIEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020 

Titlu proiect: ”Suntem aici-Ambulanță Socială” - Cod SMIS 2014+: 130758 

Contract de finanţare nr. 7488/16.04.2020 

 
Anexa nr. 1 la HCL nr.129/25.06.2020 

 

 

Regulament de Organizare și Funcționare a 

Serviciului social ”Ambulanța socială” 

 
 

Art. 1  (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu 

al Serviciului ”Ambulanța socială” - serviciu comunitar, fără personalitate juridică, din 

subordinea Direcţiei de Asistenţă şi Protecţie Socială Tulcea, aprobat prin acelaşi act 

administrativ prin care a fost înfiinţat, în vederea asigurării funcţionării acestuia cu 

respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului 

persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile oferite 

etc. 

(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele 

beneficiare, cât şi pentru angajaţii serviciului social şi, după caz, pentru membrii 

familiei beneficiarilor, reprezentanţii legali/convenţionali, vizitatori. 

 

Art. 2 - Identificarea serviciului social 

(1) Serviciul social ”Ambulanța Socială”, cod serviciu social 8899 SIS II- 

Ambulanța Socială,  cu sediul în municipiul Tulcea, str. Isaccei nr. 36, este înfiinţat şi 

administrat de Direcția de Asistență și Protecție Socială Tulcea, furnizor acreditat 

conform Certificatului de acreditare seria AF Nr. 001178, eliberat la data de 

02.07.2014.  

(2) Ambulanța socială este o structură de sprijin și intervenție al carei obiect 

de activitate vizează transportul și acordarea unei game specifice de servicii medicale 

pentru persoanele varstnice din municipiul Tulcea expuse riscului de excluziune 

socială, prin dezvoltarea și diversificarea serviciilor socio-medicale adresate acestora  

și  cresterea accesului și participării la servicii socio-medicale. 
 

Art. 3 - Scopul serviciului social 

Reducerea numarului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin 

dezvoltarea, diversificarea și furnizarea de servicii sociale și medicale adecvate  

nevoilor specifice persoanelor varstnice vulnerabile, expuse riscului de excluziune 

socială.  

  

 Art. 4 - Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare 

(1) Serviciul social Ambulanța Socială funcţionează cu respectarea 

prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale 

reglementat de Legea nr. 292/2011 Legea asistenței sociale, cu modificările ulterioare, 

Legea nr. 17/2000 privind asistența sociala a persoanelor varstnice, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, H.G. nr 867/2015  pentru aprobarea 



Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare şi 

funcţionare a serviciilor sociale 

(2) Standard minim de calitate aplicabil:  Serviciul social ”Ambulanța 

Socială” trebuie acreditat conform prevederilor Ordinului nr.29/2019 pentru aprobarea 

standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate 

persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de 

protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și 

a serviciilor acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinele 

sociale, respectiv Anexa nr.7 - Standardele minime de calitate pentru serviciile sociale 

acordate în comunitate și pentru serviciile sociale acordate în sistem integrat cu alte 

servicii de interes general destinate persoanelor adulte. 

(3) Serviciul social  ”Ambulanța socială” este înfiinţat prin Hotărâre a 

Consiliului Local al Municipiului Tulcea și funcționează în subordinea Direcției de 

Asistență și Protecție Socială Tulcea.  

 

Art. 5 - Principiile care stau la baza acordării serviciului social 

(1) Serviciul social ”Ambulanța socială”  se organizează şi funcţionează cu 

respectarea principiilor generale care guvernează sistemul naţional de asistenţă socială, 

precum şi cu principiile specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale 

prevăzute în legislaţia specifică, în convenţiile internaţionale ratificate prin lege şi în 

celelalte acte internaţionale în materie la care România este parte, precum şi în 

standardele minime de calitate aplicabile.  

(2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciului social Ambulanța 

Socială sunt următoarele:  

a) funcţionarea în regim de intervenţie imediată, nefiind necesară încheierea 

contractului de furnizare de servicii; 

b) intervenţia integrată; 

c) flexibilitatea organizării serviciului în locul unde este necesară intervenţia; 

d) posibilitatea prestării serviciilor fără evaluarea nevoilor persoanei, în funcţie 

de tipul de intervenţie, fiind suficientă înregistrarea persoanelor în registrul de evidenţă 

sau în liste de prezenţă; 

e) promovarea unei imagini pozitive în comunitate a categoriilor de persoane 

vulnerabile sau aflate în situaţii de dificultate; 

f) promovarea comportamentului civic şi asumarea responsabilităţii sociale de 

către toţi actorii sociali, în vederea prevenirii situaţiilor de risc; 

g) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare; 

h) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce 

priveşte egalitatea de şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, 

autonomia şi demnitatea personală şi întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi 

pozitive cu privire la persoanele beneficiare; 

i) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării 

active a acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate; 

j) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare, şi 

asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale; 



k) primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea 

propriilor capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor 

de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat; 

l) promovarea relaţiilor de colaborare cu toți actorii sociali din domeniu. 

 

Art. 6 - Beneficiarii serviciilor sociale 

(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate prin Serviciul social  ”Ambulanța 

Socială” sunt persoane vârstnice vulnerabile cu vârsta de peste 65 de ani, aflate în 

situaţii de dependenţă sau în risc de excluziune socială (cauzate de problemele 

sociomedicale, urmare a pierderii autonomiei functionale din cauze fizice, psihice sau 

mintale) si care pentru a depasi starea de vulnerabilitate necesita sprijin semnificativ 

reprezentat de asigurarea de servicii sociale, servicii medicale, implicarea in activitati 

de socializare astfel incat sa fie inlaturata situatia de vulnerabilitate.   

(2) Condiţii de accesare a serviciilor sociale furnizate de Serviciul social 

”Ambulanța Socială”: 

a) persoanele varstnice care se află intr-una din următoarele situatii:  

• persoane cu vârsta peste 65 de ani; 

 

• persoane varstnice singure/familie, fara copii sau apartinatori sau ai caror 

copii sunt plecati in strainatate/alta localitate sau ai caror copii din alte motive temeinic 

justificate nu pot asigura sprijinul necesar persoanei varstnice; 

• au domiciliul legal și locuiesc pe raza municipiului Tulcea; 

• si-au pierdut total sau parţial autonomia corporală şi socială; 

• veniturile sunt insuficiente pentru a apela la servicii medicale specializate 

sau furnizate la domiciliu;  

• nu se află în întreţinerea unor persoane obligate la aceasta; 

• se află în imposibilitatea de a-şi asigura nevoile socio-medicale, din cauza 

bolii ori stării fizice sau psihice; 

• nu se pot deplasa periodic nici macar la medicul de familie. 

b) Actele necesare intocmirii dosarului: 

• cererea persoanei varstnice/reprezentantului legal/instanţei judecătoreşti, 

sau sesizarea altei persoane; 

• actul de identitate; 

• documente privind veniturile realizate; 

• documentul care atesta situatia juridica a locuintei. 

• Dupa caz pot fi  solicitate si alte documente. 

c) Serviciile pot fi furnizate şi fără evaluare, inclusiv în situaţiile în care 

persoanele nu deţin acte de identitate, fără evaluarea nevoilor persoanei, în funcţie de 

tipul de intervenţie, fiind suficientă înregistrarea persoanelor în registrul de evidenţă 

sau în liste de prezenţă. Ulterior se realizează evaluarea, înregistrarea în grupul țintă și 

monitorizarea cazului. 



(3) Dreptul la servicii sociale se stabileşte în baza ancheteI sociale care are ca 

scop evaluarea socio-psiho-medicală și care certifică nevoia de  acordare de servicii 

de sprijin  cu respectarea criteriilor de selecție. Potențialii beneficiari vor fi evaluați la 

domiciliu și nu numai,  in strada/spital/etc . 

(4) Activitățile și serviciile se vor acorda în baza planului de servicii/intervenție 

și vor fi planificate astfel încât să răspundă nevoilor beneficiarilor. Planul de 

servicii/intervenție stabilește activitățile realizate în sprijinul unei persoane/ familii.  

(5) Planurile servicii/intervenție sunt disponibile la sediul serviciului social, 

în dosarul personal al beneficiarului. 

(6) Furnizorul serviciului asigură monitorizarea aplicării planurilor de 

intervenție. Aplicarea planurilor de intervenție se realizează de către personalul de  

specialitate care monitorizează și evoluția beneficiarului. Monitorizarea aplicării 

planului individualizat de servicii/intervenție se efectuează prin utilizarea fișei 

beneficiarului/raport de monitorizare în care sunt înscrise datele de identificare ale 

beneficiarului, informațiile referitoare la activitățile derulate în sprijinul beneficiarului 

(inclusiv data și intervalul orar), evoluția beneficiarului, gradul de satisfacție și 

semnăturile personalului și beneficiarului. 

(7) Între beneficiar și furnizorul de servicii se încheie  Contractul de acordare  

servicii în care sunt stipulate tipurile de drepturile și obligațiile beneficiarului ale 

furnizorului de servicii, condiții de încetare. 

(8) Aprobarea dreptului la servicii socio-medicale și de suport precum și a 

planului de servicii se face  prin dispoziţia primarului. 

(9) Condiţii de încetare a serviciilor :  

a) dacă beneficiarul nu respectă datele contractuale; 

b) la cerere, dacă beneficiarul/familia nu mai dorește acest serviciu; 

d) în cazul comportamentului inadecvat al beneficiarului sau al familiei; 

e) depășirea situatiei de vulnerabilitate; 

f) nu mai sunt îndeplinite condițiile de eligibilitate. 

(10) Persoanele beneficiare de servicii furnizate de Serviciul social ”Ambulanța 

Socială”au următoarele drepturi: 

     a) să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe 

bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanţă personală ori socială; 

     b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, 

respectiv la luarea deciziilor privind intervenţia socială și medicală  care li se aplică; 

    c) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi 

primite; 

     d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate, atât timp cât se 

menţin condiţiile care au generat situaţia de dificultate; 

     e)  să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime; 

     g)  să participe la evaluarea serviciilor sociale, medicale primite; 

     h) să li se respecte toate drepturile speciale în situaţia în care sunt persoane cu 

dizabilităţi. 

 i) dreptul la protecţie împotriva excluderii sociale; 



j) libertatea de a alege serviciul social în funcţie de nevoia socială; 

k) accesul la servicii sociale în condiţii de tratament egal prin excluderea 

privilegiilor; 

 

l) informare cu privire la drepturile de care poate beneficia conform legislaţiei în 

vigoare. 

(11) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate de Serviciul social 

”Ambulanța Socială” au următoarele obligaţii: 

a) să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, 

socială, medicală şi economică pentru a fi posibilă evaluarea de comun acord a 

nevoilor şi serviciilor corespunzătoare. Aceeaşi obligaţie o au şi rudele sau 

aparţinătorii care solicită în numele beneficiarului prestarea de servicii. 

b) să participe, în raport cu situaţia de dependenţă la procesul de furnizare a 

serviciilor sociale; 

c) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală; 

d) beneficiarul este obligat să respecte regulile de convieţuire civilizată faţă de 

personalul implicat in furnizarea de servicii si  familie; 

e) să respecte regulile de igienă personală şi ale casei;  

f) să accepte supervizarea observaţională ce se efectuează la domiciliu; 

g) să respecte prevederile prezentului regulament. 

 

Art. 7 - Activităţi şi funcţii 

Principalele funcţii ale serviciului social ”Ambulanța Socială” sunt următoarele: 

 a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public local, prin asigurarea 

următoarele activităţi: 

1. evaluare inițială - are drept scop identificarea nevoilor individuale şi 

familiale, în baza cărora este elaborat planul de servicii/intervenţie. 

2. elaborarea planul de servicii/intervenţie - cuprinde măsurile de asistenţă 

socială, respectiv serviciile recomandate pentru soluţionarea situaţiilor de nevoie sau 

risc social identificate, precum şi beneficiile de asistenţă socială la care persoana are 

dreptul, obiectivele, , instituția responsabilă, perioada de desfășurare, membrii echipei 

de implementare. 

3. aplicarea planului de servicii/intervenții - informare cu privire la drepturi si 

obligatii, asistenta si consiliere sociala;  furnizare servicii medicale prin interventii in 

strada sau la domiciliu; furnizare servicii de asistenta medicala comunitara; furnizare 

servicii de consiliere psihologica; furnizare servicii suport pentru integrarea 

beneficiarului în familie si comunitate. 

 

b) de valorificare a potenţialului membrilor comunităţii în vederea 

prevenirii situaţiilor de neglijare, abuz, abandon, violenţă, excluziune socială etc., prin 

asigurarea următoarelor activităţi: 

1.activităţi de sensibilizare şi informare a populaţiei; 

2. promovarea participarii sociale active și demne a persoanelor varstnice ce are 

ca scop final integrarea in familie si comunitate prin organizarea de work-shopuri, 

seminarii, întâlniri intergeneraționale cu teme de interes comun; 



3. stimularea  comunicarii și participarii persoanelor vârstnice la viaţa socială, 

prin promovarea unui  stil de viaţă activ. 

c) de informare a potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg 

despre domeniul său de activitate şi de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei 

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

prevenire a situaţiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac 

parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea 

următoarelor activităţi: 

1. informare privind drepturile beneficiarilor, menționate în Carta Drepturilor 

beneficiarilor de servicii sociale și în Contractul de acordare a serviciilor; 

2. activități de promovare a politicilor în domeniul asistenţei sociale; 

3. activități de identificare a a problemelor şi a situațiilor de risc;  

4. activităţi de informare şi consiliere a beneficiarilor şi a potenţialilor 

beneficiari; 

 d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor 

activităţi: 

 1.elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a 

serviciilor;  

2. întocmirea planului de servicii/intervenții; 

3. realizarea de reevaluări periodice a serviciilor furnizate; 

4. monitorizarea evoluției beneficiarului ca urmare a furnizării de servicii; 

5. aplicarea de chestionare de evaluare a gradului de satisfacție a beneficiarilor 

față de serviciile acordate ; 

6. analizarea numărului de sesizări/reclamaţii și a numărului de abateri a 

persoanelor implicate în furnizarea serviciilor; 

         e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane prin realizarea 

următoarelor activităţi: 

 1. elaborarea rapoartelor privind necesarul de resurse umane si materiale; 

 2. asigurarea personalului și a resurselor materiale pentru funcționarea 

serviciului social. 

 3. monitorizarea utilizării eficiente a resurselor implicate în funcționarea 

serviciului social; 

4. gestionarea corespunzătoarea a resurselor financiare, materiale 
 

    Art. 8 - Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de 

personal 

(1) Serviciul social "Ambulanța Socială" funcţionează cu un număr de 11 

persoane, conform Cererii de finanțare a Proiectului ”Suntem aici-Ambulanța Socială, 

din care: 

a) personal de conducere - În perioada de implementare a proiectului 

activitatea Serviciului social ”Ambulanța Socială” este coordonată de  managerul de 

proiect. 

b) personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă; personal de specialitate şi 

auxiliar:  

 1 Expert implementare si monitorizare  



 1 Expert grup tinta  

 1 Expert egalitate sanse  

 1 Asistent medical comunitar  

 3 Asistenti medicali generaliști 

 1 Psiholog  

 1 sofer Ambulanta  cu ½ normă de lucru 

 1 sofer Ambulanta  cu normă intreagă 

a)  Încadrarea personalului se realizează cu respectarea numărului maxim de    

posturi prevăzut  în cererea de finanțare, iar raportul angajat/beneficiar variază în 

funcţie de tipul de intervenţie/activităţi. 
 

 Art. 9: Personalul de conducere 

Atribuţiile managerului de proiect : 

• asigura coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de 

personalul, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor 

sociale, codului muncii etc.; 

• monitorizează stadiul implementării activităților  și a atingerii rezultatelor 

propuse prin proiect; 

• asigură planificarea, organizarea, coordonarea, antrenarea echipei și 

controlul activităților;  

• coordonează întreaga echipa de experți astfel încât aceștia să-și 

îndeplinească cu profesionalism atribuțiile care le revin și să respecte termenele de 

predare ale livrabilelor rezultate în urma implementării activităților din grafic; 

• participă la asigurarea managementului riscurilor, colaborează cu expertul 

de implementare si monitorizare astfel încât dacă sunt sesizate abateri în 

implementarea activităților să le poate remedia în timp util; 

• vizează rapoartele de activitate lunară ale experților implicați în derularea 

proiectului; 

• participă la întocmirea rapoartelor de implementare – rapoarte de progres 

și  a  cererilor de prefinanțare, rambursare și plată;  

• participă la intocmirea de note justificative pentru acte 

adiționale/notificări, dacă este cazul, pentru modificări aferente activităților instituției 

pe care o reprezintă;  

• identifică și aplică măsurile specifice pentru asigurarea dezvoltării 

durabile și  a sustenabilității;  

• participă la activitățile și evenimentele organizate în cadrul proiectului; 

• coordonează elaborarea documentelor necesare pentru raportarea lunară a 

activitații și prezentarea acestora spre aprobare managerului de proiect; 

• respectă și asigură îndeplinirea prevederilor contractuale ale contractului 

de finantare; 



• efectuează demersuri de urmărire și evaluare permanentă a stadiului de 

realizare a obiectivelor, a stadiului de realizare a activităților utilizând resursele umane, 

materiale și financiare alocate, fără a depăși termenele și bugetul; 

• asigură punerea în aplicare a deciziilor echipei de management; 

• precizează instrucțiunile generale și/sau individuale care trebuie 

respectate; 

• participă la elaborarea și actualizarea planului de acțiune și stabilirea 

procedurilor de lucru pentru managementul echipei, al activitaților, al informațiilor, al 

documentelor, al riscului si al calității. 

• alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 

 

Art. 10: Personalul specialitate şi auxiliar 

(1) Atribuţii generale ale  personalului implicat in desfășurarea activităților din 

cadrul Serviciului ”Ambulanța Socială” : 

a) asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu 

respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile şi a 

prezentului regulament; 

b) colaborează cu specialişti din alte centre/unităţi în vederea soluţionării 

cazurilor, identificării de resurse; 

c) monitorizează respectarea standardelor minime de calitate; 

d) sesizează managerului situaţiile care pun în pericol siguranţa beneficiarului, 

situaţii de nerespectare a prevederilor prezentului regulament; 

e) întocmeşte rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată; 

f) face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii 

serviciului şi respectării legislaţiei; 

 

(2) Atribuţii Expert implementare si monitorizare:  

• asigură implementarea si monitorizarea desfasurării activităților din cin 

cadrul serviciului social, punerea în aplicarea a metodologiei si a procedurilor de lucru; 

• întocmește rapoartele de implementare – rapoarte de progres și  participă 

alături de expertul financiar la întocmirea cererilor de prefinanțare, rambursare și plată 

urmărind respectarea graficului cererilor de rambursare; 

• efectuează demersuri de urmărire, evaluare și monitorizare permanentă a 

stadiului de realizare a obiectivelor si a stadiului de realizare a activităților conform 

Diagramei Gantt; 

• participă alături de manager la întocmirea documentației aferentă 

notificărilor și a actelor adiționale. 

• verifică datele și conformitatea documentelor aferente grupului țintă; 

• verifică rapoartele de activitate, fișele de pontaj lunare ale experților din 

proiect; 



• elaborează instrumente, metode și documente de lucru necesare derulării 

activitaților;  

• elaborează raportul lunar de activitate, fișa individuală de pontaj pentru 

raportarea lunară a activității si le prezintă managerului; 

 

• întocmește un raport lunar privind stadiul implementării proiectului pentru 

facilitarea întocmirii raportului trimestrial de progres. 

• întocmește referatele de necesitate și le înaintează managerului spre 

avizare și responsabilului cu achizițiile;  

• colaborează cu ceilalți experți din proiect și participă la activitățile 

desfășurate de echipa de implementare;   

• identifică și face demersuri de evitare a riscurilor în activitațile  derulate și 

pentru care este responsabil; 

• participă la întâlnirile de lucru și asigură întocmirea procesului 

verbal/minutei.   

• asigură punerea în aplicare a deciziilor echipei de management. 

 

  (3) Atribuţii Expert grup țintă:  

• este responsabil de  realizarea acțiunilor de informare,  identificare și 

evaluare  a grupului țintă; 

• participă la elaborarea  Metodologiei de identificare, evaluare și selecție a 

grupului țintă; 

• răspunde de recrutarea și selectarea grupului țintă;  

• menține legătura cu grupul țintă;  

• păstrează evidența grupului țintă și completează/actualizează baza de date 

cu datele de contact ale persoanelor care se încadrează în criteriile de eligibilitate; 

• verifică încadrarea în criteriile de eligibilitate stabilite pentru grupul țintă 

și solicită acte/documente care demonstrează îndeplinirea criteriilor;  

• asigură suportul necesar în completarea corespunzătoare a formularelor 

necesare pentru justificarea apartenenței la grupul țintă precum si a altor documente 

necesare activităților desfășurate de aceștia;  

• verifică, colectează și centralizează formularele de grup țintă precum și 

dosarele persoanelor din grupul țintă; 

• elaborează raportul lunar de activitate, fișa individuală de pontaj pentru 

raportarea lunară a activității și le prezintă expertului de implementare și monitorizare 

spre verificare;  

• participă la elaborarea raportului tehnic de progres alături de ceilalți 

experți; 

 



• identifică și face demersuri de evitare a riscurilor în activitațile derulate și 

pentru care este responsabil;  

• colaborează cu ceilalți experți din proiect și participă la activitățile 

desfășurate de echipa de implementare;  

• informează managerul cu privire la stadiul realizarii activitaților alocate; 

• participă la întâlnirile de lucru. 

 

(4) Atribuţii Expert egalitate de șanse și de gen: 

• asigură respectarea principiului egalității de șanse între femei și bărbați și 

face recomandări pentru soluționarea situațiilor în care nu este respectat acest 

principiu; 

• se asigură că participarea membrilor grupului țintă este condiționată doar 

de apartenența la grupul țintă, fără nicio o altă restricție care să împiedice accesul la 

activitățile desfășurate ăn cadrul serviciului; 

• culege şi analizează datele şi informaţiile privind egalitatea de şanse şi de 

gen între femei şi bărbaţi la nivelul grupului țintă implicat în activitățile desfășurate;  

• întocmește evidența beneficiarilor de servicii și structura acestora în 

funcție de sex și categorii de vârstă și o transmite lunar expertului implementare și 

monitorizare;    

• participă la identificarea și evaluarea grupului țintă alături de ceilalți 

membri ai echipei de implementare; 

• colaborează cu expertul grup țintă la selecția persoanelor care fac parte 

din grupul țintă;  

• participă la elaborarea raportului tehnic de progres alături de ceilalți 

experți; 

• identifică și face demersuri de evitare a riscurilor în activitațile derulate și 

pentru care este responsabil;  

• formulează observații și propuneri în vederea 

prevenirii/gestionării/remedierii contextului de risc care ar putea conduce la încălcarea 

principiului egalității de șanse și de tratament egal între femei și bărbați, cu respectarea 

principiului confidentialității;  

• elaborează raportul lunar de activitate, fișa individuală de pontaj pentru 

raportarea lunară a activității și le prezintă expertului de implementare și monitorizare 

spre verificare;  

• colaborează cu ceilalți experți din proiect și participă la activitățile 

desfășurate de echipa de implementare;  

• informează managerul  cu privire la stadiul realizării activitaților; 

• participă la întâlnirile de lucru. 

 



(5) Atribuții asistent medical comunitar 

•  participă la identificarea și evaluarea persoanele vârstnice singure/familii 

aflate în situații de risc/vulnerabilitate/dificultate din cadrul comunității; 

• culege date despre starea de sănătate a persoanele vârstnice 

singure/familiile, potențiali beneficiari; 

• furnizează servicii de sănătate preventive și de promovare a 

comportamentelor favorabile sănătății, în limita competențelor profesionale; 

• identifică și notifică expertului de implementare și monitorizare cazurile 

de violență domestică, cazurile de abuz, alte situații care necesită intervenția altor 

servicii decât cele care sunt de competența asistenței medicale comunitare; 

• asigura informarea populației din grupul țintă asupra practicilor care pun 

în pericol sănătatea; 

• identifică și urmărește persoanele vârstnice în  risc medical sau social, 

prin efectuarea de vizite periodice la domiciliu; 

• identifică persoane vârstnice care suferă de boli pentru care se ține o 

evidență specială, precum TBC, anemici, boli rare etc., și sesizează expertul de 

implementare și monitorizare; 

• colaborează cu asistentul medical generalist de pe ambulanța socială; 

• promovează atitudini și comportamente favorabile unui stil de viață 

sănătos; 

• este membru al echipei multidisciplinare și acordă servicii de suport 

alături de ceilalți membri ai echipei de implementare; 

• acordă sprijin și îndrumare în ceea ce privește problemele de ordin 

medical constatate; 

 

• asigură îndrumarea și consilierea persoanelor vârstnice pentru participarea 

la controalele de rutină; 

• identifică și face demersuri de evitare a riscurilor în activitațile derulate și 

pentru care este responsabil;  

• elaborează raportul lunar de activitate, fișa individuală de pontaj pentru 

raportarea lunară a activității și le prezintă expertului de implementare și monitorizare 

spre verificare;  

• colaborează cu ceilalți experți din proiect și participă la activitățile 

desfășurate de echipa de implementare;  

• informează cooordonatorul cu privire la stadiul realizării activitaților de 

care este responsabil; 

• participă la întâlnirile de lucru. 

 

 (6)  Atribuţii asistent medical  generalist  



• acorda asistență medicală in funcție de nevoile persoanei varstnice; 

• determină nevoile medico-sociale ale persoanelor vârstnice aflate în 

situații de risc; 

• administrează tratamente, în limita competențelor profesionale, conform 

prescripției medicului de familie sau a medicului specialist, cu respectarea procedurii 

de manipulare a deșeurilor medicale, respectiv depozitarea deșeurilor medicale 

rezultate din administrarea tratamentelor prescrise de medic; 

• efectueaza controalele medicale persoanelor din grupul țintă; 

• raspunde de calitatea actului medical; 

• isi asuma responsabilitatea actiunii in cadrul urgentelor; 

• administreaza medicamente conform prescriptiei medicale; 

• acorda sprijin si indrumare in ceea ce priveste problemele de ordin 

medical constatate;  

• utilizeaza si pastreaza in conditii bune echipamentele, aparatura medicala 

si instrumentala din dotare; 

• pastreaza telefonul activ pe toata perioada serviciului,  

• insoteste bolnavul pe tot parcursul transportului acordandu-i ingrijirile 

necesare in limitele competentelor pana la ajungerea in spital sau domiciliu;  

• identifică și notifică expertului de implementare și monitorizare cazurile 

de violență domestică, cazurile de abuz, alte situații care necesită intervenția altor 

servicii decât cele care sunt de competența asistenței medicale; 

• acorda primul ajutor în sistem de urgență; 

• identifică problemele de ingrijire ale persoanelor varstnice; 

• respectă normele eticii profesionale, inclusiv asigurarea pastrarii 

confidentialitatii in exercitarea profesiei; identifică și face demersuri de evitare a 

riscurilor în activitațile derulate și pentru care este responsabil;  

• raspunde împreuna cu șoferul ambulanței de materialele din dotarea 

autosanitarei; 

• elaborează raportul lunar de activitate, fișa individuală de pontaj pentru 

raportarea lunară a activității și le prezintă expertului de implementare și monitorizare 

spre verificare;  

• colaborează cu ceilalți experți din proiect și participă la activitățile 

desfășurate de echipa de implementare;  

• informează cooordonatorul cu privire la stadiul realizării activitaților de 

care este responsabil; 

• participă la întâlnirile de lucru. 

 

 (7)  Atribuţii Psiholog persoane vârstnice 



• realizează împreună cu ceilalţi membrii ai echipei, evaluarea preliminară 

privind eligibilitatea beneficiarilor; 

• informează persoanele vârstnice/reprezentanții legali cu privire la 

serviciile de consiliere psihologică oferite; 

• furnizează servicii de consiliere psihologică persoanelor vârstnice,  

conform contractului de acordare a serviciilor sociale și a planului de servicii; 

• este membru în echipa multidisciplinară și colaborează permanent cu 

ceilalți membri ai echipei; 

• realizează evaluarea psihologică a persoanelor vârstnice și identifică 

problemele comportamentale, cognitive, afective etc.; 

• evaluează persoanele vârstnice, identifică nevoile specifice de intervenție, 

stabilește obiectivele de consiliere psihologică,  metodele și tehnicile de lucru și 

elaborează planul de intervenție; 

• aplică teste, chestionare psihologice, realizează interviuri cu persoanele 

vârstnice, consiliere individuală/familială și de grup; 

• monitorizează evoluția cazurilor, consemnează activitățile întreprinse 

și rezultatele obținute; 

• realizează rapoarte de intrevedere și monitorizare a cazului; 

• pregăteşte beneficiarii pentru încheierea intervenţiei; 

• colaborează cu familia și cu alte instituții pentru protejarea drepturilor 

beneficiarilor. 

• păstrează evidența beneficiarilor de servicii psihologice, răspunde de 

confidențialitatea datelor și a documentelor la care are acces; 

• identifică și face demersuri de evitare a riscurilor în activitațile derulate și 

pentru care este responsabil;  

• elaborează raportul lunar de activitate, fișa individuală de pontaj pentru 

raportarea lunară a activității și le prezintă expertului de implementare și monitorizare 

spre verificare;  

• colaborează cu ceilalți experți din proiect și participă la activitățile 

desfășurate de echipa de implementare;  

• informează cooordonatorul cu privire la stadiul realizării activitaților de 

care este responsabil; 

• participă la întâlnirile de lucru. 

 

  (8)  Atribuţii șofer ambulanța   

• adopta un stil de conducere a ambulantei cu respectarea legislatiei rutiere; 

• participa impreuna cu asistentul medical la acordarea primului ajutor la 

locul solicitarii; 



• ajuta la transportul efectiv al bolnavului pe targa, scaun de transport, folie 

de transport impreuna cu asistentul medical; 

• verifica existenta si functionarea aparaturii medicale, a buteliilor de 

oxigen, a stingatorului din dotare; 

• raspunde împreuna cu asistentul medical de materialele din dotarea 

ambulantei; 

• pastreaza secretul profesional in legatura cu datele beneficiarilor; 

• în timpul serviciului poartă echipamentul de lucru, ecuson, legitimatia 

vizata la zi; 

•  nu are voie sa foloseasca autosanitara in interes personal, sa transporte 

alte persoane. 

• identifică și face demersuri de evitare a riscurilor în activitațile derulate și 

pentru care este responsabil;  

 

• elaborează raportul lunar de activitate, fișa individuală de pontaj pentru 

raportarea lunară a activității și le prezintă expertului de implementare și monitorizare 

spre verificare;  

• colaborează cu ceilalți experți din proiect și participă la activitățile 

desfășurate de echipa de implementare;  

• informează cooordonatorul cu privire la stadiul realizării activitaților de 

care este responsabil; 

• participă la întâlnirile de lucru. 

 

Art.12   Valori şi norme etice pentru personal 

(1). Furnizarea de servicii în beneficiul persoanelor vârstnice - scopul principal 

al activităţii personalului care acordă servicii sociale este acela de a asista persoanele 

aflate în dificultate implicându-se în identificarea, înţelegerea, evaluarea corectarea şi 

soluţionarea problemelor sociale.  

(2) Justiţia socială - personalul serviciului social promovează principiile justiţiei 

sociale, se asigură de egalitatea şanselor privind accesul persoanelor asistate la 

informaţii, servicii, resurse şi participarea acestora la procesul de luare a deciziilor. Ei 

contestă şi combat diferitele forme ale injustiţiei sociale precum: sărăcia, şomajul, 

discriminarea, excluderea şi alte asemenea forme. 

(3). Demnitatea şi unicitatea persoanei - personalul serviciului social respectă şi 

promovează demnitatea individului, unicitatea şi valoarea fiecărei persoane. Nu trebuie 

să practice, să tolereze, să faciliteze sau să colaboreze la nici o formă de discriminare 

bazată pe rasă, etnie, sex şi orientare sexuală, vârstă, convingeri politice sau religioase, 

statut marital, deficientă fizică sau psihică, situaţie materială şi/sau orice altă 

preferinţă, caracteristică, condiţie sau statut.  

(4). Autodeterminarea - personalul serviciului social respectă şi promovează 

dreptul persoanelor asistate la autodeterminare. Personalul care acordă servicii sociale 



sprijină persoanele asistate în eforturile lor de a-şi identifica şi clarifica scopurile, în 

vederea alegerii celei mai bune opţiuni. 

(5). Integritatea - personalul angajat acţionează cu onestitate şi responsabilitate 

în concordanţă cu misiunea profesiei şi normele etice profesionale.  

(6). Competenţa - personalul serviciului social trebuie să îşi desfăşoare 

activitatea numai în aria de competenţă profesională determinată de licenţa, expertiza 

şi exprienţa profesională. 

 

Art.13  Personalul angajat are urmatoarele obligaţii, conform Codului Etic:   

• să respecte intimitatea beneficiarilor; 

• să respecte confidenţialitatea informaţiilor referitoare la beneficiari;  

• să colaboreze cu autorităţile și familia pentru protejarea derpturilor 

beneficiarilor;  

• să trateze cu respect, bună credintă şi înţelegere persoana asistată şi să nu 

abuzeze fizic, psihic sau moral de starea în care se află aceasta; 

• să respecte în totalitate prevederile acestui regulament 

Art.14  Drepturile furnizorului de servicii: 

• să verifice şi să dispună măsuri corespunzătoare respectării obligaţiilor 

contractuale; 

• să colaboreze cu celelalte instituţii şi cu familia pentru protejarea 

drepturilor beneficiarilor; 

• furnizorul de servicii este responsabil doar de ce se întâmplă în orele de 

program în limitele contractului. 

Art. 15  Obligaţiile furnizorului de servicii: 

• să asigure prestarea serviciilor menţionate în contract;  

• să respecte intimitatea beneficiarilor; 

• să respecte confidenţialitatea informaţiilor referitoare la beneficiari; 

• să colaboreze cu alte instituţii specializate, cu membrii familiei sau din 

reţeaua socială a beneficiarului pentru obţinerea şi protejarea drepturilor acestora; 

Art. 16 Drepturile şi obligaţiile reciproce ale beneficiarului şi furnizorului de 

servicii sunt cuprinse în contractul de acordare a serviciilor, încheiat între părţi. 

Art. 17 Managerul de proiect asigură informarea personalului cu privire la 

strategiile şi politicile în domeniul protecţiei persoanelor vârstnice. 

Art.18  Dosarele personale ale beneficiarilor sunt păstrate în spaţiul în care-şi 

desfăşoară activitatea echipa de implementare. 

a) la dosarele personale ale beneficiarilor au acces: persoanele de conducere ale 

instituţiei, beneficiarii sau reprezentanţii legali ai acestora şi organismele de control. 

b) datele privind situaţia beneficiarilor vor fi transmise unor terţe persoane doar 

cu acordul beneficiarilor/ reprezentanţilor legali. 

c) păstrarea şi utilizarea datelor beneficiarilor se face în regim de 

confidenţialitate conform normelor legale în vigoare. 

 



Art.19 În aplicarea prevederilor O.G. nr.27/2002 privind reglementarea 

activităţii de soluţionare a petiţiilor se asigură soluţionarea în termen legal a scrisorilor, 

sesizărilor şi petiţiilor primite direct de la cetăţeni sau de la autorităţi ale administraţiei 

publice de stat centrale sau locale şi alte organe. 

 

Art. 20 - Finanţarea centrului 

(1) În limita bugetului stabilit prin proiect, serviciul social are în vedere 

asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul 

standardelor minime de calitate aplicabile. 

(2) Finanţarea cheltuielilor se asigură în condiţiile legii din următoarele surse: 

a) bugetul proiectului: fonduri externe nerambursabile și buget de stat;  

b) cofinanțarea din bugetul local;   

c) donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori 

juridice din ţară şi din străinătate; 

   

 

DISPOZIŢII FINALE 

Art. 21 - Nerespectarea prevederilor prezentului regulament, atrage după sine 

răspunderea disciplinară, materială, contravenţională sau penală după caz, potrivit 

prevederilor legale. 

 Art. 22 - Personalul serviciului social are obligaţia cunoaşterii şi executării 

prevederilor prezentului Regulament de organizare şi funcţionare. În acest scop 

managerul de proiect va lua toate măsurile de prelucrare a prevederilor 

Regulamentului de organizare şi funcţionare cu personalul din subordine, sub 

semnătură, în termen de 30 zile de la data intrării în vigoare. 

Art. 23 - Atribuţiile, competenţele şi responsabilităţile cuprinse în prezentul 

regulament nu sunt limitative, acestea completându-se cu cele prevăzute de legislaţia 

în vigoare, precum şi cu alte acte emise de către conducerea Direcției de Asistență și 

Protecție Socială Tulcea. 
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