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1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei în cadrul 

ediţiei procedurii formalizate 

 

ELEMENTE PRIVIND 

RESPONSABILII/ 

OPERAŢIUNEA 

NUMELE ŞI 

PRENUMELE 
FUNCŢIA DATA SEMNĂTURĂ 

 1 2 3 4 5 

1.1 ELABORAT 
Constantin Elena Alina  

Manolache Loredana 

Sef serviciu 

Consilier principal 
 

 

1.2 AVIZAT Marian Ana Maria Presedinte CIM   

1.3 VERIFICAT Mihai Toni Ciprian Director executiv adjunct   

1.4 APROBAT Iordache Marcela Director executiv    

 

2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii formalizate: 

 
Ediţia sau după caz, 

revizia în cadrul ediţiei 

Componenta 

revizuită 

Modalitatea 

reviziei 

Data de la care se aplică 

prevederile ediţiei sau reviziei 

ediţiei 

 1 2 3 4 

2.1 Ediţia I    

2.2     
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3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din cadrul ediţiei 

procedurii formalizate 

 Scopul 

 difuzării 

Exemplar 

nr. 1 

Compartiment Funcţia Numele şi 

prenumele 

Data 

primirii 

Semnătura 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3.1. Aplicare si 

informare 

1 SASCF Sef serviciu  Constantin Alina   

3.2. Aplicare si 

informare 

1 SASCF Psiholog Danilov Angela   

3.3. Aplicare si 

informare 

1 SASCF Consilier 

superior 

Stana Florina   

3.4. Aplicare si 

informare 

1 SASCF Consilier 

superior 

Radoi Angelica   

3.5. Aplicare si 

informare 

1 SASCF Consilier 

superior 

Dinu Florina   

3.6. Aplicare si 

informare 

1 SASCF Consilier 

superior 

Rizescu Georgiana   

3.7. Aplicare si 

informare 

1 SASCF Consilier 

principal 

Manolache Loredana   

3.8. Aplicare si 

informare 

1 SASCF Consilier 

asistent 

Costache Violeta    

3.9. Aplicare si 

informare 

1 SASCF As. soc.  Azoitei Aurora   

3.10. Aplicare si 

informare 

1 SASCF As. soc.  Dinu Raluca   
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3.11. Aplicare si 

informare 

1 SASCF Consilier 

superior 

Grigorescu Cristina   

3.12. Aplicare si 

informare 

1 SASCF Consilier 

superior 

Daraban Mihaela 

(contract suspendat) 

  

3.13. 

 

Aplicare si 

informare 

1 SASCF Consilier 

superior 

Duta Renato   

3.14. Aplicare si 

informare 

1 SASCF Consilier 

superior 

Stan Diana   

3.15. Aplicare si 

informare 

1 SASCF As. soc. Dobre Angela   

3.16. Aplicare si 

informare 

1 SASCF Ref. sup.   Petre Eugenia   

3.17. Aplicare si 

informare 

1 SASCF Ref. sup.  Moraru Claudia   

3.18. Aplicare si 

informare 

1 SASCF Consilier 

asistent  

Voda Daniela   

3.19. Aplicare si 

informare 

1 SASCF Consilier 

asistent 

Nicolescu Dragos   

3.20. 

 

Aplicare si 

informare 

1 SASCF As. Med. com. Paduroiu Liliana   

3.21. 

 

Aplicare si 

informare 

1 SASCF As. Med. com. Musat AnnaMaria   

3.22. Aplicare si 

informare 

1 SASCF As. Med. com. Stanciu Tatiana   

3.23. Aplicare si 

informare 

1 SASCF As. Med. com. Dovincescu Mihaela   

3.24. Aplicare si 

informare 

1  SASCF As. Med. com. Dumitrescu Gabriela   

3.25. Aplicare si 1 SASCF Mediator Balasoiu Letitia   
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informare sanitar 

3.26. Aplicare si 

informare 

1 SASCF Mediator 

sanitar 

Vlad Ecaterina   

3.27. Alte scopuri/baza de 

date FIR 

1  

SASCF 

Consilier 

superior 

 

 

Stan Diana 

  

3.28. Alte 

scopuri/evidenta 

planuri servicii 

1  

SASCF 

 

Consilier 

principal 

 

Manolache Loredana 

  

3.29. Alte 

scopuri/evidenta 

fisa trimestriala 

monitorizare 

1  

SASCF 

 

Consilier 

superior 

 

 

Radoi Angelica 

 

  

3.30. Arhivare 2 Serviciul Evaluare, 

Monitorizare si Analiza 

Statistica 

Sef serviciu Marian Ana Maria   

3.31. Informare 6 1. Serviciul Asistenta 

Sociala a Adultului 

 

2. Serviciul evidenta si 

plata indemnizatii 

3. Serviciul evidenta si 

plata beneficii de 

asistenta sociala 

4. Crese (8) 

 

 

 

 

Sef serviciu 

 

 

 

Sef serviciu 

 

Sef serviciu 

 

 

Asistenti 

coordonatori 

 

 

jr. Nicolae Florentina  

 

 

 

Ene Cristian 

 

Marian Carmen 

 

 

Filip Gabriela 

Neagu Roxana 

Radulescu Catalina 

Sandu Mihaela 
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5. Centrul de zi 

“Arlechino” 

6. Centrul de Zi pentru 

Copii cu dizabilitati 

7. Cantina de Ajutor 

Social 

8.Compartiment juridic 

 

 

 

 

Sef centru 

 

Sef centru 

 

Sef serviciu 

 

Consilier 

juridic 

Neagu Mariana 

Demirci Mihaela 

Tudorache Ana Maria 

Craciunoiu Elena 

Apostol Denisa 

 

Simion Elena 

 

Calin Adrian 

 

Nica Cristina 

Spiroiu Raluca 

 

4. Scopul procedurii formalizate 

 Procedura stabileste modalitatea de desfasurare a activitatii Serviciului Asistenta Sociala a Copilului si Familiei, componenta 

Interventia in situatii de urgenta, prevenirea separarii copilului(inclusiv tutela) si reintegrarea in familie, privind: 

❖ depistarea precoce a situatiilor de risc care pot determina separarea copilului de parintii sai, precum si prevenirea 

comportamentelor abuzive ale parintilor si a violentei in familie, identificand si evaluand situatiile care impun acordarea de 

servicii si prestatii; 

❖ evaluarea si analizarea familiilor cu copii aflati in situatie de risc, din unitatea administrativ-teritoriala, precum si modul de 

respectare a drepturilor acestora, inclusiv nerespectarea unei hotarari judecatoresti privind mentinerea relatiilor personale 

cu minorul; 

❖ reevaluarea socio-familiala a copiilor aflati in situatie de risc, din unitatea administrativ – teritoriala; 

❖ consilierea, informarea si monitorizarea familiilor cu copii in intretinere, cu privire la exercitarea drepturilor si indeplinirea 

obligatiilor parintesti, asupra drepturilor copilului si asupra serviciilor disponibile pe plan local; 
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❖ monitorizarea evolutiei dezvoltarii copilului si modul in care parintii acestuia isi exercita drepturile si isi indeplinesc 

obligatiile cu privire la copilul care a beneficiat de o masura de protectie speciala si a fost reintegrat in familia sa; 

❖ monitorizarea situatiei minorilor dupa instituirea tutelei; 

❖ identificarea situatiilor de dificultate ale membrilor familiei, din care provin copiii aflati in risc, in contextul epidemiologic 

declarat la nivel national si international, determinat de raspandirea coronavirusului SARS – COV 2; 

❖ verificarea respectării regimului impus persoanelor aflate în izolare la domiciliu ca măsură de prevenire și limitare a 

răspândirii infecției cu COVID-19 

❖ consilierea persoanelor identificate, cu privire la serviciile si prestatiile existente, care pot fi accesate pe plan local, precum 

si respectarea masurilor de prevenire a infectarii cu SARS – COV 2; 

 

5. Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale 

5.1. Precizarea (definirea) activităţii la care se referă procedura formalizata; 

 Procedura se aplica la nivelul Serviciului Asistenta Sociala a Copilului si Familiei - componenta interventia in situatii de 

urgenta, prevenirea separarii copilului si reintegrarea in familie, din cadrul Directiei de Asistenta Sociala Targoviste. 

5.2. Delimitarea explicită a activităţii procedurate în cadrul portofoliului de activităţi 

desfăşurate de entitatea publică: 

Serviciul Asistenta Sociala a Copilului si Familiei - componenta interventia in situatii de urgenta, prevenirea separarii copilului 

si reintegrarea in familie, presupune: 

- Identificarea cazului; 

- Evaluarea initiala (FO); 

- Evaluarea complexa (FIR); 

- Interventia (plan servicii); 

- Monitorizarea copilului/copiilor si familiilor aflate in situatie de risc (fisa monitorizare, nota caz, raport intermediar, nota 

intalnire); 
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- Evaluarea finala/reevaluarea (plan implementare si/sau FO, FIR, raport final de monitorizare); 

- Inchiderea cazului. 

Serviciul Asistenta Sociala a Copilului si Familiei, in contextul epidemiologic declarat la nivel national si international, 

determinat de raspandirea coronavirusului SARS – COV 2: 

- Identificarea membrilor familiei, din care provin copii aflati in situatie de risc (nota telefonica/nota de caz); 

- consilierea persoanelor identificate, cu privire la serviciile si prestatiile existente, care pot fi accesate pe plan local, precum 

si respectarea masurilor de prevenire a infectarii cu SARS – COV 2 (nota telefonica/nota de caz). 
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   ROMÂNIA 

   JUDETUL DÂMBOVITA 

   DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA TARGOVISTE 

      SERVICIUL ASISTENTA SOCIALA A COPILULUI SI FAMILIEI 

 

                                                                                                                                                                  APROBAT1, 

                                                                                                                                                         DIRECTOR EXECUTIV, 

                                               

FIȘA POSTULUI 

NR.__________ 

 

Informații generale privind postul: 

1. Denumirea postului: Consilier, clasa I, gradul Principal 

2. Nivelul postului: Funcție publică corespunzătoare categoriei: funcție publică de executie 

3. Scopul principal al postului:  

▪ Derularea de activitati in domeniul asistentei sociale in conformitate cu prevederile legale in vigoare; 

▪ Monitorizarea si analizarea situatiei copiilor si a familiilor acestora, de pe raza municipiului Targoviste, realizand activitati de 

prevenire a separarii copilului de familie, prin identificarea situatiilor de risc la care este supus copilul si care impun acordarea de 

servicii si beneficii. 

Condiții specifice privind ocuparea postului2: 

1. Studii de specialitate: studii universitare de licență absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu 

diploma de licență sau echivalente 

2. Perfectionări: - 
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3. Cunoștințe de operare/programare calculator: - WORD, EXCEL – nivel mediu 

4. Limbi Straine3 (necesitate si nivel de cunoastere4): - 

5. Abilități, calități și aptitudini necesare: competență profesională, eficiență, responsabilitate, obiectivitate, capacitatea de consiliere 

argumentată și realistă a soluțiilor propuse; adaptabilitate la situatii noi si complexe; asumarea responsabilitatii fata de actele proprii, 

inclusiv pentru eventualele erori; spirit de echipa si capacitatea de a lucra independent; discretie si respect fata de caracterul 

confidential al informatiilor si a datelor cu care vine in contact. 

6. Cerințe specifice5: disponibilitate pentru lucru în program prelungit în anumite condiții, orientare către cetățean și abilități de 

comunicare; 

7. Competente manageriale ( cunoștinte de management, calităti și aptitudini manageriale): -  

 

Atribuțiile postului6: 

➢ Desfasoara activitati in domeniul protectiei copilului, promovarii si respectarii drepturilor acestuia: 

▪ intreprinde toate masurile necesare pentru depistarea precoce a situatiilor de risc care pot determina separarea copilului de parintii 

sai, precum si pentru prevenirea comportamentelor abuzive ale parintilor si a violentei in familie; 

▪ identifica cu prioritate copiii aflaţi în situaţie de risc din unitatea administrativ-teritoriala si completeaza fisa de observatie; 

▪ in termen de maximum 72 de ore de la completarea fişei de observaţie sau, după caz, de la primirea acesteia, are obligaţia de a se 

deplasa la domiciliul familiei cu copil/copii în vederea evaluării situaţiei familiei şi a completării fişei de identificare a riscurilor; 

▪ pentru completarea fişei de identificare a riscurilor, solicita informaţii suplimentare de la profesioniştii care intră în contact cu 

copilul, cum ar fi: medicul de familie, cadre didactice, asistentul medical, mediatorul şcolar, mediatorul sanitar, asistentul medical 

comunitar, preotul, precum şi specialişti din organizaţiile neguvernamentale acreditate în domeniul protecţiei copilului; 

▪ solicita sprijin inclusiv pentru verificarea sau validarea informaţiilor furnizate de familie pentru completarea fişei de identificare a 

riscurilor; 

▪ la sesizarea oricarei persoane fizice si juridice, sau autosesizare, analizeaza si evalueaza situatia copiilor aflati in dificultate, din 

unitatea administrativ-teritoriala, precum si modul de respectare a drepturilor acestora; 

▪ identifica si evalueaza situatiile care impun acordarea de servicii si prestatii pentru prevenirea separarii copilului de familia sa, 

intocmind planul de servicii (in termen de 30 zile de la intocmirea FIR –ului) pe care il supune primarului spre aprobare, prin 

dispozitie; 
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▪ la sesizare, monitorizeaza copiii lipsiţi în mod ilegal de elementele constitutive ale identităţii lor sau de unele dintre acestea şi ia de 

urgenţă toate măsurile necesare în vederea stabilirii identităţii lor, în colaborare cu instituţiile competente; 

▪ realizează demersurile prevăzute de lege pentru înregistrarea naşterii copilului găsit precum şi a celui părăsit de părinţi în alte 

unităţi sanitare; 

▪ asigura consilierea, informarea si monitorizarea familiilor cu copii in intretinere, cu privire la exercitarea drepturilor si indeplinirea 

obligatiilor parintesti, asupra drepturilor copilului si asupra serviciilor disponibile pe plan local; 

▪ trimestrial, sau ori de câte ori este cazul, vizitează copiii cu risc de separare, abuz sau neglijare la locuinţa lor şi se informează 

despre felul în are aceştia sunt îngrijiţi, despre sănătatea şi dezvoltatea lor fizică, educarea, învăţătura şi pregătirea lor profesională, 

acordând, la nevoie, îndumările necesare ; daca in urma vizitelor efectuate, se constata ca dezvoltarea fizica, mentala, spirituala, 

morala sau sociala a copilului este primejduita, sesizeaza de indata D.G.A.S.P.C Dambovita; 

▪ urmareste evolutia dezvoltarii copilului si modul in care parintii acestuia isi exercita drepturile si isi indeplinesc obligatiile cu 

privire la copilul care a beneficiat de o masura de protectie speciala si a fost reintegrat in familia sa, întocmind rapoarte lunare pe o 

perioadă de minim 6 luni; 

▪ colaboreaza cu unităţile de învăţământ în vederea depistării cazurilor de rele tratamente, abuzuri sau de neglijare a copilului în 

vederea luării măsurilor ce se impun; 

▪ identifică şi propune primarului acordarea unor prestaţii financiare excepţionale, daca familia, care îngrijeşte copilul, se confruntă 

temporar cu probleme financiare determinate de o situaţie excepţională care pun în pericol dezvoltatea armonioasă a copilului; 

▪ monitorizeaza, impreuna cu psihologul si asista la preluarea copilului de catre parintele la care nu locuieste in mod statornic, la 

inapoierea acestuia, si realizeaza intervievarea parintilor, a copilului si a persoanelor cu care copilul locuieste, precum si a altor 

persoane, in vederea intocmirii raportului de monitorizare. 

. 

➢ realizeaza baza de date privind copiii aflati in situatie de risc; 

➢ Asigura permanenta, prin rotatie, in cadrul serviciului conform graficului stabilit impreuna cu seful de serviciu; 

➢ Indeplineste orice alte sarcini din domeniul asistentei si protectiei sociale, date de catre sefii ierarhici, in limita competentelor; 

➢ Raspunde de corectitudinea datelor consemnate in anchetele sociale si in instrumentele de lucru utilizate in derularea activitatilor; 

➢ In situatii de urgenta, la sesizare, participa la echipa de interventie si ia pe loc masurile ce se impun pentru solutionarea situatiei 

copilului si a familiei acestuia;  
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➢ Participa la crearea si actualizarea continua a bazelor de date privind beneficiarii Serviciului Asistenta Sociala a Copilului si 

Familiei; 

➢ Asumarea responsabilitatii fata de actele proprii, inclusiv pentru eventualele erori;                             
➢ Îşi însuşeşte şi respectă  legislaţia în vigoare; 

➢ Pastreaza confidentialitatea in legatura cu situatiile, documentele si informatiile pe care le detine in scop profesional, respectand 

prevederile Codului Etic;  

➢ Sarcinile de serviciu nu sunt limitative, se vor completa ori de cate ori este nevoie, pentru bunul mers al activitatii D.A.S; 

➢ Respecta Regulamentul de Organizare si Functionare, Regulamentul de Ordine Interna si Procedurile de lucru; 

➢ Foloseste timpul de munca exclusiv pentru indeplinirea sarcinilor de serviciu, in acest sens, nu se ocupa in timpul de munca de 

activitati care nu sunt cuprinse in atributiile si indatoririle sale ori nu sunt dispuse de sefii ierarhici; 

➢ Respectă normele specifice locului de muncă în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, respectiv a celor pentru situaţii de 

urgenţă. 

➢ Responsabilitati pe linie de securitate si sanatate in munca  

− fiecare salariat trebuie sa isi desfasoare activitatea, in conformitate cu pregatirea si instruirea sa, precum si cu instructiunile primite 

din partea angajatorului, astfel incat sa nu expuna la pericol de accidente sau imbolnavire profesionala atat propria persoana, cat si 

alte persoane care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de munca; 

− sa comunice imediat superiorului sau ierarhic orice situatie de munca despre care au motive intemeiate sa o considere un pericol 

pentru securitatea si sanatatea lucratorilor, precum si orice deficienta a sistemelor de protectie; 

− este obligat sa cunoasca, sa respecte si sa aplice prevederile legislatiei de securitate si sanatate in munca in viguare, precum si a 

instructiunilor propii de securitate si sanatate in munca; 

−  participa neconditionat la instructajele de securitate si sanatate in munca la locul de munca; 

− Participa neconditionat la controlul medical periodic. 

➢ Responsabilitati in prevenirea si stingerea incendiilor 

− Sa cunoasca si sa respecte masurile si normele de aparare impotriva incendiilor, stabilite de superiorul sau ierarhic; 

− Sa aduca la cunostinta superiorului sau ierarhic orice defectiune tehnica ori alta situatie care constituie pericol de incendiu; 

− Sa actioneze, in conformitate cu procedurile stabilite la locul de munca, in cazul aparitiei oricarui pericol iminent de incendiu; 

− Sa participe neconditionat la simularile/exercitiile pe linie de Situatii de Urgenta, P.S.I. organizate in cadrul organizatiei; 
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− Sa informeze autoritatile sau serviciile de urgenta abilitate, prin orice mijloace, inclusiv telefonic, prin apelarea numarului de 

urgenta 112, despre iminenta producerii sau producerea oricarei situatii de urgenta despre care iau la cunostinta.  

Identificarea funcției publice corespunzătoare postului: 

 1.Denumire: Consilier 

2. Clasa: I 

3.Gradul profesional7: Principal 

4.Vechime în specialitate necesară:  minim 5 ani 

 Sfera relaționară a titularului postului: 

1. Sfera relaționară internă: 

a) Relații ierarhice: 

   -subordonat față de: Directorul executiv; Sef serviciu  

   -superior pentru: - 

b) Relații funcționale: de colaborare cu întreg personalul instituției; 

c) Relații de control:- 

d)Relații de reprezentare:- 

 

2. Sfera relaționară externă: 

a) cu autorități și instituți publice:  

b) cu organizații internaționale:- 

c) cu persoane juridice private:- 

3. Limite de competență8: determinate de atribuții 

4. Delegarea de atribuții și competența:- 

Întocmit de9: 

Numele și prenumele:  

Funcția publică:  

Semnătura: 

Data întocmirii: 

Luat la cunoștință de către ocupantul postului 
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Numele și prenumele:  

Semnătura: 

Data: 

Contrasemnează10:                                                                                                           

1. Numele şi prenumele: nu se contrasemnează 

2. Funcţia:  

3.Semnătura__________________________ 

4.Data:_____________________________ 

 

                                                                                                                          Aprobat, 

                                                                                                             DIRECTOR,    

                                                                                                                 jr. Iordache Marcela                                   

                                                           FIŞA POSTULUI 

                                            Anexa la contractul de munca nr................................. 

A. FUNCTIA DE CONDUCERE - Nu este cazul 

B. FUNCTIA DE EXECUTIE  - Asistent Social 

C. SUBORDONARE    - Director/sef serviciu                                                                                                                                                         

D. CERINTE OCUPARE POST: 

▪ STUDII  -  Superioare                                                    

▪ SPECIALIZARI -  Stiinte umaniste/sociale 

▪ ALTE APTITUDINI:  profesionalism, rabdare, dorinta de perfectionare, lucrul in echipa 

E. RELATII DE REPREZENTARE - Nu                                                           

F. FUNCTIONALE                         - cu toate compartimentele din cadrul DAS 

G. LIMITA DE COMPETENTA - conform fisei postului      

H. OBIECTIVELE POSTULUI:   
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 Monitorizeaza si analizeaza situatia copiilor si a familiilor acestora, de pe raza municipiului Targoviste, realizand activitati de 

prevenire a separarii copilului de familia sa, prin identificarea situatiilor de risc la care este supus copilul si care impun acordarea de 

servicii si beneficii. 

 

  Program zilnic: 8.00-16.00 (L-V) 

                                                                             

       ATRIBUTII, SARCINI DE MUNCA PERMANENTE  SI RESPONSABILITATI: 

➢ Desfasoara activitati in domeniul protectiei copilului, promovarii si respectarii drepturilor acestuia: 

▪ intreprinde toate masurile necesare pentru depistarea precoce a situatiilor de risc care pot determina separarea copilului de parintii 

sai, precum si pentru prevenirea comportamentelor abuzive ale parintilor si a violentei in familie; 

▪ identifica cu prioritate copiii aflaţi în situaţie de risc din unitatea administrativ-teritoriala si completeaza fisa de observatie; 

▪ in termen de maximum 72 de ore de la completarea fişei de observaţie sau, după caz, de la primirea acesteia, are obligaţia de a se 

deplasa la domiciliul familiei cu copil/copii în vederea evaluării situaţiei familiei şi a completării fişei de identificare a riscurilor; 

▪ pentru completarea fişei de identificare a riscurilor, solicita informaţii suplimentare de la profesioniştii care intră în contact cu 

copilul, cum ar fi: medicul de familie, cadre didactice, asistentul medical, mediatorul şcolar, mediatorul sanitar, asistentul medical 

comunitar, preotul, precum şi specialişti din organizaţiile neguvernamentale acreditate în domeniul protecţiei copilului; 

▪ solicita sprijin inclusiv pentru verificarea sau validarea informaţiilor furnizate de familie pentru completarea fişei de identificare a 

riscurilor; 

▪ la sesizarea oricarei persoane fizice si juridice, sau autosesizare, analizeaza si evalueaza situatia copiilor aflati in dificultate, din 

unitatea administrativ-teritoriala, precum si modul de respectare a drepturilor acestora; 

▪ identifica si evalueaza situatiile care impun acordarea de servicii si prestatii pentru prevenirea separarii copilului de familia sa, 

intocmind planul de servicii (in termen de 30 zile de la intocmirea FIR –ului) pe care il supune primarului spre aprobare, prin 

dispozitie; 

▪ la sesizare, monitorizeaza copiii lipsiţi în mod ilegal de elementele constitutive ale identităţii lor sau de unele dintre acestea şi ia de 

urgenţă toate măsurile necesare în vederea stabilirii identităţii lor, în colaborare cu instituţiile competente; 

▪ realizează demersurile prevăzute de lege pentru înregistrarea naşterii copilului găsit precum şi a celui părăsit de părinţi în alte 

unităţi sanitare; 

▪ asigura consilierea, informarea si monitorizarea familiilor cu copii in intretinere, cu privire la exercitarea drepturilor si indeplinirea 

obligatiilor parintesti, asupra drepturilor copilului si asupra serviciilor disponibile pe plan local; 
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▪ trimestrial, sau ori de câte ori este cazul, vizitează copiii cu risc de separare, abuz sau neglijare la locuinţa lor şi se informează 

despre felul în are aceştia sunt îngrijiţi, despre sănătatea şi dezvoltatea lor fizică, educarea, învăţătura şi pregătirea lor profesională, 

acordând, la nevoie, îndumările necesare ; daca in urma vizitelor efectuate, se constata ca dezvoltarea fizica, mentala, spirituala, 

morala sau sociala a copilului este primejduita, sesizeaza de indata D.G.A.S.P.C Dambovita; 

▪ urmareste evolutia dezvoltarii copilului si modul in care parintii acestuia isi exercita drepturile si isi indeplinesc obligatiile cu 

privire la copilul care a beneficiat de o masura de protectie speciala si a fost reintegrat in familia sa, întocmind rapoarte lunare pe o 

perioadă de minim luni; 

▪ colaboreaza cu unităţile de învăţământ în vederea depistării cazurilor de rele tratamente, abuzuri sau de neglijare a copilului în 

vederea luării măsurilor ce se impun; 

▪ identifică şi propune primarului acordarea unor prestaţii financiare excepţionale, daca familia, care îngrijeşte copilul, se confruntă 

temporar cu probleme financiare determinate de o situaţie excepţională care pun în pericol dezvoltatea armonioasă a copilului; 

▪ monitorizeaza, impreuna cu psihologul si asista la preluarea copilului de catre parintele la care nu locuieste in mod statornic, la 

inapoierea acestuia, si realizeaza intervievarea parintilor, a copilului si a persoanelor cu care copilul locuieste, precum si a altor 

persoane, in vederea intocmirii raportului de monitorizare. 

 

➢ Indeplineste si alte sarcini date de catre sefii ierarhici, in limita competentelor; 

➢ Raspunde de corectitudinea datelor consemnate in anchetele sociale si in instrumentele de lucru utilizate in derularea activitatilor; 

➢ Asumarea responsabilitatii fata de actele proprii, inclusiv pentru eventualele erori;                             

➢ Îşi însuşeşte şi respectă  legislaţia în vigoare; 

➢ Pastreaza confidentialitatea in legatura cu situatiile, documentele si informatiile pe care le detine in scop profesional, respectand 

prevederile Codului Etic;  

➢ Sarcinile de serviciu nu sunt limitative, se vor completa ori de cate ori este nevoie, pentru bunul mers al activitatii D.A.S; 

➢ Respecta Regulamentul de Organizare si Functionare, Regulamentul de Ordine Interna si Procedurile de lucru; 

➢ Foloseste timpul de munca exclusiv pentru indeplinirea sarcinilor de serviciu, in acest sens, nu se ocupa in timpul de munca de 

activitati care nu sunt cuprinse in atributiile si indatoririle sale ori nu sunt dispuse de sefii ierarhici; 

➢ Respectă normele specifice locului de muncă în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, respectiv a celor pentru situaţii de 

urgenţă. 

                          Intocmit,                                                                    Ocupant post, 
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 5.3. Listarea principalelor activităţi de care depinde şi/sau care depind de activitatea procedurată; 

Această activitate depinde de activitatea compartimentelor:  

1. Serviciul Asistenta Sociala a Adultulu – monitorizare si interventie persoane aflate in dificultate; 

2. Serviciul evidenta si plata indemnizatii – acordarea indemnizatiilor in vederea prevenirii separarii copiilor de familie si 

prevenirea marginalizarii sociale a persoanelor defavorizate; 

3. Serviciul evidenta si plata beneficii de asistenta sociala - acordarea beneficiilor in vederea prevenirii separarii copiilor de 

familie si prevenirea marginalizarii sociale a persoanelor defavorizate; 

4. Crese – acordarea de servicii tip cresa copiilor proveniti din familiile defavorizate in vederea prevenirii separarii; 

5. Centre de Zi – acordarea de servicii in cadrul Centrului Arlechino, Centrului de Zi pentru Copii cu Dizabilitati, Centrului de 

Zi pentru copii cu Autism si Sindrom Down ,, Sfanta Maria ”; 

6. Centrul social pentru prevenirea si combaterea violentei in familie „Impreuna vom reusi”- acordarea serviciilor; 

7. Cantina de Ajutor Social – beneficierea de servicii in vederea depasirii situatiei de dificultate; 

8. Compartimentul juridic – verificarea dispozitiilor cu privire la aprobarea planurilor de servicii, vizarea planurilor de servicii, 

consiliere juridica; 

9. Secretarul Primariei Targoviste – avizarea pentru legalizarea dispozitiilor de aprobare a planurilor de servicii. 

 

  5.4. Listarea compartimentelor furnizoare de date şi/sau beneficiare de rezultate ale activităţii 

procedurate; listarea compartimentelor implicate în procesul activităţii. 

 Această activitate depinde de furnizarea datelor de la următoarele compartimente:  

• Serviciul Asistenta Sociala a Adultului; 

• Serviciul evidenta si plata indemnizatii; 

• Serviciul evidenta si plata beneficii de asistenta sociala; 

• Crese; 

• Centre de Zi – acordarea de servicii in cadrul Centrului Arlechino, Centrului de Zi pentru Copii cu Dizabilitati, Centrului 

de Zi pentru copii cu Autism si Sindrom Down ,, Sfanta Maria ”; 

• Centrul social pentru prevenirea si combaterea violentei in familie „Impreuna vom reusi”; 
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• Cantina de Ajutor Social; 

6. Documente de referinţă (reglementări) aplicabile activităţii procedurate:  

6.1. Reglementari internatioanale: Conventia O.N.U.cu privire la drepturile copilului/20.11.1989. 

6.2. Legislaţie primară: 

1. Legea asistentei sociale – 292/2011, cu modificarile si completarile ulterioare; 

2. Legea privind protectia si promovarea drepturilor copilului – 272/2004, cu modificarile si completarile ulterioare; 

3. Hg 691/2015 pentru aprobarea procedurii de monitorizare a modului de crestere si ingrijire a copilului cu parinti plecati la 

munca in strainatate. 

6.3. Legislaţie secundară:  

1. Legea 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare; 

2. Legea 208/1997, privind cantinele de ajutor social, cu modificarile si completarile ulterioare; 

3. Legea 61/1993, privind alocatia de stat pentru copii, cu modificarile si completarile ulterioare; 

4. Legea 217/2003, pentru prevenirea si combaterea violentei in familie, cu modificarile si completarile ulterioare. 

6.4. Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entităţii publice 

• Regulamentul de ordine interioară; 

• Regulament organizare si functionare. 

7. Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura formalizata 

7.1. Definiţii ale termenilor 

Nr. 

crt. 

Termenul Definiţia şi/sau, dacă este cazul, actul care defineşte termenul 

1. copil Persoana care nu a implinit varsta de 18 ani si nici nu a dobandit capacitatea deplina de exercitiu, 

potrivit legii; 
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2. familie Parintii si copii acestora; 

3. familie extinsa rudele copilului, pana la gradul IV inclusiv; 

4. familie substitutiva Persoanele, altele decat cele care apartin familiei extinse, inclusiv afinii pana la gradul IV si 

asistentii maternali care asigura cresterea si ingrijirea copilului, in conditiile legii; 

5. Planul individualizat de protectie Documentul prin care se realizeaza planificarea serviciilor, prestatiilor si a masurilor de protectie 

speciala a copilului, pe baza evaluarii psihosociale a acestuia si a familiei sale, in vederea 

integrarii copilului care a fost separat de familia sa intr-un mediu familial stabil permanent, in cel 

mai scurt timp posibil; 

6. Planul de servicii  Documentul prin care se realizeaza planificarea acordarii serviciilor si a prestatiilor, pe baza 

evaluarii psihosociale a copilului si a familiei, in vederea prevenirii abuzului, neglijarii, 

exploatarii, a oricaror forme de violenta asupra copilului, precum si a separarii copilului de 

familia sa; 

7. Reprezentant legal al copilului Parintele sau persoana desemnata, potrivit legii, sa exercite drepturile si sa indeplineasca 

obligatiile parintesti fata de copil; 

8. COVID 19 Boala declansata de noul coronavirus SARS-Cov 2, care a fost descoperita pentru prima data in 

orasul Wuhan, China (decembrie 2019). 

 

          7.2. Abrevieri ale termenilor 

Nr. crt. Abrevierea  Termenul abreviat 

1 PS/PO Procedură operationala 

2 E Elaborare 

3 V Verificare 

4 A Aprobare 

5 Ap Aplicare 
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6 Ah  Arhivare 

7 ROF Regulament de organizare şi funcţionare 

8. DAS Directia de Asistenta Sociala Targoviste 

9. SASCF Serviciul Asistenta Sociala a Copilului si Familiei 

10. DGASPC Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dambovita 

 

8. Descrierea procedurii formalizate 

8.1. Generalităţi – Prezenta procedura urmareste definirea operatiunilor specifice fiecarei etape in activitatea de realizare 

a protectiei copilului, in conditiile prevazute de lege. 

 In domeniul protectiei copilului, Serviciul Asistenta Sociala a Copilului si Familiei – componenta interventia in situatii 

de urgenta, prevenirea separarii copilului si reintegrarea in familie, din cadrul Directiei de Asistenta Sociala Targoviste, indeplineste 

urmatoarele atributii: 

1. A. monitorizeaza si analizeaza situatia copiilor de pe raza municipiului Targoviste, precum si modul de respectare a 

drepturilor copiilor, in baza unei fise de monitorizare/raport de monitorizare; 

1. B. realizeaza activitatea de prevenire a  separãrii copilului de familia sa; 

1. C. identifica si evalueaza/reevalueaza situatiile care impun acordarea de servicii si/sau prestatii pentru prevenirea separarii 

copilului de familia sa; 

1. D. asigura consilierea si informarea familiilor cu copii in intretinere asupra drepturilor si obligatiilor acestora, asupra 

drepturilor copilului si asupra serviciilor disponibile pe plan local; 

1. E. asigura si urmareste aplicarea masurilor de prevenire si combatere a consumului de alcool si droguri, de prevenire si 

combatere a violentei in familie, precum si a comportamentului delincvent; 

1. F. viziteaza, periodic, la domiciliu, familiile si copii care beneficiaza de servicii si prestatii si urmareste modul de utilizare 

a prestatiilor, precum si familiile care au in ingrijire copii cu parinti plecati la munca in strainatate; 
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1. G. urmareste evolutia dezvoltarii copilului si modul in care parintii acestuia isi exercita drepturile si isi indeplinesc 

obligatiile cu privire la copilul care a beneficiat de o masura de protective speciala si a fost reintegrat in familia sa; 

1. H. colaboreaza cu D.G.A.S.P.C. in domeniul protectiei copilului si transmite acesteia toate datele si informatiile solicitate 

din acest domeniu; 

1.   I. monitorizeaza relatiile personale ale parintelui la care nu locuieste in mod statornic copilul, pentru o perioada de pana la 

6 luni, cu posibilitate de prelungire conform legii, daca situatia impune; 

1. J. Asista la preluarea copilului de catre parintele la care nu locuieste in mod statornic, la inapoierea acestuia, realizeaza 

intervievarea parintilor, a copilului, in vederea intocmirii raportului final de monitorizare; 

1. K. Identificarea situatiilor de dificultate ale membrilor familiei, din care provin copii aflati in risc, in contextul 

epidemiologic determinat de raspandirea coronavirusului si consilierea acestora cu privire la serviciile si prestatiile 

existente pe plan local, precum si respectarea masurilor de prevenire a infectarii cu SARS – COV 2. 

1. L. In contextual epidemiologic declarat la nivel national si international, precum si al instituriii masurii starii de 

urgenta/alerta, determinate de raspandirea coronavirusului SARS – COV 2, termenul de 30 de zile stabilit pentru 

intocmirea si reevaluarea planurilor de servicii, respectiv termenul de monitorizare, a fost prelungit cu pana la 90 zile. 

 

 Etapele interventiei in procedura de realizare a interventiei in situatii de urgenta, prevenirii separarii copilului si reintegrarii in 

familie, sunt urmatoarele: 

1. Identificarea cazului: 

 Semnalarea cazului se face de catre institutiile publice/private sau persoane fizice/juridice, prin autosesizare, precum si de catre 

parintele la care, copilul nu locuieste in mod statornic, ca urmare a nerespectarii programului de mentinere a relatiilor personale 

stabilit de catre instanta judecatoreasca/prin conventie notariala. 

2. A. Evaluarea initiala: 

  2.A.1. Evaluarea initiala realizata de echipa desemnata (responsabil caz, psiholog, asistent medical comunitar si/sau mediator 

sanitar) de catre coordonatorul Serviciului Asistenta Sociala a Copilului si Familiei, in cazul sesizarii de catre institutiile 
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publice/private sau persoane fizice/juridice, a situatiilor care impun acordarea de servicii si prestatii pentru prevenirea si depasirea 

situatiilor de risc social, conform Legii nr.272/2004:  

❖ Instrumentele de lucru, metodele si tehnicile folosite sunt: 

➢ Sesizarea Directiei de Asistenta Sociala Targoviste de catre institutiile publice/private sau persoane fizice/juridice (anexa 1); 

➢ In vederea realizarii evaluarii socio-familiala, se prevede obtinerea declaratiei de consimtamant privind prelucrarea datelor cu 

caracter personal (anexa 13); 

➢ Evaluarea socio-familiala a copiilor si familiilor acestora, aflati in situatie de risc sau reevaluarea imprejurarilor care au 

determinat instituirea unei masuri de protectie speciala, prin intocmirea fisei de observatie (anexa 2) si/sau nota de caz; 

 2.A.2  Evaluarea initiala realizata de echipa desemnata (responsabil caz, psiholog, asistent medical comunitar si/sau mediator 

sanitar) de catre coordonatorul Serviciului Asistenta Sociala a Copilului si Familiei in situatiile de autosesizare: 

❖ Instrumentele de lucru, metodele si tehnicile folosite in cadrul evaluarii initiale sunt: 

➢ Autosesizarea reprezentantilor Directiei de Asistenta Sociala Targoviste; 

➢ In vederea realizarii evaluarii socio-familiala, se prevede obtinerea declaratiei de consimtamant privind prelucrarea datelor cu 

caracter personal (anexa 13); 

➢ Evaluarea socio-familiala a copiilor si familiilor acestora aflati in situatie de risc sau reevaluarea celor cu masura de protectie 

speciala prin Intocmirea fisei de observatie (anexa  2) si/sau nota de caz; 

2.A.3. Evaluarea initiala realizata de catre echipa desemnata (responsabil caz, psiholog, asistent medical comunitar si/sau 

mediator sanitar) de catre coordonatorul SASCF, in situatiile in care sesizarea este facuta de catre parintele minorului la care 

nu locuieste in mod statornic: 

❖ Instrumentele de lucru, metodele si tehnicile folosite in cadrul evaluarii initiale sunt: 

➢ Evaluarea membrilor familiei, privind capacitatea acestora de a asigura conditiile necesare cresterii, ingrijirii si educarii 

copilului, cu exprimarea consimtamantului in vederea prelucrarii datelor cu caracter personal; 

➢ Intocmirea fisei de observatie (anexa 2); 

➢ Intocmirea fisei de identificare a riscurilor (anexa 3); 



Directia de Asistenta Sociala Targoviste 

    

Procedura de lucru 

Interventia in situatii de urgenta, prevenirea separarii 

copilului (inclusiv tutela) si reintegrarea in familie 

_____________________________ 

Ediţia: __________  

Nr. de ex. ______________       

EDIŢIA ________  

Exemplar nr. _______ 

SERVICIUL ASISTENTA SOCIALA 

A COPILULUI SI FAMILIEI 

 

Cod: ___________________ Revizia _______________ 

 

Nr. de ex. ____________ 

 

 

Pagină 23 din 33 

 

➢ Consilierea ambilor parinti cu privire la respectarea programului de mentinere a relatiilor personale cu copilul, conform 

dispozitiei sentintei civile/conventiei notariale (anexa 4); 

 

 

2. B. Evaluarea complexa: 

Evaluarea complexă a copiilor si a familiilor lor are drept scop identificarea detaliată a nevoilor acestora şi elaborarea unui 

program de suport strict individualizat care conţine ansamblul de măsuri şi servicii sociale, de educaţie, medicale, de recuperare şi 

adaptare/readaptare necesare a fi acordate copiilor, in vederea facilitarii integrării/reintegrării sociale. 

Procesul de evaluare complexă se realizeaza prin completarea fisei de identificare a riscurilor, si urmăreşte, în principal, 

următoarele aspecte: 

a) evaluarea capacităţilor fizice, mentale şi senzoriale pentru încadrarea în grade de dizabilitate, invaliditate sau dependenţă, 

precum şi stabilirea nivelului de afectare a autonomiei funcţionale cu privire la abilităţile de realizare a activităţilor uzuale ale vieţii 

zilnice, a abilităţilor de învăţare şi de adaptare la o viaţă independentă, precum şi a capacităţii de îndeplinire a cerinţelor unei 

profesii/ocupaţii; 

b) evaluarea familiei privind capacitatea acesteia de a asigura condiţiile necesare creşterii, îngrijirii şi educării copilului, 

precum şi de a realiza obligaţiile de întreţinere ce îi revin, conform legii; 

c) evaluarea mediului fizic şi social în care trăieşte copilul şi/sau familia; 

d) evaluarea gradului de inserţie sau integrare socială; 

e) evaluarea potenţialului familiei de a se implica în acţiunile, programele şi serviciile de sprijinire pentru depăşirea situaţiilor 

de dificultate; 

f) evaluarea percepţiei copilului asupra propriilor nevoi, a vulnerabilităţii şi consecinţelor asupra siguranţei şi securităţii 

personale. 

❖ Instrumentele de lucru, metodele si tehnicile folosite in cadrul evaluarii complexe sunt: 

➢ Intocmirea fisei de identificare a riscurilor (anexa 3); 

➢ Intocmirea raportului de ancheta sociala, atunci cand institutia care semnaleaza cazul, solicita (anexa 5); 
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➢ Consilierea parintelui/parintilor/persoanei in grija careia se afla copilul cu privire la exercitarea drepturilor si indeplinirea 

obligatiilor pe care le are/au fata de acesta – fisa de consiliere (anexa 6); 

➢ Sprijinirea parintilor/parintelui/persoanei in grija careia se afla copilul in vederea depasirii situatiei de dificultate; 

➢ Elaborarea si implementarea planurilor de servicii in vederea prevenirii separarii copilului de familia sa – planul de servicii 

(anexa 7); 

➢ Monitorizarea evolutiei dezvoltarii copilului si modul in care parintele/persoana in grija careia se afla isi exercita drepturile si 

isi indeplineste obligatiile – fisa de monitorizare (anexa 8)/raport de monitorizare (anexa 14); 

➢ Monitorizarea situatiei de risc social prin vizite periodice la domiciliul familiei pana la depasirea situatiei de risc social; 

➢ Interviul, documentarea, chestionarul si observatia.. 

        3. Monitorizarea copilului/copiilor si familiilor aflate in situatie de risc se realizeaza tinand cont de urmatoarele aspecte: 

 3.A. In vederea efectuarii monitorizarii copilului/copiilor aflati in situatii de risc, se efectueaza vizite periodice la domiciliul 

familiilor din care provin, sau ori de cate ori o impune situatia. 

➢ Reprezentantul Serviciului asistenta sociala a copilului si familiei, completeaza fisa de monitorizare/raport de monitorizare la 

fiecare vizita efectuata si realizeaza o nota de caz, privitor la evolutia copilului si a modului in care acesta este ingrijit, care 

cuprinde in mod obligatoriu informatii cu privire: 

● identificarea nevoilor copilului si ale familiei acestuia; 

● planificarea prestatiilor, serviciilor si/sau interventiilor necesare pentru copil si familia sa, ca acestia sa depaseasca situatia de 

dificultate pe care o traverseaza; 

● furnizarea prestatiilor serviciilor si interventiilor, conform termenelor stabilite in planul de servicii; 

● monitorizare si reevaluare in scopul inregistrarii progreselor in situatia beneficiarilor, gradul de atingere a obiectivelor propuse si 

revizuirea planului de acordare a serviciilor pentru perioada urmatoare. 

Concluziile evaluarii sunt comunicate si institutiilor care au sesizat situatia aflata in curs de monitorizare. 

➢ Instrumentele de lucru, metodele si tehnicile folosite in cadrul monitorizarii sunt: 

• fisa de monitorizare (anexa 7); 

• raport de monitorizare (anexa 14); 
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• raport de ancheta sociala, atunci cand institutia care semnaleaza cazul, solicita (anexa 4); 

• fisa de consiliere (anexa 5); 

• nota de caz (anexa 9); 

• nota telefonica (anexa 10); 

• Interviul, documentarea, chestionarul, observatia, consilierea individuala si de grup. 

 4. Interventia: 

➢ In situatia in care se constata scaderea randamentul scolar, reprezentantul serviciului de asistenta sociala a copilului si familiei, 

efectueaza deplasari la scoala pentru a colabora cu invatatorul/dirigintele copilului, care are obligatia de a solicita sprijinul 

consilierului scolar; 

➢ Completarea in fisa de monitorizare/raportul de monitorizare; 

➢ In situatia in care in urma evaluarii se constata ca exista suspiciuni de abuz sau neglijenta, reprezentantul serviciului de 

asistenta sociala a copilului si familiei solicita sprijinul unui psiholog, in vederea includerii acestuia in cadrul unui program de 

consiliere psihologica; 

➢ In situatia in care in urma vizitelor efectuate se constata degradarea starii de sanatate a copilului care se afla intr-o situatie de 

risc, reprezentantul serviciului de asistenta sociala a copilului si evaluarea persoanei cu dizabilitati are obligatia de a sesiza  

medicul de familie sau unitatea sanitara si de a solicita sprijinul personalului medical in ceea ce priveste verificarea starii de 

sanatate a acestuia; 

➢ In situatia in care in urma vizitelor efectuate se constata afilierea copilului aflat in situatie de risc la un grup de prieteni cu 

comportament infractional, reprezentantul serviciului de asistenta sociala a copilului si familiei, are obligatia de a solicita in scris 

sprijinul Directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului, in vederea oferirii de servicii de specialitate, concomitent cu 

informarea unitatii scolare la care acesta este inscris si a politiei. 

➢ Orice separare a copilului de parintii sai, precum si orice limitare a exercitiului drepturilor parintesti trebuie sa fie precedate de 

acordarea sistematica a serviciilor si prestatiilor prevazute de lege, cu accent deosebit pe informarea corespunzatoare a parintilor, 

consilierea acestora, terapie sau mediere, acordate in baza unui plan de servicii, care va fi intocmit de reprezentantul de asistenta 

sociala; 
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➢ Planul de servicii cuprinde serviciile care trebuie oferite pentru a raspunde nevoilor identificate ale copilului si familiei lui si 

cuprinde tipurile de servicii si beneficii oferite, finalitatea urmarita prin implementarea/reevaluarea planului, cine ofera serviciile si 

pentru ce perioada de timp; 

➢  Planul de servicii se aproba prin dispozitia primarului; 

➢ Monitorizarea implementarii planului de servicii aprobat prin dispozitia primarului, se realizeaza prin vizite la domiciliul 

familiilor cu copil/copii astfel; 

A. in cazul situatiilor de abandon scolar, 12 luni (cu vizite efectuate la 3/6/12 luni);  

B.  in cazul mamelor minore (lehuze), 12 luni (cu vizite efectuate lunar in primele 3 luni/6/12 luni; 

C. in cazul situatiilor de reintegrare, minim 6 luni, (cu vizite efectuate lunar in primele 3 luni/6 luni); 

D.  in cazul situatiilor de prevenire a separarii copilului de familie, astfel: 

D1 anual, sau ori de cate ori se impune, in situatia in care in urma completarii fisei de identificare a riscurilor sunt stabilite mai 

putin de  5 situatii de risc; 

D2. semestrial, sau ori de cate ori se impune, in situatia in care in urma completarii fisei de identificare a riscurilor sunt 

stabilite mai putin de 6-10 situatii de risc; 

D3. trimestrial, sau ori de cate ori se impune, in situatia in care in urma completarii fisei de identificare a riscurilor sunt 

stabilite peste 10 situatii de risc; 

➢ in situatia in care, este identificat un copil/copii cu parinti plecati la munca in strainatate, reprezentantul serviciului de asistenta 

sociala a copilului si familiei desemnat de seful de serviciu, are obligatia de a indeplini atributiile prevazute in H.G. 691/2015; 

➢  Reprezentantul serviciului de asistenta sociala a copilului si familiei, monitorizeaza implementarea planului de servicii, prin 

vizite la domiciliul familiilor cu copil/copii, si in situatia in care are suspiciuni, in orice etapa a implicarii sale, cu privire la 

existenta unei situatii de abuz, neglijare, exploatare si orice alta forma de violenta, acesta are obligatia sa sesizeze de indata 

D.G.A.S.P.C.; 

➢ Instrumentele de lucru, metodele si tehnicile folosite in cadrul interventiei sunt: 

• fisa de monitorizare (anexa 7)/raport de monitorizare (anexa 14); 

• planul de servicii (anexa 6); 



Directia de Asistenta Sociala Targoviste 

    

Procedura de lucru 

Interventia in situatii de urgenta, prevenirea separarii 

copilului (inclusiv tutela) si reintegrarea in familie 

_____________________________ 

Ediţia: __________  

Nr. de ex. ______________       

EDIŢIA ________  

Exemplar nr. _______ 

SERVICIUL ASISTENTA SOCIALA 

A COPILULUI SI FAMILIEI 

 

Cod: ___________________ Revizia _______________ 

 

Nr. de ex. ____________ 

 

 

Pagină 27 din 33 

 

• raport implementare plan de servicii (anexa 10); 

• Interviul, documentarea, chestionarul, observatia, consilierea individuala si de grup. 

  5. Inchiderea cazului: 

            Incetarea monitorizarii copilului/copiilor si familiilor aflate in situatie de risc, se face in urmatoarele situatii: 

➢ Incetare de drept (in cazul inregistrarii decesului copilului); 

➢ In momentul in care copilul a implinit varsta de 18 ani; 

➢ Copilul/copiii si familia aflata in situatie de risc au depasit situatia de dificultate; 

➢ In momentul schimbarii domiciliului minorului in alta localitate. 

Instrumentele de lucru, metodele si tehnicile folosite sunt: 

• Fisa/raport de monitorizare (anexa 7 /14); 

• nota de caz (anexa 8); 

• nota telefonica (anexa 9); 

• raport implementare plan de servicii (anexa 10); 

• fisa inchidere caz (anexa 11). 

 

8.2. Documente utilizate: formularele descrise 

8.2.1. Lista si provenienta documentelor utilizate:  

• sesizare/autosesizare (anexa 1) 

• fisa de observatie (anexa 2); 

• fisei de identificare a riscurilor (anexa 3); 

• fisa de consiliere privind respectarea programului de mentinere a relatiilor personale cu copilul(anexa 4); 

• raportul de ancheta sociala (anexa 5); 

• fisa de consiliere (anexa 6); 

• planul de servicii (anexa 7); 
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• fisa de monitorizare (anexa 8); 

• nota de caz (anexa 9); 

• nota telefonica (anexa 10); 

• raport implementare plan de servicii (anexa 11); 

• fisa inchidere caz (anexa 12); 

• declaratie de consimtamant privind prelucrarea datelor cu caracter personal (anexa 13). 

• raport de monitorizare (anexa 14); 

 

8.2.2. Continutul si rolul documentelor utilizate: 

• Fisa de observatie – contine nume/prenume sustinatorul familiei observate, situatia economica si sociala, starea de sanatate, 

nivelul de educatie, conditiile de locuit, comportamente la risc; 

• Fisa de identificare a riscurilor – contine date despre familia referita prin fisa de observatie, situatia economica a familiei, 

practici parentale, date despre mama, tata, respectiv persoana care ingrijeste copilul/copiii, date despre copil/copii, 

sanatatea copilului, educatia copilului, bunastarea copilului, date despre locuinta, evaluari prin observatie directa; 

• Raportul de ancheta sociala – contine date de identificare copil/copii, date de identificare a membrilor familie, starea de 

sanatate a membrilor familiei, locuinta, imaginea familiei in comunitate, veniturile familiei, evaluarea situatriei de risc, 

concluzii si propuneri; 

• Fisa de consiliere -  contine nume si prenume, C.N.P., data si ora, locul interventiei, tipul de interventie, obiectivul 

consilierii, metoda folosita, aspecte constatate, rezultatele consilierii, programarea urmatoarei intalniri; 

• Planul de servicii – contine nume si prenume copil., C.N.P.,  nume/prenume mama, C.N.P., nume/prenume tata, C.N.P., 

domiciliul, prestatii, servicii; 

• Fisa de monitorizare  - contine date de identificare privind copilul/copiii, parintii copilului, reprezentantul legal, observatii; 
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• Raportul de monitorizare – contine date de identificare privind copilul/copiii, nume/prenume membrii ai familiei, date 

privind progresele inregistrate de copil, de  la ultima vizita efectuata, date despre sanatatea copilului, date despre educatia 

copilului, opinia copilului cu privire la mediul familial, recomandari. 

 

 

 

8.2.3. Circuitul documentelor va cuprinde in mod obligatoriu urmatoarele: 

➢ Toate documentele transmise în ţară instituţiilor publice sau persoanelor fizice şi juridice vor purta antetul instituţiei, 

vor fi semnate de catre directorul executiv, şefii de compartimente funcţionale si functionarul/ii care a/au intocmit 

respectivul document; 

➢ Dispoziţiile emise de primar vor fi semnate de acesta, în baza documentaţiilor prezentate de emitent şi avizate de 

secretar pentru legalitate; 

➢ Înregistrarea actelor se face pe ani calendaristici, in baza secvenţei de numere care se rezervă, prin dispoziţie emisă 

până la 31 decembrie a fiecărui an pentru anul următor.; 

➢ Pe fiecare document primit se inscrie, numărul de înregistrare.; 

➢ Compartimentul care asigură activitatea de registratură prin persoanele desemnate, va proceda la înregistrarea 

corespondenţei depuse personal, comunicând pe loc petentului numărul de înregistrare, după care, întreaga 

corespondenţă, atât cea înregistrată, cât si cea în plicuri va fi transmisă, într-o mapă de lucru pentru repartizarea spre 

rezolvare; 

➢ După aplicarea de către directorul executiv a rezoluţiei de repartizare spre rezolvare către compartimentele funcţionale 

sau persoanele numite direct, corespondenţa va fi predată, pe bază de condică compartimentelor funcţionale menţionate 

în rezoluţie, sub semnătură, după ce au operat în registrul de intrare – ieşire; 

➢ Actele rezolvate şi expediate au un singur număr de înregistrare, care este cel distribuit în registrul general la intrarea 

documentelor; 
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➢ Termenul general de rezolvare a corespondenţei privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, este în 

general de 30 zile; 

➢ Corespondenţa va purta antetul stabilit de conducerea instituţiei; 

➢ Pe ultima filă a corespondenţei în partea de jos, colţul stâng, se vor menţiona iniţialele persoanelor care au redactat 

lucrarea, au dactilografiat-o, numărul de exemplare.; 

➢ Răspunsurile la scrisori, adresele, avizele, precum şi rapoartele, procesele verbale, notele care sunt transmise 

autorităţilor şi instituţiilor publice, persoanelor fizice sau persoanelor juridice se întocmesc, de regulă, în două 

exemplare, astfel încât un exemplar original să rămână în arhiva instituţiei; 

➢ Corespondenţa externă se întocmeşte în mod obligatoriu cu respectarea următoarelor elemente: a) antetul aprobat care 

conţine adresa instituţiei, codul poştal, numărul de telefon, numărul de fax şi adresa paginii de internet;  

b) numărul şi data de înregistrare;  

c) destinatarul (denumirea instituţiei, funcţia, numele şi prenumele);  

d) formula de introducere, cu precizarea numărului lucrării la care se face referire (dacă este cazul);  

e) conţinutul corespondenţei (prezentarea problemei tratate);  

f) formula de încheiere;  

g) semnăturile celor autorizaţi (funcţia, numele şi prenumele);  

h) numărul de exemplare;  

i) viza de legalitate, dacă este cazul; 

8.3. Resurse necesare: 

8.3.1. Resurse materiale: 

-  mese de lucru si scaune; 

- PC-uri, acces la baza de date, retea; 

- linie telefonica; 
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- imprimanta; 

- acces nelimitat la internet; 

- birotica si consumabile. 

8.3.2. Resurse umane: Personalul desemnat in acest sens din cadrul Serviciului Asistenta Sociala a Copilului si Familiei 

8.3.3. Resurse financiare: Cheltuielile de functionare prevazute in bugetul institutiei. 

8.4. Modul de lucru:  

8.4.1. Planificarea operatiunilor si actiunilor activitatii: ● identificarea nevoilor copilului si ale familiei acestuia; 

8.4.2. Derularea operatiunilor si actiunilor activitatii: ● planificarea prestatiilor, serviciilor si/sau interventiilor necesare 

pentru copil si familia sa, astfel incat acestia sa depaseasca situatia de risc in care se afla; 

● furnizarea prestatiilor, serviciilor si interventiilor, conform termenelor stabilite in planul de servicii. 

8.4.3. Valorificarea rezultatelor activitatii: monitorizare si reevaluare in scopul inregistrarii progreselor in situatia 

beneficiarilor, gradul de atingere a obiectivelor propuse si revizuirea planului de acordare a serviciilor pentru perioada urmatoare. 

 

9. Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii 

Nr. crt. Compartimentul 

(postul)/actiunea 

(operatiunea) 

I II III IV V VI …. 

1)  SASCF E       

2)  SASCF  V      

3)  Director 

executiv/ 

director 

executiv 

adjunct 

  A     

4)  SASCF    Ap.    
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5)  SASCF     Ap.   

6)  Serviciul 

Evaluare, 

Monitorizare, 

Autorizare 

     Ah.  

7)         …. 

 

 

10. Anexe, inregistrari, arhivari: 

Nr. crt. Denumirea 

anexei 

Elaborator Aproba Numar 

exemplar 

Difuzare Arhivare Alte 

elemente 

Loc Perioada  

1. Adresa/sesizare RC/sef serviciu Dir.ex./dir 

ex.adj 

1     

2. Fisa obervatie RC/sef serviciu Dir ex.adj 1     

3. Fisa identificare 

riscuri 

RC/sef serviciu Dir ex.adj 1     

4. Raport ancheta 

sociala 

RC/sef serviciu Dir.ex./dir 

ex.adj 

1     

5. Fisa consiliere RC/sef serviciu Sef 

serviciu 

1     

6. Plan de servicii RC/sef serviciu Dir.ex./dir 

ex.adj 

3     

7.  Fisa 

monitorizare 

RC/sef serviciu Dir ex.adj 1     
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11. Cuprins 

Nr. componentei în 

cadrul procedurii 

formalizate 

Denumirea componentei din cadrul procedurii formalizate Pagina 

 Coperta  1 

1 Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, 

după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii formalizate  

Pg. 2 

2 Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii formalizate Pg. 2 

3 Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, 

revizia din cadrul ediţiei procedurii fromalizate 

Pg. 3 

4 Scopul procedurii formalizate  Pg. 6 

5 Domeniul de aplicare a procedurii formalizate Pg. 7 

6 Documentele de referinţă (reglementări) aplicabile activitatii 

procedurate 

Pg. 12 

7 Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura formalizata  Pg. 12 

8 Descrierea procedurii formalizata Pg. 14 

9 Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii Pg. 25 

10 Anexe, inregistrari, arhivari Pg. 26 

11 Cuprins  Pg. 33 

 


