
                   ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COCORA

      JUDEŢUL IALOMITA                                                        
H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului strategic de dezvoltare a serviciilor sociale furnizate de către Compartimentul de  Asistenta  Sociala 2012 - 2016, a Codului etic al  
personalului care

oferă servicii sociale, a Cartei drepturilor beneficiarilor de servicii sociale si a Regulamentului  de  organizare  si  functionare  al  Compartimentului  Asistenta  
Sociala

Consiliul Local al comunei Cocora, Judeţul Ialomita,
Avand in vedere: 

• prevederile art. 11 alin.4, art. 12, art.502 si a art.504 din Ordonanţa Guvernului nr.68/2003 privind serviciile sociale cu modificările şi completările ulterioare, ale 
art.3 alin.1 din Hotărârea Guvernului nr. 1024/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.G. nr.68/2003 precum şi a Metodologiei  
de acreditare a furnizorilor de servicii sociale, coroborate cu prevederile Ordinului Ministrului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, pentru aprobarea standardelor 
generale de calitate privind serviciile sociale şi a modalităţii de evaluare a îndeplinirii acestora de către furnizori, nr.383/2005,

• expunerea de motive nr.2261/13.08.2012, a primarului comunei Cocora;
• raportul nr.2284/13.08.2012, al secretarului comunei;

• raportul nr.2321/20.08.2012, al comisiei juridice şi de disciplină, amenajarea teritoriului şi urbanism, muncă şi protecţie socială;
• raportul nr.2343/20.08.2012, al comisiei pentru învăţământ, sănatate şi familie, activităţi social-culturale, culte, protecţia copilului, tineret şi sport.

 în temeiul art. 45 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,
                                           HOTĂRĂŞTE:
         Art.1.   - Aprobă Planul Strategic de dezvoltare a serviciilor sociale furnizate de Compartimentul  de  Asistenţă Socială subordonată Consiliului local al 
comunei Cocora, pentru perioada 2012-2016, conform Anexei nr.1si 1a care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. -  Aprobă Carta drepturilor beneficiarilor de servicii  sociale furnizate de către  Compartimentul  de  Asistenţă Socială subordonată Consiliului local al 
comunei Cocora, conform Anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. - Aprobă Codul etic al personalului care oferă servicii sociale conform Anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4 - Aproba  Regulamentul  de  organizare  si  functionare  al  Compartimentului  Asistenta  Sociala  conform  anexei  nr.  4  care  face  parte  din  prezenta  

hotarare.
             Art.5 - Primarul comunei Cocora, prin serviciile de specialitate, vor duce la îndeplinire  prevederile prezentei hotărâri.

 Art.6 -  Prezenta hotărâre se va comunica:
- Prefecturii Judeţului Ialomita;
- Primarului comunei Cocora;
- Compartimentului  Asistenta  Sociala  al  comunei Cocora.
                                                             PRESEDINTE,
                                                        DRAGOSIN  AUREL
Nr.15                                                                                                    Contrasemenază,  
Adoptată la Cocora                                                                                   p.Secretar,                           
Astăzi, 30.08.2012                                                                             Stanciu Constantin



                                                                                   

ANEXA 1 la HCL nr.15 din 30.08.2012 

 PLAN  STRATEGIC
de dezvoltare a serviciilor sociale furnizate prin Compartimentul Asistenţă Socială din cadrul Primăriei Cocora pentru perioada 2012-2016

REZUMAT:
Planificarea strategică este procesul prin care se determină:

- Ce intenţionează instituţia să realizeze

- Cum se vor redirecţiona instituţia şi resursele ei pentru realizarea scopurilor, viziunii

Echipa de planificare strategică implicată este conform Listei participanţilor la întâlnirea de elaborare a  
Planului strategic.

Planul strategic include următoarele secţiuni obligatorii:
- Misiunea şi viziunea instituţiei

- Principiile directoare

- Scopurile/ţelurile strategice şi obiectivele corespunzătoare

- Echipa de planificare strategică. Rolul acesteia.

- Planul strategic pentru perioada 2012-2016

- Planul de acţiune anual

Capitolul I

PLANIFICAREA STRATEGICĂ

Din perspectivă  funcţională,  acordarea  serviciilor  de  asistenţă  socială  este  concepută  ca  un  sistem de 
acţiuni specifice, care trebuie să asigure realizarea obiectivului său major: asistarea persoanelor care, din cauza unor motive de natură economică, fizică, psihică sau  
socială, nu au posibilitatea să-ţi asigure nevoile sociale, să-şi dezvolte propriile capacităţi şi competenţe pentru integrarea socială. 

Planificarea strategică estre un proces sistematic prin care instituţia îşi defineşte anumite priorităţi esenţiale 



pentru îndeplinirea misiunii ei, în concordanţă cu evoluţia mediului înconjurător. Planificarea strategică ajută instituţia să-şi creeze propriul viitor. 

Principiul de bază al planificării strategice este credinţa că anumite aspecte ale viitorului pot fi influenţate 
şi schimbate prin ceea ce facem în prezent.

Rolul planificării strategice este de a ajuta instituţia să:

• îşi definească obiectivele şi orientările strategice, 
• îşi definească priorităţile şi cele mai potrivite acţiuni pe care le va întreprinde, 
• identifice măsuri concrete de coordonare a activităţilor din cadrul instituţiei. 

Planificarea strategică poate fi şi un  instrument de dialog cu diverşi factori de interes cu care instituţia 
noastră intră în contact. Astfel putem să:

• informăm asupra priorităţilor noastre, 
• ajungem la o înţelegere comună privind perspectivele de dezvoltare şi priorităţile de adoptat, 
• demonstrăm că instituţia noastră joacă un rol activ în dezvoltarea sectorului nostru de activitate, 
• punem baza unor parteneriate în urma analizei competenţelor şi nevoilor instituţiei noastre. 

Planificarea strategică ne va permite să:

• anticipăm schimbările în mediul exterior, 
• ne dăm seama de ameninţări şi oportunităţi care există în jurul instituţiei, 
• dezvoltăm strategii care să folosească oportunităţile, 
• clarificăm resursele pe care le putem folosi şi să identificăm  ce acţiuni trebuie să întreprindem. 

Capitolul II: CONSIDERAŢII GENERALE

Primăria comunei  Cocora este o structură funcţională cu activitate permanentă care aduce la îndeplinire 
hotărârile Consiliului Local, dispoziţiile primarului,soluţionând problemele curente ale comunităţii.
 Rolul administratiei publice locale este de a asigura acordarea asistenţei sociale prin înfiinţarea,dezvoltarea 
de servicii sociale în baza standardelor obligatorii de calitate, cu proceduri şi planuri intervenţie şi asistenţă, cu monitorizarea, evaluarea eficienţei serviciilor sociale  
acordate, în conformitate cu actele normative în vigoare.

În vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin ca autoritate a administraţiei publice locale, Consiliul Local al 
comunei Cocora dispune de un aparat propriu de specialitate, în subordinea primarului, constituit din compartimente funcţionale a căror conducere este asigurată de către  
primar, viceprimar, secretar, potrivit Organigramei avizată de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici şi aprobată de Consiliul Local  Cocora.

Compartimentul  Asistenţă  Socială  (C.A.S)  este  o  structură  organizată  în  cadrul  aparatului  propriu  al 
primarului care, funcţionează sub autoritatea Consiliului Local al comunei Cocora în vederea furnizării serviciilor sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu 



handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială. Conducerea, îndumarea şi controlul Compartimentului Asistenţă 
Socială este asigurată de către secretarul Primăriei comunei Cocora Compartimentul  Asistenţă Socială se organizează si funcţionează potrivit Legii nr.215/2001 privind 
administraţia publică locală reactualizată, legii asistenţei sociale în vigoare.

Misiunea C.A.S este asistenţa şi protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a 
familiei  şi a altor  persoane sau grupuri  aflate  în nevoie socială  prin acordarea de servicii  sociale  în scopul prevenirii  sau limitării  unor situaţii  de dificultate  sau  
vulnerabilitate care pot duce la marginalizare sau excluziune socială.

Instituţia urmăreşte realizarea scopului prin acordarea de beneficii şi servicii sociale.

Obiectul de activitate al Compartimentului Asistenţă Socială îl constituie furnizarea de servicii sociale cu 
caracter primar.

Serviciile sociale cu caracter primar sunt serviciile sociale care au drept scop prevenirea sau limitarea unor 
situatii de dificultate ori vulnerabilitate, care pot duce la marginalizare sau excluziune sociala.

Serviciile sociale cu caracter primar constau în:

a) activităţi de identificare a nevoii sociale individuale, familiale şi de grup;
b) activităţi de informare despre drepturi si obligatii;
c) măsuri si acţiuni de conştientizare şi sensibilizare socială;
d) măsuri şi acţiuni de urgenţă în vederea reducerii efectelor situaţiilor de criză;
e) măsuri şi acţiuni de sprijin în vederea menţinerii în comunitate a persoanelor în dificultate;
f) activităţi şi servicii de consiliere;
g) măsuri şi activităţi de organizare şi dezvoltare comunitară în plan social pentru încurajarea participării si solidarităţii sociale;
h) orice alte măsuri şi acţiuni care au drept scop prevenirea sau limitarea unor situaţii de dificultate ori vulnerabilitate, care pot duce la marginalizare sau excluziune  
socială.

Obiectivele Compartimentului Asistenţă Socială sunt:

(a)Instituirea unor programe speciale de integrare socială a persoanelor aflate în stare de risc social pentru:

- persoanelor marginalizate, în contextul Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi  combaterea marginalizării;
- persoanele cu handicap;
- persoanele vârstnice;
- copii aflaţi în dificultate.

b) Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a persoanelor si familiilor aflate în situa ie de risc,prevenirea instituţionalizț ării asistaţilor, creându-le condiţiile necesare pentru a 
rămâne în mediul natural (asistenţi personali), indemnizaţii;
c) Imbunătăţirea nivelului de informare a beneficiarilor, a autorităţilor centrale si locale, a partenerilor si a opiniei publice asupra oricăror activităţi şi servicii, derulate de 
C.A.S;
d) Identificarea continuă a nevoilor persoanelor aflate în situaţii de risc social;



e) Adaptarea permanentă la nevoile identificate prin diversificarea serviciilor oferite pe categorii de beneficiari;
f) Asigurarea si menţinerea unor servicii de calitate adaptate atât nevoilor comunităţii cât si standardelor de calitate;
g) Promovarea activităţilor C.A.S, facilitarea comunicării  si colaborării la nivel local,încurajarea  si dezvoltarea de parteneriate viabile cu alţi  furnizori de servicii, 
instituţii publice si ONG-uri;
h) Asigurarea condiţiilor de legalitate a tuturor actelor, faptelor si măsurilor intreprinse de C.A.S;
i) Stimularea implicării comunităţii în dezvoltarea, menţinerea si acordarea serviciilor prin activităţi de voluntariat.

Beneficiarii de servicii sociale sunt:
a) persoane si familii aflate în dificultate sau risc;
b)grupuri sociale în situatii de dificultate sau risc, generatoare de marginalizare sau excluziune sociala;
c)comunitatea care are nevoie de sensibilizare, prevenire si combatere a situatiilor de dificultate sau risc.

Beneficiarii de servicii sociale acordate de Primăria comunei Cocora prin Comparimentul Asistenţă Socială 
pot fi: copii, persoane vârstnice, persoane cu handicap, persoane afectate de violenţa în familie, bolnavi cronici, persoane care suferă de boli incurabile, persoane fără 
adăpost, persoane care au părăsit penitenciarele,familii monoparentale precum şi alte persoane aflate în situaţii de nevoie socială, cetăţeni români cu domiciliul sau 
reşedinţa pe raza comunei Cocora, fără deosebire de rasă, naţionalitate, de origine etnică, de limbă, de religie, de sex, de orientare sexuală, de opinie, de apartenenţă  
politică.

CAPITOLUL III

PRINCIPII ŞI VALORI

De mare importanţă în definirea noastră ca instituţie sunt principiile şi valorile după care ne călăuzim: 

 1)  Principiul priorităţii:  Problema privind prevenirea şi combaterea marginalizării şi excluziunii sociale, precum şi cea de implementare a măsurilor de asistenţă 
socială în domeniul protecţiei copilului, familiei,  persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, sau a oricăror persoane aflate în nevoie, este  
asumată ca prioritate a Consiliului local al comunei Cocora. 

2) Principiul viziunii globale şi unitare: Măsurile de prevenire şi combatere a marginalizării şi excluziunii sociale, precum şi cele de implementare a asistenţei sociale 
în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, sau a oricăror persoane aflate în nevoie, se bazează pe 
viziunea globală şi unitară a problematicii sociale. 

3)  Principiul profesionalizării în toate domeniile de activitate:  Munca în vederea prevenirii şi combaterii marginalizării şi excluziunii sociale, precum şi cea de 
implementare a măsurilor de asistenţă socială în domeniul protecţiei  copilului,  familiei,  persoanelor singure, persoanelor vârstnice,  persoanelor cu handicap, sau a 
oricăror  persoane  aflate  în  nevoie,  presupune  o  pregătire  profesională  corespunzătoare  a  specialiştilor,  precum  şi  diseminarea  experienţei,  bunelor  practici  şi  a 
instrumentelor de lucru în domeniu. 

4)  Principiul  continuităţii:  Activităţile  desfăşurate  în  vederea  reducerii  fenomenului  prevenirii  şi  combaterii  marginalizării  şi  excluziunii  sociale,  precum şi  de 
implementare a măsurilor de asistenţă socială în domeniul protecţiei  copilului,  familiei,  persoanelor singure, persoanelor vârstnice,  persoanelor cu handicap, sau a 
oricăror persoane aflate în nevoie, vor avea un caracter permanent. 



5) Principiul legalităţii: Respectarea prevederilor Constituţiei şi legislaţiei naţionale în domeniu, precum şi a prevederilor specifice din tratatele internaţionale la care  
România este parte. 

6) Principiul confidenţialităţii: Datele personale deţinute, rezultate din activităţile specifice, nu se fac publice decât în cazurile şi în condiţiile prevăzute de lege. 

7) Principiul nediscriminării: Activităţile specifice de evaluare în vederea prevenirii şi combaterii marginalizării şi excluziunii sociale, precum şi de implementare a 
măsurilor de asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu  handicap, sau a oricăror persoane  
aflate în nevoie, se fac după caz, tuturor categoriilor de persoane identificate, indiferent de sex, apartenenţă etnică sau religioasă etc. 

8)  Principiul  coordonării  şi cooperării  unitare între toate instituţiile  implicate:  Practicile  şi  procedurile  în domeniul  prevenirii  şi  combaterii  marginalizării  şi 
excluziunii sociale, precum şi cele de implementare a măsurilor de asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice,  
persoanelor cu handicap, sau a oricăror persoane aflate în nevoie, vor avea la bază o concepţie naţională unitară şi se va pune accentul pe muncă în parteneriat.

CAPITOLUL IV. PLAN STRATEGIC

Partea I: Consideraţii preliminare

În întocmirea „Planului Strategic” privind activitatea Primăriei  Cocora .Compartiment  Asistenţă Socială în domeniul  serviciilor  sociale  în perioada 2012-2016 s-a  
încercat obţinerea unei imagini cât mai reale a nevoilor sociale existente la nivelul comunei Cocora.

Obiectivele strategice au fost stabilite luând în considerare următoarele aspecte:

A. O analiză făcută în cadrul instituţiei folosindu-se ca instrument analiza SWOT; 
B. Legislaţia specifică  domeniului  de activitate  precum şi  O.G.  68/2003 privind serviciile  sociale,modificată  şi  completată;  HG 1024/2004 pentru  aprobarea 

normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ord. 68/2003 privind serviciile sociale precum şi a metodologiei de acreditare a furnizorilor de servicii sociale;
C. Standardele generale de calitate în domeniul serviciilor sociale aprobate prin Ordinul 383/2005 pentru aprobarea standardelor generale de calitate privind 

serviciile sociale şi a modalităţii de evaluare a îndeplinirii acestora de către furnizori; 
D. Părerea beneficiarilor/personalului implicat în furnizarea de servicii sociale şi experienţa dobândită de-a lungul timpului. 

ANALIZA SWOT 
Analiza mediului extern (oportunităţi şi ameninţări): 
Oportunităţi: 

• prevederile legale stabilesc obligativităţi şi termene pentru soluţionarea fiecărei probleme în parte; 



• prevederile legale stabilesc obligativităţi şi termene pentru intrarea salariaţilor din instituţiile publice în corpul funcţionarilor publici; 
• intrarea României în UE impune prestarea la standarde superioare a serviciilor sociale; 
• existenţa ONG –urilor ce prestează servicii în domeniul asistenţei sociale; 
• parteneriatele cu ong –uri permit intervenţia în zone cu probleme ce nu pot fi acoperite de către primărie; 
• cunoaşterea mai bună , în planul asistenţie sociale, a problemelor existente la nivelulul comunităţii (se înregistrează o creştere semnificativă a numărului de anchete 
sociale realizate în ultimii ani); 
• posibilitatea de a stabili parteneriate strategice cu instituţii care au atribuţii în domeniul protecţiei sociale a diferitelor categorii de beneficiari. 

Ameninţări: 

• limitarea activităţii în domeniu doar la cazuri pe care legea le indică în mod specific, deşi sunt şi alte categorii care ar merita atenţie din partea autorităţilor; 
• lipsa unui plan de comunicare cu furnizorii de servicii sociale – în vederea reralizării unei strategii de intervenţie unitară care să permită o mai bună coordonare a  
servciilor de asistenţă socială la nivel de comunitate (gestionare şi distribuire mai eficientă a resurselor şi serviciilor la nivelul comunităţii); 
• lipsa unei baze de date comune cu toţi prestatorii de servicii sociale care activează în domeniu; 
• existenţa pe piaţa forţei de muncă a judeţului a unui număr mic de persoane calificate pentru domeniul asistenţei sociale; 
• prognozele demografice indică tendinţe de îmbătrânire a populaţiei judeţului,motiv pentru care se impune pregătirea unui serviciu în vederea prestării eficiente a  
serviciilor sociale pentru persoanele vârstnice; 
• deficienţe în asigurarea accesibilităţii persoanelor cu dizabilităţi la nivelul comunităţii; 
• lipsa unor studii sau analize la nivelul comunităţii; 
• lipsa unui sistem de informare preventivă sau a unui sistem de intervenţie rapidă pentru categoriile expuse la risc (tineri sau adulţi peste 50 de ani); 
• creşterea gradului de sărăcie pentru anumite categorii ale populaţiei; 
• clasa socială de mijloc slab dezvoltată; 
• insuficienţa resurselor financiare care să asigure o susţinere reală a măsurilor de prevenire şi combatere a marginalizării şi excluziunii sociale; 
• deficienţe în coordonarea şi implementarea activităţilor de asistenţă socială în domeniul  protecţiei  copilului,  familiei,  persoanelor singure, persoanelor vârstnice,  
persoanelor cu handicap, sau a oricăror persoane aflate în nevoie; 
• responsabilitate scăzută a actorilor sociali (indivizi/grupuri, privat/public, profit/non-profit). 

Analiza mediului intern: 
Puncte tari :
•  Compartimentul  Asistenţă  Socială  este  principalul  compartiment  care  implementează  legislaţia  specifică  combaterii  fenomenului  de  marginalizare  socială  în 
comunitatea comunei Cocora; 
• este un compartiment cu o activitate în dezvoltare care justifică alocarea de resurse umane şi materiale; 
• cresterea performanţelor compartimentului: numar mai mare de persoane asistate, număr mare de anchete sociale realizate (în condiţiile în care nu se inregistrează un 
număr semnificativ mai mare de anagaţi ai C.A.S); 
• managementul instituţiei asigură relaţii de colaborare bune cu Consiliul local şi cu actorii sociali (indivizi/grupuri, privat/public, profit/non-profit). 

 Puncte slabe: 



• lipsa unui program soft unitar şi performant privind gestionarea datelor; 
• sistemul de lucru din instituţie nu este atractiv pentru persoanele calificate în domeniul asistenţei sociale; 
• probleme în asigurarea activităţilor de pregătire continuă a angajaţilor prin cursuri de perfecţionare, regulamente, manuale de specialitate. 
• dotările şi spaţiul unde îşi desfăşoară activitatea personalul din cadrul serviciului primariei; 

PROBLEME STRATEGICE IDENTIFICATE 

Incapacitatea administraţiei publice locale de a face faţă tuturor nevoilor sociale din comunitate. 

Protecţia copilului. 
a) copiii dezinstituţionalizaţi şi tinerii ce părăsesc sistemul de protecţie a copilului; 
b) copiii victime ale violenţei familiale; 

Problematica persoanelor adulte aflate în dificultate, marginalizate social sau cu risc de marginalizare. 

a) problema sărăciei extreme (familii şi persoane singure sărace etc); 
b) persoane vârstnice; 
c) persoane cu handicap; 
d) persoane victime ale violenţei în familie; 
e) persoane dependente de alcool şi droguri; 

Lipsa locuinţelor sociale; 

Partea a II-a: Obiective strategice:

În stabilirea obiectivelor strategice s-a ţinut cont, în primul rând de scopul Compartimentului de Asistenţă 
Socială:  asistenţa şi protecţia  copilului,  a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice,  a familiei  şi a altor persoane sau grupuri  aflate în nevoie socială prin 
acordarea de servicii sociale în scopul prevenirii sau limitării unor situaţii de dificultate sau vulnerabilitate care pot duce la marginalizare sau excluziune socială.

Pentru atingerea acestui scop se vor respecta următorii paşi:

• Stabilirea unor scopuri specifice pentru fiecare serviciu social acordat. Scopul defineşte cele mai importante realizări pe care şi le propune instituţia; 
• Stabilirea unor obiective, acestea fiind propuneri concrete care ajută la îndeplinirea unui scop; 
• Stabilirea activităţilor care sunt mijloacele alese pentru atingerea obiectivelor. 

STRATEGII PENTRU REZOLVAREA PROBLEMELOR IDENTIFICATE
Scop strategic 1: Măsuri organizatorice:

Obiectiv 1- Profesionalizarea sistemului de asistenţă socială prin ocuparea posturilor de asistenţi sociali 
calificaţi precum şi a celor ce necesită specialitaţi cu pregătire corespunzătoare;



Obiectiv 2- întocmirea Planului strategic,Planului anual de acţiune privind activitatea C.A.S
Obiectiv 3 –îmbunătăţirea calităţii resurselor umane din sistem

Scop strategic 2 :Crearea unui continuum de servicii sociale individualizate centrate pe nevoile beneficiarilor
Obiectiv 1 –creşterea numărului de servicii sociale prin înfiinţarea de noi servicii/extinderea celor existente prin contractare de servicii  sociale acordate de  
furnizori publici şi privaţi;
Obiectiv 2 – identificarea nevoilor reale a beneficiarilor de servicii sociale
Obiectiv  3  –  limitarea  situaţiilor  de  abuz,  violenţă  şi  exploatare  a  persoanelor  aflate  la  risc  de  marginalizare  socială:  persoane  cu  dizabilităţi,  grupuri  
minoritare,minori aflaţi în dificultate, persoane vârstnice, persoane infectate HIV;

Obiectiv  4  –  promovarea  unei  comunităţi  incluzive,  reducerea  riscului  de  marginalizare  socială  prin 
identificarea, evaluarea şi acordarea sprijinului necesar celor aflaţi în dificultate.

Obiectiv 5. Creşterea gradului de activare/participare socială a beneficiarilor de servicii/beneficii sociale 
prin creşterea gradului de participare la cursuri de formare profesională a beneficiarilor de VMG/VMI.

Scop strategic 3: Dezvoltarea operaţională a Primăriei  Cocora, respectiv C.A.S,pentru eficientizarea 
relaţiilor cu structurile instituţionale cu atribuţii în domeniul social

Obiectiv 1 – dezvoltarea de parteneriate locale şi judeţene
Obiectiv 2 – îmbunătăţirea continuă a imaginii C.A.S şi o relaţionare cât mai eficientă cu beneficiarii
Obiectiv 3 – schimb de bune practici cu alte instituţii de gen existente la nivel judeţean, naţional şi internaţional
Obiectiv 4 –  investiţii în programe de formare/dezvoltare profesională a personalului din C.A.S

Scop strategic 4: Crearea unui Sistem de Management al Calităţii (SMC)

Obiectiv 1 - Reducerea numărului de neconformităţi
Obiectiv 2 – Implementarea SMC 

Scop strategic 5 – Dezvoltarea comunicării inter-instituţionale şi cu structurile 
societăţii civile. Extinderea parteneriatului social –instituţii, ONG-uri, cetăţeni 
la nivel local, judeţean, în plan intern şi internaţional

Obiectiv 1 – Eficientizarea comunicării inter-instituţionale şi cu ceilalţi parteneri sociali
Obiectiv 2 – Dezvoltarea unei culturi a parteneriatului social şi a responsabilităţii sociale

ECHIPA DE PLANIFICARE STRATEGICĂ:
Echipa de planificare strategică cuprinde următorii membrii: 
primar, viceprimar, secretar, reprezentanţi ai tuturor compartimentelor din instituţie, reprezentanţi 
ai beneficiarilor direcţi ,consultant extern (asistent social principal) etc.
Membrii echipei de planificare strategică are misiunea de a elabora Planul strategic. 
În acest sens:



- Oferă informaţii relevante pentru elaborarea Planului strategic;

- Sunt responsabili cu implementarea Planului strategic;

- Se implică în procesul de revizuire a Planului strategic;

Persoanele implicate sunt cele conform Listei participanţilor la întâlnirea de elaborare a Planului strategic. 

CAPITOLUL V- IMPLEMENTAREA, MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA STRATEGIEI

Pentru a urmări eficienţa obiectivelor stabilite în cadrul Planului Strategic este nevoie de o  monitorizare 

permanentă şi de evaluarea rezultatelor activităţilor întreprinse. 

Întrucât Planul Strategic este conceput pe o perioadă de cinci ani obiectivele stabilite vor fi atinse treptat, 

în funcţie de priorităţi, pe baza unui Plan annual de acţiune (Anexa nr.1).

Evaluarea Planului Strategic se va face prin intermediul unor indicatori, iar monitorizarea prin întocmirea 

de rapoarte trimestriale şi anuale.

Implementarea Planului Strategic şi, implicit a Planului de Acţiune, se face cu participarea tuturor 

compartimentelor  instituţiei, a personalului, a partenerilor, a beneficiarilor şi a altor factori interesaţi din 

comunitate.

În funcţie de rezultatele evaluării şi monitorizării şi în acord cu modificările legislative, Planul Strategic
poate fi revizuit.

                                                Capitolul VI - CONSIDERAŢII FINALE

Prezentul „Plan Strategic”este adus la cunoştinţa personalului, a beneficiarilor şi a familiilor acestora,a 

partenerilor, a comunităţii şi a altor factori de interes din domeniu.

Instituţia va depune eforturi în vederea diseminării informaţiilor cu privire la Planul Strategic întreprinzând



acţiuni de promovare a acestuia prin  mijloacele de mass-media locală.

Câte un exemplar din „Planul Strategic”, va fi înmânat instituţiilor şi organizaţiilor cu care institu ia are ț

încheiate  parteneriate.

Fiecare persoană implicată în acordarea de servicii sociale va dispune de câte un exemplar al „Planului 

Strategic” pentru modificarea şi completarea căruia va putea face propuneri. Beneficiarilor şi familiilor le va 

fi adus la cunoştinţă Planul Strategic  prin  expunerea acestuia într-un spaţiu accesibil unde va putea fi 

consultat. În scopul evaluării rezultatelor comunicării interne şi externe cu privire la diseminarea informaţiilor 

referitoare  la strategie, politică şi serviciile sociale furnizate se va întocmi un Raport anual de către personalul 

 compartimentului.

LISTA PARTICIPANTILOR LA ÎNTÎLNIREA  DE
ELABORARE  A PLANULUI  STRATEGIC

Nr.
crt.

Nume  şi  prenume Funcţia Observaţii

1. LEFTER SORIN-DĂNUŢ PRIMAR
2. GOGAN  PETRE VICEPRIMAR
3. STANCIU  CONSTANTIN SECRETAR
4. RADU  HELENE CONSULTANT EXTERN



5. GHINEA ION MEMBRU COLECTIV 
AUTORITATE TUTELARĂ

 6. AVRĂMIŢĂ PARASCHIVA MEMBRU COLECTIV 
AUTORITATE TUTELARĂ

Anexa 
PLAN ANUAL DE ACŢIUNE

pentru implementarea serviciilor sociale furnizate prin Compartimentul Asistenţă Socială din cadrul Primăriei Cocora
A. Scop strategic 1: Măsuri organizatorice

A1. Obiectiv 1- Profesionalizarea sistemului de asistenţă socială prin ocuparea posturilor de asistenţi sociali calificaţi precum şi a celor ce 
necesită
specialişti cu pregătire corespunzătoare
A2. Obiectiv 2- întocmirea Planului strategic,Planului anual de acţiune privind activitatea C.A.S
A3. Obiectiv 3 – îmbunătăţirea calităţii resurselor umane din sistem

B. Scop strategic 2 : Crearea unui continuum de servicii sociale individualizate centrate pe nevoile beneficiarilor
B1. Obiectiv 1 – creşterea numărului de servicii sociale prin înființarea de noi servicii/extinderea celor existente prin contractere 
de servicii
sociale acordate de furnizori publici şi privaţi
B2. Obiectiv 2 – identificarea nevoilor reale a beneficiarilor de servicii sociale
B2. Obiectiv 3 – limitarea situaţiilor de abuz, violenţă şi exploatare a persoanelor aflate la risc de marginalizare socială: persoane 
cu dizabilităţi, grupuri minoritare,minori aflaţi în dificultate, persoane vârstnice, persoane infectate HIV;
B4. Obiectiv 4 – promovarea unei comunităşi incluzive, reducerea riscului de marginalizare socială prin identificarea, evaluarea şi 
acordarea sprijinului necesar celor aflaţi în dificultate
B5. Obiectiv 5 – Creşterea gradului de activare/participare socială a beneficiarilor de servicii/beneficii sociale prin creşterea 
gradului de participare la cursuri de formare profesională a beneficiarilor de VMG/VMI

C. Scop  strategic  3:  Dezvoltarea  operaţională  a  Primăriei  Cocora,  respectiv  C.A.S,pentru  eficientizarea  relaţiilor  cu 
structurile instituţionale cu atribuţii în domeniul social
C1. Obiectiv 1 – dezvoltarea de parteneriate locale şi judeţene
C2. Obiectiv 2 – îmbunătăţirea continuă a imaginii C.A.S şi o relaţionare cât mai eficientă cu beneficiarii
C3. Obiectiv 3 – schimb de bune practici cu alte instituţii de gen existente la nivel judeţean, naţional şi internaţional
C4. Obiectiv 4 – investiţii în programe de formare/dezvoltare profesională a personalului din C.A.S

D. Scop stategic 4 – Crearea unui Sistem de Management al Calităţii (SMC)
D1. Obiectiv 1 – Reducerea numărului de neconformităţi
D2. Obiectiv 2 – Implementarea SMC



E. Scop strategic 5 – Dezvoltarea comunicării inter-instituţionale şi cu structurile societăţii civile. Extinderea parteneriatului  
social –instituţii, ONG-uri, cetăţeni la nivel local, judeţean, în plan intern şi internaţional
E1. Obiectiv 1 – Eficientizarea comunicării inter-instituţionale şi cu ceilalţi parteneri sociali
E2. Obiectiv 2 – Dezvoltarea unei culturi a parteneriatului social şi a responsabilităţii sociale

Strategie Responsabil Termen Resurse Activități Indicatori Rezultate
Strategie 

1
Consiliul Local 
Cocora (1)

Primăria – C.A.S 
(2)

Furnizori de 
formare 
profesională 
continuă acreditaţi 
(3)

2012-2013 Umane şi 
Materiale  

angajarea de asistenţi 
sociali/ personal 
calificat conform 
cerinţelor postului

Formarea continuă a 
personalului din sistem 

nr.total contracte de 
angajare

50% total 
angajaţi calificaţi în 
sistem

Creşterea capacităţii 
CAS prin creşterea 
nr. personalului 
implicat, 
eficientizarea 
activităţii;
Impementarea 
standardelor 
profesionale în 
serviciile prestate

Strategie
2

Primăria Cocora

Furnizori acreditaţi

Instituţii publice

Anual Umane şi
Materiale  (1) scrierea de cereri de 

finanţare, atragerea de 
fonduri 
nerambursabile,încheier
ea unor parteneriate;
(1) contractere de 
servicii sociale acordate 
de furnizori publici şi 
privaţi

(2)dezvoltarea şi 
gestionarea serviciilor 
sociale proprii în 
funcţie de nevoile 
locale
(2) crearea unei baze de 
date funcţională şi 
eficientă
(2) crearea unui plan 
unic de servicii în 
abordarea fiecăui caz 
social prin elaborarea 

(1)creşterea cu 
5% a numărului 
de servicii 
sociale/programe 
noi;
 (1) compartimen   t 
responsabil de 
contractarea 
serviciilor sociale

(2) existenţa unei 
hărţi a problemelor 
sociale a comunei 
Cocora

 (2) existenţa unui 
plan unic de
 servicii

(3) nr. de 
campanii de 
prevenire şi 

Creşterea calităţii 
vieţii persoanelor 
asistate

Creşterea gradului 
de accesibilitate la 
serviciile sociale

Implicarea 
beneficiarilor în 
luarea deciziilor 
privind politica 
publică locală de 
asistenţă socială



planului individual de 
intervenţie;
(3) organizarea unor 
campanii publice de 
informare şi 
sensibilizare asupra 
problematicii abuzului, 
violenţei şi a 
exploatării;
(3) furnizare de servicii 
de informare şi 
consiliere socială;
(3) promovarea 
valorilor morale şi etice 
în vederea prevenirii 
acestor probleme;
(3)sublinierea rolului 
familiei în limitarea 
situaţiei de abuz, 
violenţă etc;

(3) concesionarea unor 
servicii sociale 
specializate/referirea 
cazurilor  către 
organizaţii/instituţii 
acreditate;

(4) organizarea unor 
campanii de 
sensibilizare a 
cetăţenilor pentru 
creşterea gradului de 
acceptare la nivelul 
comunităţii a 
persoanelor aflate la 
risc de marginalizare 
socială

(4) identificarea, 

conştientizare

(3) nr. 
furnizorilor de 
servicii 
publici/privaţi

(3) nr. şi tipuri de 
servicii sociale 
acordate

 (3) coeficientul 
de satisfacere a 
nevoilor, 
reclamaţi,
 plângeri

(3) număr de 
beneficiari

(4) sesiuni, 
pliante, pagina 
web,chestionare, 
articole de presă

(4) număr de 



evaluarea şi acordarea 
sprijinului necesar celor 
aflaţi în dificultate;

(4)dezvoltarea unui 
program de voluntariat 
şi implicarea 
voluntarilor în 
furnizarea de servicii 
persoanelor aflate la 
risc de marginalizare 
socială;

(4) încurajarea 
reconversiei celor 
asistaţi 
social pentru e preveni 
dependenţa de 
ajutoarele sociale, 
transmiterea acestei 
dependenţe;

(4) urmărirea feed-
back-ului din partea 
comunităţii faţă de 
măsurile implementate

(5) aplicarea 
prevederilor legale 
privind acordarea VMG 
care stabilesc o mai 
strânsă legătură cu 
serviciile de ocupare şi 
prezentarea lunară a 
beneficiarilor la 
AJOFM

(5) oferirea de cursuri 
de formare profesională 

personal implicat
 în acordarea 
serviciilor

100% persoane 
apte de muncă din 
familiile 
beneficiare de
VMG înscrise pe 
listele AJOFM în 
căutarea unui loc 
de muncă sau 
pentru participare
 la cursuri
nr.de persoane 
beneficiare de 



adaptate pieţii muncii 
de către AJOFM şi 
agenţii de specialitate

(5)implementarea 
măsurilor adoptate 
privind condiţionarea 
menţinerii prestaţiilor 
sociale pentru cei apţi 
de muncă,de 
participarea la 
programele disponibile 
de activare socială 
considerente relevante 
de asistentul social 
responsabil de caz

prestaţii sociale apte 
de muncă

20% de beneficiari 
VMG/VMI care
 au beneficiat de 
cursuri de formare 
profesională 
adaptate pieţei 
muncii

20% de persoane 
apte de muncă 
beneficiare de 
prestaţii sociale 
care participă la 
programele de 
activare socială,
pe tipuri de 
servicii accesate

Strategie 
3

Primăria Cocora

Personalul de 
specialitate

Furnizori de 
servicii sociale 
publici/privaţi

Anual Umane şi
Materiale  

(1)identificarea şi 
promovarea de 
parteneriate cu furnizori 
de servicii sociale 
eligibili 
(acreditaţi/licenţiaţi)pen
tru implementarea 
măsurilor de asistenţă 
socială

(1)contractarea 
furnizării serviciilor 
sociale prin furnizori 
privaţi/publici de 
servicii sociale

(2) elaborarea şi 
editarea de materiale cu 
privire la serviciile şi 

(1)creşterea cu 
5% a nr. de 
contracte de 
parteneriat;
(1)existenţa unui 
nr.minim de 
contracte de 
expertiză 
profesională în 
asistenţă socială

(2) creşterea cu 
50% a nr. de 
materiale de 
promovare a 
serviciilor 
acordate de 
Primărie prin 
C.A.S

Implementarea 
standardelor de 
calitate în domeniu

Furnizarea de 
servicii sociale de 
calitate

Dezvoltarea 
capacităţii 
manageriale precum 
şi profesionalizarea 
personalului 



structura C.A.S

(2) eficientizarea 
actului managerial prin 
monitorizarea şi 
evaluarea personalului 
cu instrumente 
specifice;

(3)participarea la 
ateliere de lucru, 
promovarea imaginii 
C.A.S,însuşirea unor 
modalităţi eficiente de 
lucru

(4)realizarea unui Plan 
anual de 
perfecţionare/formare
(4) Instruirea 
profesională internă şi 
externă, schimb de 
experienţă

(2) existenţa 
instrumentelor de 
evaluare, cf.legii

(3) prezenţa la cel 
puţin 4 ateliere de 
lucru

(4) realizarea de 
cursuri cf.
 Planului anual de 
formare 
profesională

Strategie
4

Primăria
Personalul de 
specialitate

2016 reducerea numărului de 
neconformităţi

implementarea SMC

reducerea cu 50% a 
numărului de 
neconformităţi

obţinerea certificării 
internaţionale

informarea, 
instruirea şi 
responsabilizarea 
personalului
prevenirea erorilor 
umane
îmbunătăţirea 
procedurilor
audituri interne şi 
externe

Strategie
5

Primăria Cocora

Instituţii publice
 judeţene, locale 

Anual (1)elaborarea unor 
politici fundamentale 
pentru o comunicare 
internă şi externă 
eficientă

(1) existenta 
instrumentelor de 
comunicare, a 
unor proceduri de 
comunicare 

Furnizarea de 
servicii sociale de 
calitate

Creşterea gradului 



Actori sociali (1) schimbul de date şi 
informaţii cu instituţiile 
judeţene şi locale în 
conformitate cu 
legislaţia în vigoare;
(1) optimizarea 
cooperării cu toţi actorii 
sociali – 
indivizi/grupuri,privat/p
ublic, profit/nonprofit, 
găsirea de noi forme de 
cooperare şi de interes 
comun.
(2) Crearea de grupuri 
de parteneriat local 
(GPL) în problematica 
socială cu orientare pe 
obiective specifice. 
(2)Crearea unui grup de 
lucru care să implice 
partenerii sociali în 
luarea deciziilor. 
(2)Crearea unui 
calendar comun de 
activităţi. 
(2)Organizarea unor 
ateliere tematice, 
conferinţe de caz, 
campanii de 
responsabilizare. 
(2)Preluarea 
experienţelor de succes 
din modele de 
parteneriat 
judeţean/naţional
(2)Dezvoltarea unui 
program de voluntariat 
la nivel local prin 
atragerea de resurse 
umane şi materiale din 

eficientă

(2) nr. voluntari 
implicaţi

de accesibilitate la 
serviciile sociale

Implicarea 
comunităţii în luarea 
deciziilor privind 
politica publică 
locală de asistenţă 
socială



comunitate. 
(2) Încurajarea 
spiritului0 civic şi 
comunitar în rândul 
cetăţenilor

Proceduri de monitorizare şi evaluare:
- Rapoarte statistice ale AJOFM

- Raportări  statistice ale AJPS

- Raportări statistice interne (bază de date)

- Studiu  de evaluare a resurselor umane din sistemul de asistenţă socială

- Plan anual de formare a personalului

- Raport anual  privind implementarea Planului anual de formare a personalului

- Plan de acţiune anual

- Raport anual  privind implementarea Planului anual de acţiune

- Protocoale încheiate

- Listă de nereguli şi detectate

P.SECRETAR,
Stanciu Constantin

    

                                                                 

 Anexa nr.2 la HCL nr.15 din 30.08.2012  



CARTA DREPTURILOR PERSOANELOR CARE BENEFICIAZĂ DE  SERVICII SOCIALE ŞI PRESTAŢII SOCIALE

DISPOZIŢII GENERALE:

Art.1. „Carta drepturilor persoanelor care beneficiază de servicii sociale şi prestaţii sociale” adoptată de către Primăria comunei Cocora este un cod propriu privind 
drepturile beneficiarilor serviciilor sociale furnizate, având la baza drepturile reglementate prin legislaţia în vigoare,precum şi drepturile şi libertăţile fundamentale ale 
omului. 
 Art.2. Primăria comunei Cocora prin Compartimentul Asistenţă Socială asigură informarea personalului şi a beneficiarilor, prin diverse modalităţi (de ex. întâlniri de 
grup, individuale), asupra prezentului document. 
Art.3. Prezenta ”Cartă” se va completa periodic funcţie de dezvoltarea şi diversificarea serviciilor sociale la nivelul Primăriei comunei Cocora                         - 
Compartimentului Asistenţă Socială şi funcţie de reglementările legale ce vor apare în domeniu.
Art.4. (1) Beneficiarii de servicii sociale sunt:
a) persoane si familii aflate în dificultate sau risc;
b)grupuri sociale în situaţii de dificultate sau risc, generatoare de marginalizare sau excluziune sociala;
c)comunitatea care are nevoie de sensibilizare, prevenire si combatere a situaţiilor de dificultate sau risc.
(2)Beneficiarii de servicii sociale acordate de Primăria comunei Cocora prin Comparimentul Asistenţă Socială pot fi: copii, persoane vârstnice, persoane cu handicap, 
persoane afectate de violenţa în familie, bolnavi cronici, persoane care suferă de boli incurabile, persoane fără adăpost, persoane care au părăsit penitenciarele,familii 
monoparentale precum şi alte persoane aflate în situaţii de nevoie socială, cetăţeni români cu domiciliul sau reşedinţa pe raza comunei  Cocora, fără deosebire de rasă,  
naţionalitate, de origine etnică, de limbă, de religie, de sex, de orientare sexuală, de opinie, de apartenenţă politică.
Art.5. Pot beneficia de serviciile sociale şi prestaţiile sociale acordate prin Compartimentul Asistenţă Socială cetăţenii altor state,apatrizii  precum şi orice altă persoană 
care are domiciliul sau reşedinţa pe raza comunei Cocora.
Art.6.  Serviciile sociale şi prestaţiile sociale se acordă la solicitarea clientului sau în urma sesizării venite din partea cetăţenilor, unor instituţii sau reprezentanţi ai  
societăţii civile, conform legislaţiei în vigoare.

Art.7.  Drepturile  se  acordă,  se  suspendă,se  modifică  după  caz  încetează,  în  condiţiile  şi  procedurile 
prevăzute de normele legale în vigoare.

Art.8.  Drepturile beneficiarilor de servicii sociale sunt aduse la cunoştinţa acestora şi a angajaţilor prin 
afişarea Cartei la sediul Primăriei comunei Cocora precum şi prin orice mijloace de informare accesibile persoanelor interesate.

Art.9. Asigurarea calităţii serviciilor sociale furnizate prin Compartimentul Asistenţă Socială se realizează 
prin respectarea  Standardelor generale de calitate privind serviciilor sociale aprobate prin Ordinul nr. 383/2005.

                                                                         CAPITOLUL I
DREPTURI ŞI OBLIGAŢII GENERALE



Art.10. (1) Beneficiarii de servicii sociale au următoarele drepturi:
a) să li se respecte drepturile si libertăţile fundamentale, fara discriminare pe baza de nastere, rasa, sex, religie, opinie sau orice alta circumstanţa personala ori sociala;
b) sa fie informaţi asupra situaţiilor de risc, precum si asupra drepturilor sociale;
c) sa li se comunice, în termeni accesibili, informaţiile privind drepturile fundamentale si masurile legale de protecţie, precum si cele privind condiţiile care trebuie  
îndeplinite pentru a le obţine;
d) sa participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale;
e) sa li se asigure păstrarea confidentialitatii asupra informaţiilor furnizate si primite;
f) sa li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate, atât timp cât se mentin condiţiile care au generat situaţia de dificultate;
g) sa fie protejaţi de lege atât ei, cât si bunurile lor, atunci când nu au capacitate de decizie, chiar daca sunt îngrijiţi în familie sau într-o instituţie;
h) sa li se garanteze demnitatea si intimitatea;
i) sa li se respecte viata intima;
j) sa participe la luarea deciziilor privind intervenţia sociala care li se aplica, putând alege variante de intervenţii, daca acestea exista;
k) sa participe la evaluarea serviciilor sociale primite;
l) sa participe în organismele de reprezentare ale furnizorilor de servicii sociale;
m) sa fie respectate toate drepturile speciale care privesc minorii sau persoanele cu handicap.
(2) Informaţiile confidenţiale pot fi dezvăluite fara acordul beneficiarilor în
urmatoarele situaţii:
a) atunci când dispoziţiile legale o prevăd în mod expres;
b) când este pusa în pericol viata persoanei beneficiare sau a membrilor unui grup social;
c) pentru protecţia vieţii,  integrităţii fizice sau a sănătăţii persoanei, în cazul în care aceasta se afla în incapacitate fizica, psihica, senzoriala ori juridica de a-si da 
consimtamântul.
Art.11.Beneficiarii de servicii sociale au următoarele obligaţii:
a) sa furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familiala, sociala,medicala si economica;
b) sa participe la procesul de furnizare a serviciilor sociale;
c) sa contribuie, în conformitate cu legislaţia în vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate – unde este cazul, în funcţie de tipul serviciului si de situaţia lor materiala;
d) sa comunice orice modificare intervenita în legătura cu situaţia lor personala.
Art.12. Accesul egal la drepturile prevăzute de legislaţia în vigoare este garantat de respectarea următoarelor principii în acordarea serviciilor sociale:

a. Respectarea individualităţii fiecărei persoane;
b. Respectarea libertăţii de a alege serviciul social în funcţie de nevoia socială;
c. Asigurarea accesului la servicii sociale în condiţii de tratament egal prin excluderea privilegiilor şi eliminarea oricărei forme de discriminare;
d. Asigurarea de servicii de calitate, accesibile, flexibile, adaptate nevoilor sociale;
e. Asigurarea drepturilor şi siguranţei beneficiarilor, protejând în acelaşi timp şi interesele acestora, dar şi pe cele colective ale comunităţii;
f. Asigurarea accesului la informaţii privind drepturile fundamentale, măsurile legale de protecţie, precum şi posibilitatea de contestare a deciziei de acordare a unor 
servicii sociale;
g. Respectarea vieţii intime a persoanei;
h. Respectarea confidenţialităţii;
i. Dezvoltarea parteneriatului dintre părţile implicate în procesul de acordare a serviciilor sociale şi beneficiarii acestora.
                                                                         CAPITOLUL II
                                     DREPTURI COMUNE BENEFICIARILOR DE SERVICII SOCIALE



Art.13. (1) Beneficiarilor serviciilor sociale li se respectă dreptul de a beneficia de servicii sociale fără nici 
o discriminare bazată pe etnie, sex sau orientare sexuală, stare civilă, convingeri politice şi / sau religioase, deficienţe fizice sau psihice sau pe alte asemenea criterii.
(2) Beneficiarilor serviciilor sociale li se respectă dreptul la promovarea unei imagini pozitive de către personalul implicat în furnizarea serviciilor sociale;

Art.14.  Beneficiarilor  de  servicii  sociale  li  se  respectă  dreptul  la  demnitate  prin  recunoaşterea  valorii 
fiecăruia ca fiinţă raţională, posesoare a unor drepturi şi libertăţi inalienabile, indestructibile şi imprescriptibile, capabilă să îşi controleze propria sa viaţă, respectându-se  
convingerile sale politice, religioase, culturale, sociale.

Art.15. Beneficiarilor de servicii sociale li se respectă dreptul la autodeterminare prin implicarea lor directă în luarea deciziilor privind intervenţia socială care îi 
vizează cu afirmarea dreptului clientului la libertatea de a alege varianta de intervenţie optimă.

Art.16. Beneficiarilor de servicii sociale li se respectă dreptul la confidenţialitate şi intimitate, informaţiile privind identitatea clientului şi aspectele de intimitate  
ale problemei sale neputând fi divulgate sau făcute publice decât cu permisiunea acestuia asigurându-se astfel dreptul la bunul său renume.

Art.17. Beneficiarilor de servicii sociale li se asigură continuitatea serviciilor sociale furnizate atâta timp cât se menţin condiţiile care au generat starea de nevoie  
precum şi funcţie de resursele umane şi materiale ale serviciului.

Art.18. Beneficiarii de servicii sociale au dreptul la politeţe şi consideraţie din partea profesionistului creându-se posibilitatea unei cooperări constructive într-un  
climat de încredere reciprocă între cei doi factori implicaţi în acordarea serviciilor sociale.

Art.19.  Beneficiarii de servicii sociale au dreptul la noninterferenţă respectiv la dreptul la reţinere, acea libertate negativă care conferă demnitatea de a avea  
propriile valori şi credinţe şi a nu discuta cu profesionistul situaţiile pe care nu le consideră relevante pentru situaţia socială în cauză, beneficiarii fiind îndreptăţiţi să  
decidă dacă doresc sau nu o altă formă de ajutor.

Art.20. Beneficiarilor de servicii sociale li se respectă dreptul la viaţa intimă pe tot parcursul procesului de furnizare a serviciilor.

Art.21. Beneficiarii de servicii sociale au dreptul să participe la evaluarea serviciilor sociale acordate putând negocia orice modificare cu profesionistul şi de a 
realiza orice activitate de intervenţie pe baza unui contract, contractul neputând fi modificat unilateral.

Art.22. Beneficiarii de servicii sociale au dreptul de a-şi exprima nemulţumirea cu privire la acordarea serviciilor sociale.

                                                                               CAPITOLUL III

DREPTURI SPECIFICE PE TIPURI DE BENEFICIARI

Art.23. Drepturi specifice beneficiarilor de servicii de informare:



(1) Beneficiarii serviciilor sociale de informare au dreptul la o informare corecta. Aceasta presupune ca:
a) profesioniştii trebuie sa fie bine pregătiţi din punct de vedere profesional;
b) profesioniştii isi vor adopta limbajul profesional la capacitatule de înţelegere si caracteristicile clientului
(exprimarea va fi clara, concisa si se vor evita termenii ştiinţifici);
c) profesioniştii vor furniza informaţii obiective, centrate pe problema clientului si vor comunica ceea ce clientul trebuie sa ştie, nu cu ceea ce ar dori sa audă.
(2)Beneficiarii de servicii de informare au dreptul la o informare completa, constând in:
a) o abordare comprehensiva a problemei prin faptul ca profesioniştii isi vor construi relaţii cu alţi
profesionişti din diverse domenii de activitate;
b) profesioniştii ii vor prezenta clientului toate avantajele si dezavantajele opţiunilor posibile.
(3)Beneficiarii de servicii de informare au dreptul la o informare adaptata sau specifica, in funcţie de nevoile si problemelor lor.
(4) Beneficiarii de servicii de informare au dreptul la o informare au dreptul la o informare operativa, realizata in cel mai scurt timp posibil de la momentul solicitării de  
servicii.
(5) Beneficiarii de servicii de informare au dreptul la o informare competenta, realizata de către mai mulţi profesionişti, in funcţie de competentele acestora si nevoile 
lor.

Art.24. Drepturi specifice beneficiarilor de servicii de consiliere socială:

(1)Consilierea se realizează prin încheierea unui contract între reprezentantul compartimentului social şi client în care sunt stabilite drepturile şi obligaţiilor  
părţilor precum şi răspunderea părţilor în cazul nerespectării clauzelor contractuale.

(2) Beneficiarii de servicii sociale au dreptul la o relaţie de consiliere bazata pe nevoile si dorinţele lor. Aceasta presupune ca:
a) profesionistul sa facă o analiza corecta, obiectiva a nevoilor si problemelor clientului:
b) profesionistul sa aleagă strategia si metodele adecvate in rezolvarea problemelor cu care se confrunta clientul.

(3) Beneficiarii de servicii sociale au dreptul la o relaţie de consiliere
neutra/impartiala. Astfel:
a) profesionistul nu va face discriminari pe baza de: sex, religie, rasa, etnie, apartenenţa profesionala, orientare politica sau sexuala si venituri
b) profesionistul nu intra in relaţii de consiliere cu prieteni, colegi, cunoscuţi sau rude 
c) profesionistul va evita transpunerea in starea emoţionala a clientului
d) profesionistul nu se va implica in relaţii suplimentare cu clientul
e) profesionistul nu va folosi informaţiile obţinute in timpul consilierii in scop personal
f) profesionistul nu va influenta clientul in orientarea politica, religioasa, sexuala sau de alta natura
g) clientul are dreptul la autodeterminare prin alegerea modalităţilor de acţiune dorite, in urma prezentării opţiunilor de către profesionist
h) profesionistul nu va impune o decizie luata de către el clientului
i) profesionistul va pune interesul clientului mai presus de interesul sau.

Art.25. Drepturi specifice beneficiarilor de servicii sociale - persoane vârstnice:

(1) Dreptul de a fi respectat cu propriile sale valori individuale;

(2) Dreptul de a decide cu privire la problemele sale si asupra modului de rezolvare a acestora;

(3) Dreptul la informaţie, mai ales daca sunt informaţii cu privire la persoana respectiva;



(4) Dreptul la libertate fara discriminare pe baza de rasa, sex, religie, opinie sau orice alta circumstanţa personala ori sociala;

(5) Dreptul la securitate;

(6) Dreptul de a beneficia de servicii profesionale de asistenta;

(7) Dreptul la desfăşurarea propriei personalitatea;

(8) Dreptul la respect, intimitate, demnitate si viata intima;

(9) Dreptul de a participa la luarea deciziilor în furnizarea serviciilor sociale;

(10) Dreptul la păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate si primite;

(11) Dreptul asigurării continuităţii serviciilor furnizate persoanele vârstnice atâta timp cât se menţin condiţiile ce au generat situaţia de dificultate;

(12) Dreptul de a participa la evaluarea serviciilor sociale primite;

Art.26. Drepturi specifice beneficiarilor de servicii sociale -persoane cu dizabilităţi:

(1) Dreptul de a fi tratat cu respect, bună credinţă şi înţelegere.
(2) Dreptul la un asistent personal care să îi ofere îngrijire la domiciliu conform contractului de muncă încheiat de asistentul personal cu primarul comunei Cocora
(3) Dreptul de a beneficia de sprijin în realizarea planului de recuperare, de măsuri care să îi asigure autonomia, integrarea socială şi ocupaţională şi participarea la 

viaţa comunităţii.

Art. 27. Drepturi specifice beneficiarilor de servicii sociale –copii asigurate de Consiliul Local prin 
Compartimentul Asistenţă Socială  în domeniul protecţiei copiilor:

(1)  Copiilor  beneficiari  ai  serviciilor  sociale  furnizate  prin  Compartimentul  Asistenţă  Socială  le  sunt 
respectate toate drepturile prevăzute in Legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului,  Ordinului Nr. 95 din 13 martie 2006 pentru aprobarea 
Metodologiei  de lucru privind colaborarea dintre Direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului şi Serviciile publice de asistenţă socială/persoane cu 
atribuţii de asistenţă socială, fără a se face discriminări de sex, rasă, origine etnică, naţionalitate, religie.

(2) Copiilor beneficiari ai serviciilor sociale le sunt garantate dreptul de a li se respecta confidenţialitatea, 
demnitatea şi intimitatea de-a lungul procesului de furnizare a serviciilor sociale.



(3) Beneficiarul de servicii sociale are dreptul la reţinere,acea libertate care conferă demnitate de a avea 
propriile valori  şi credinţe şi de a nu discuta cu personalul implicat în furnizarea serviciilor situaţiile pe care nu le consideră relevante pentru situaţia socială în cauză;

(4) Beneficiarul de servicii sociale are dreptul la păstrarea confidenţialităţii asupra  informaţiilor primite şi 
furnizate;

(5) Beneficiarul are dreptul de a participa direct la toate activităţile prevăzute în Planul de servicii şi de a veni cu propuneri de îmbunătăţire. 

(6) Angajaţii îşi vor adopta limbajul profesional la capacităţile de înţelegere şi caracteristicile beneficiarului:exprimarea va fi clară, concisă şi se vor evita termenii  
ştiinţifici.

                                                                 CAPITOLUL IV

OBLIGATII COMUNE BENEFICIARILOR DE SERVICII SOCIALE

Art.28.  Beneficiarii  serviciilor  sociale  au  obligaţia  de  a  furniza  date/informaţii  corecte  cu  privire  la 
identitate, situaţia familială, socială, medicală şi economică.

Art.29. Beneficiarii serviciilor sociale au datoria de a accepta responsabilităţi, respectiv de a-şi asuma toate 
responsabilităţile obişnuite ale unei fiinţe umane ca membru al unei familii, al comunităţii şi ca cetăţean, în acord cu normele legale în vigoare.

Art.30.  Beneficiarii  serviciilor  sociale  sunt  obligaţi  să  participe  la  procesul  de  furnizare  a  serviciilor 
sociale.

Art.31.  Beneficiarii  serviciilor  sociale  sunt  obligaţi,după  caz,să  contribuie  la  plata  serviciilor  sociale 
furnizate, în funcţie de tipul serviciului şi de situaţia lor materială.

Art.32. Beneficiarii serviciilor sociale au obligaţia să comunice Compartimentului Asistenţă Socială orice 
modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală pe tot parcursul procesului de acordare a serviciului social.

Art.33. Beneficiarii serviciilor sociale au obligaţia de a coopera cu profesionistul/specialistul în acordarea 
serviciilor sociale.

Art.34. Beneficiarii serviciilor sociale au obligaţia de a sesiza conducerea Primăriei comunei Cocora în cazurile în care profesionistul            nu-şi îndeplineşte  
corespunzător atribuţiile prevăzute în Fişa postului şi obligaţiile prevăzute în Codul etic.

Art.35. Beneficiarii serviciilor sociale au obligaţia să manifeste respect în relaţia cu profesionistul/specialistul.



                                                                        CAPITOLUL V

OBLIGAŢII SPECIFICE BENEFICIARILOR DE SERVICII SOCIALE

Art.36. Obligaţiile beneficiarilor de servicii sociale de informare şi consiliere socială:
(1) respectarea prevederilor contractului încheiat cu Primăria comunei Cocora  - Compartimentul Asistenţă Socială;
(2) Beneficiarii serviciilor de informare si consiliere au obligaţia de a participa la procesul de planificare si furnizare a serviciilor sociale.
(3) Beneficiarii serviciilor de informare si consiliere au obligaţia de a comunica orice modificare intervenita in legătura cu situaţia lor personala.

Art.37. Obligaţiile beneficiarilor de servicii sociale- persoane vârstnice:

(1) De a furniza informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familiala, sociala, medicala si economica;
(2) De a participa la procesul de furnizare a serviciilor;
(3) De a contribui conform legislaţiei în vigoare, hotărârilor Consiliului Local, după caz, la plata serviciilor sociale furnizate, funcţie de situaţia lor materiala;
(4) De a comunica orice modificare intervenita în situaţia lor familiala, sociala, medicala si economica;
(5) De a respecta regulile Primăriei si personalul acesteia.

Art.38. Obligaţiile beneficiarilor de servicii sociale (persoane cu handicap) asigurate de asistentul personal:
- actualizarea certificatului de încadrare în gradul de handicap prevăzut de lege;
- respectarea şi participarea la realizarea planului de recuperare stabilit de Comisia de expertiză medicală;
- aducerea la cunoştinţa Compartimentului Asistenţă Socială a oricărei modificări survenite în situaţia social-economică, familială.

Art.39. (1) Obligaţiile specifice     beneficiarilor de serviciilor sociale: copii  

În raport cu familia/reprezentantul legal/persoana juridică:
a) copilul are obligaţia să coopereze cu părinţii sau reprezentanţii săi legali, precum şi cu persoana fizică sau juridică în îngrijirea căreia se află;
b) Copilul are obligaţia să-şi îndeplinească responsabilităţile educaţionale potrivit abilităţilor sale;

În raport cu societatea:

c) Copilul are obligaţia de a duce un mod de viaţă în conformitate cu normele de convieţuire socială;
d) Copilul are obligaţia de a participa la toate activităţile prevăzute în Planul de servicii individualizat;
e) Copilul are obligaţia de a respecta regulile Primăriei şi să trateze cu respect personalul acesteia;



(2)Obligaţiile personalului cu atribuţii de asistenţă socială în domeniul protecţiei copiilor aflaţi în aria teritorială a comunei Cocora, conform Legii nr. 272/2004 
privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, Ordinului Nr. 95 din 13 martie 2006 pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre Direcţiile 
generale de asistenţă socială şi protecţia copilului şi Serviciile publice de asistenţă socială/persoane cu atribuţii de asistenţă socială:

- Acordarea sistematică de servicii şi prestaţii, cu accent deosebit pe informarea corespunzătoare a părinţilor, consilierea acestora, terapie sau mediere pentru 
a evita separarea copiilor de părinţii săi sau abuzul asupra copiilor (Art.34).

- Depistarea precoce a situaţiilor de risc care pot determina separarea copilului de părinţii săi, precum şi prevenirea comportamentelor abuzive ale părinţilor 
şi a violentei în familie. (Art.34).

- Identificarea copiilor  a căror dezvoltarea fizică, mentală, spirituală, morală sau socială a copilului este primejduită şi care necesita intervenţia DGASPC 
(Art. 36(2)).

- Cooperarea cu instituţiile medicale, poliţia şi alte autorităţi în vederea realizării demersurilor pentru înregistrarea naşterii copiilor părăsiţi în maternitate 
şi a copiilor găsiţi. (Art. 11 si12)

-  Informarea părinţilor şi copiilor în legătură cu drepturile pe care le au, precum şi asupra modalităţii de acordare a drepturilor de asistentă socială şi de 
asigurări sociale, (art.45 (4)).

- Urmărirea evoluţiei dezvoltării copilului, precum şi modul în care părinţii îşi exercită drepturile şi îşi îndeplinesc obligaţiile cu privire la copilul reintegrat în 
familie. In acest scop, se întocmesc rapoarte lunare pe o perioadă de minimum 3 luni. (art.70).

- Colaborarea  cu inspectoratele  şcolare judeţene  şi  cu celelalte  instituţii  publice  competente  în  vederea  reintegrării  şcolare  a copiilor  care  se sustrag 
procesului de învăţământ, desfăşurând munci cu nerespectarea legii. (art.87 (3)).

- Acordarea de prestaţii financiare excepţionale, în situaţia în care familia care îngrijeşte copilul se confruntă temporar cu probleme financiare determinate de 
o situaţie excepţională şi care pune în pericol dezvoltarea armonioasă a copilului. Cuantumul maxim, precum şi condiţiile de acordare a prestaţiilor financiare 
excepţionale se stabilesc printr-o hotărâre a consiliului local. Prestaţiile financiare excepţionale pot fi acordate şi sub formă de prestaţii în natură (art.121 (1),  
122 şi 123).

-  Elaborarea şi distribuirea de materiale informative despre drepturile copiilor;
- Organizarea unor evenimente pentru promovarea Legii 272/2004 privind protecţia ţi promovarea drepturilor copiilor  (seminarii, dezbateri, concursuri etc.)
- Organizarea de cursuri de formare pentru personalul propriu pentru a se asigura ca aceştia cunosc drepturile copilului
- Monitorizarea modului de respectarea a drepturilor copiilor in şcolile şi unităţile medicale din unitatea administrativ teritorială
- Sprijinirea copiilor în demersurile pe care le întreprind în vederea respectării drepturilor lor.
-

Art.40. Obligaţiile personalului care acordă servicii sociale:

- de a respecta standardele generale de calitate în acest domeniu;
- de a respecta prevederile Codului etic;
- de a respecta contractul încheiat între instituţie şi beneficiar;
- de a cunoaşte prevederile prezentei Carte a drepturilor persoanelor care beneficiază de servicii sociale şi/sau prestaţii sociale.

CAPITOLUL VI



DISPOZIŢII FINALE

Art.40. Prezenta Cartă va fi îmbunătăţită periodic dată fiind complexitatea experienţei în domeniul asistenţei sociale.

Art.41. Carta drepturilor se va aduce la cunoştinţa cetăţenilor prin afişare la sediul instituţiei cât şi prin orice alte mijloace accesibile persoanelor interesate.

Art.42. Prezenta Cartă a drepturilor a fost aprobată în şedinţa Consiliului Local al comunei. Cocora din data de 30.08.2012

Secretar,

STANCIU CONSTANTIN

                                       Anexa   3    la  HCL  nr.15 din 30.08.2012  

                                                                                              

PRIMARIA  COMUNEI COCORA

COMPARTIMENT  ASISTENTA  SOCIALA       

CODUL ETIC

AL PERSONALULUI CARE OFERĂ SERVICII SOCIALE



CAPITOLUL I

DISPOZITII GENERALE

Art.1. Codul etic cuprinde norme de conduită obligatorii în legătură cu exerciţiul îndatoririlor profesionale 

ale personalului care oferă servicii sociale precum şi principiile şi valorile care stau la baza furnizării serviciilor sociale.

Art.2. Prevederile prezentului cod etic se aplică personalului care oferă servicii sociale la sediul primariei, 

in cadrul compartimentului de asistenta sociala.

Art.3. Normele de conduită cuprinse în codul etic sunt în concordanţă cu reglementările legale în vigoare din domeniul asistenţei sociale.

Art.4. Serviciile sociale oferite trebuie să răspundă nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup, în vederea prevenirii, limitării şi depăşirii unor situaţii de 

dificultate, vulnerabilitate sau dependenţă, pentru prezervarea autonomiei şi protecţiei persoanei, pentru prevenirea marginalizării şi excluziunii sociale şi în scopul 

creşterii calităţii vieţii.

CAPITOLUL II

PRINCIPIILE ŞI VALORILE CARE STAU LA BAZA

FURNIZĂRII SERVICIILOR SOCIALE

Art.5. Principiile şi valorile care stau la baza furnizării serviciilor sociale sunt:

a. Principiul solidarităţii sociale      

Comunitatea participă la sprijinirea persoanelor care nu îşi pot asigura nevoile sociale, pentru menţinerea şi întărirea coeziunii sociale.

b. Principiul universalităţii      



Fiecare persoană are dreptul la asistenţă socială, în condiţiile prevăzute de lege. Prin acest drept recunoaştem principiul accesului egal la servicii pentru persoanele  

care domiciliază sau au reşedinţa pe raza comunei Cocora.

c. Principiul subsidiarităţii      

Statul, prin autorităţile publice locale, intervine când resursele personale şi comunitare nu au satisfăcut sau au satisfăcut insuficient nevoile sociale ale persoanelor 

cu domiciliul sau reşedinţa pe raza localitatii Cocora.

d. Principiul planificării şi furnizării de servicii sociale pe baza datelor concrete      

Pentru asigurarea unor servicii de calitate care să satisfacă nevoile celor mai  defavorizate categorii sociale, planificarea şi furnizarea acestor servicii au la bază o 

bună informare privind nevoia socială pe care serviciile încearcă să o acopere, impactul serviciilor asupra nevoii respective şi asupra vieţii cetăţenilor.

e. Proximitate în furnizarea de servicii sociale      

Serviciile sociale oferite vor fi adaptate nevoilor comunităţii sociale în schimbare ale fiecărei persoane, oricare potenţial beneficiar putând accede în mod facil la 

aceste servicii.

f. Abordarea integrată în furnizarea serviciilor sociale      

Acordarea de servicii sociale se bazează pe evaluarea initaiala si completa a nevoilor solicitanţilor, a situaţiilor de risc şi criză pentru individ, familie şi copil  

urmată de intervenţia planificată asupra tuturor aspectelor problemei sociale de rezolvat.

g. Eficacitate şi eficienţă  

Serviciile sociale oferite trebuie să fie eficace şi eficiente, resursele posibile să fie corect utilizate, răspunzând nevoii sociale a solicitantului pentru restabilirea 

echilibrului psiho-social al acestuia.

Oferirea de servicii de calitate cu costuri reduse.

h. Îmbunătăţirea continuă  

Compartimentul de Asistenţă Socială are o abordare proactivă pentru satisfacerea nevoilor sociale ale comunităţii fiind preocupat de îmbunătăţirea permanentă a 

calităţii serviciilor sociale urmărind respectarea standardelor de calitate.

i. Parteneriat  

Compartimentul de Asistenţă Socială oferă servicii sociale în parteneriat cu alţi furnizori acreditaţi (D.G.A.S.P.C. Ialomita) pe baza convenţiilor prin care s-au  

stabilit de comun acord obiective comune şi modalităţi de cooperare.

j. Orientarea spre rezultate  



Serviciul social are ca obiectiv principal orientarea spre rezultate în beneficiul persoanelor deservite. Impactul serviciilor sociale este monitorizat şi evaluat în  

permanenţă.

Valori  

a. Egalitatea de şanse      

Toate persoanele vulnerabile beneficiază de oportunităţi  egale cu privire la accesul la serviciile  sociale şi de tratament egal prin evitarea oricăror forme de 

discriminare de ordin politic, economic, religios sau de altă natură.

b. Libertatea de a alege serviciul social în funcţie de nevoia socială      

Fiecărei persoane îi este respectată alegerea făcută privind serviciul social ce răspunde nevoii sale sociale. In situaţia în care unele persoane se expun riscului,  

serviciile sociale vor promova interesele acestor persoane şi vor avea o preocupare continuă pentru bunăstarea acestora.

c. Independenţa şi individualitatea fiecărei persoane     

Fiecare persoană are dreptul să fie parte integrantă a comunităţii, păstrându-şi în acelaşi timp independenţa şi individualitatea. Dacă unele persoane se află într-o 

situaţie de vulnerabilitate acestea au dreptul să-şi aleagă serviciul social care să le asigure starea de normalitate păstrându-şi independenţa şi individualitatea evitând  

etichetarea lor ca beneficiari de asistenţă socială ca fiind diferiţi de ceilalţi cetăţeni. Acest principiu urmăreşte să evite marginalizarea beneficiarilor de servicii sociale pe 

baza principiului că toţi cetăţenii, indiferent dacă necesită servicii de asistenţă socială sau nu, sunt fiinţe umane normale cu nevoi şi aspiraţii normale.

d. Transparenţa şi participarea în acordarea serviciilor sociale              

Fiecare persoană are acces la informaţiile privind drepturile fundamentale, măsurile legale de asistenţă socială precum şi posibilitatea de contestare a deciziei de 

acordare a unor servicii sociale. Membrii comunităţii trebuie încurajaţi şi sprijiniţi pentru a fi parte integrantă în planificarea şi furnizarea serviciilor în comunitate.

e. Confidenţialitatea    

În acordarea serviciilor sociale se impune luarea de măsuri posibile şi rezonabile astfel încât informaţiile care privesc pe beneficiar să nu fie divulgate sau făcute 

publice fără acordul persoanei în cauză.    

f. Demnitatea umană      

Fiecare persoană este unică şi trebuie să i se respecte demnitatea.    

Fiecărei persoane îi este garantată dezvoltarea liberă şi deplină a personalităţii. Toţi oamenii sunt trataţi cu demnitate cu privire la modul lor de viaţă, cultură, 

credinţele şi valorile personale.                          



CAPITOLUL III

REGULILE DE COMPORTAMENT SI CONDUITA

IN ACORDAREA SERVICIILOR SOCIALE

Art.6. Complexitatea şi diversitatea sistemelor de relaţii în baza cărora se acordă servicii sociale impune respectarea unor norme de comportament şi conduită în  

scopul: 

a. de a ghida persoana implicată în acordarea serviciilor, în momentul în care aceasta se confruntă cu dileme practice care implică o problematică etică;

b. de a asigura beneficiarii, dar şi potenţialii beneficiari de servicii sociale împotriva incompetenţei şi a neprofesionaliştilor;

c. de a reglementa comportamentul persoanelor implicate în acordarea serviciilor sociale precum şi relaţiile acestora cu beneficiarii, cu colegii, cu reprezentanţii  

altor instituţii sau ai societăţii civile.

d. de a asigura supervizare şi consultanţă personalului implicat în acordarea serviciilor sociale în vederea evaluării activităţii acestora.

Art.7. Reguli de comportament şi conduită în relaţia beneficiar servicii sociale – personal implicat:    

1.  În  identificarea  beneficiarului,  evidenţierea,  diagnosticarea  şi  evaluarea  nevoii  sociale,  în  vederea  realizării  de  acţiuni  şi  măsuri  cu  caracter  preventiv, 

monitorizare:

-  personalul trebuie să manifeste disponibilitate faţă de beneficiar, care vine din proprie iniţiativă la asistentul social; 

- personalul stabileşte împreună cu clientul care este problema asupra căreia urmează să se acţioneze;

- să asculte şi să nu intervină decât în momentele propice; 

- să inspire încredere clientului;

-  să ştie să-i suscite şi să-i menţină interesul pentru subiectul interviului;

- să manifeste empatie, respectiv să înţeleagă ceea ce îi spune interlocutorul, să fie capabil să se pună în situaţia acestuia;

-  să reducă, pe cât posibil, distanţa dintre el şi client (distanţa datorată diferenţelor de statut social, de cultură, de sex, etc.);

- personalul trebuie să fie capabil de a înlătura barierele psihologice ale comunicării şi să-şi dea seama de mecanismele de apărare ale eului pe care clientul le 

utilizează pentru a ocoli răspunsurile mai sensibile şi problemele care-l privesc îndeaproape;

2. În furnizarea serviciilor de informare  



Informare competentă, corectă, completă, adecvată, transparentă, operativă:

- personalul trebuie să ofere cel mai competent ajutor posibil ceea ce presupune o bună pregătire profesională, teoretică şi practică, limbajul profesional trebuie să 

fie clar, concis la nivelul capacităţii de înţelegere a clientului, clientului i se vor prezenta date, avantajele şi dezavantajele opţiunilor posibile, informarea trebuie să  

răspundă nevoilor şi problemelor clientului, informarea să se facă în cel mai scurt timp de la solicitarea clientului.

3. În furnizarea serviciilor de consiliere  

- consilierea se realizează în baza unui contract între furnizor şi beneficiar,  cu precizarea drepturilor şi obligaţiilor părţilor precum şi a sancţiunilor în cazul 

nerespectării clauzelor contractuale;

- personalul face o analiză corectă şi obiectivă a nevoilor şi problemelor obiectului alegând strategia şi metodele adecvate în rezolvarea problemelor;

- personalul nu face discriminări în funcţie de gen, vârstă, capacitate fizică sau mintală, culoare, categorie socială, rasă, religie, limbă, convingere politică;

- personalul nu intră în relaţii de consiliere cu prieteni, colegi, cunoscuţi sau rude;

- personalul evită transpunerea în starea emoţională a clientului; profesionistul trebuie să îşi controleze propriile sentimente şi să îşi reprime propriile afecţiuni, 

profesionistul trebuie să asculte, să acorde atenţie reală fiecărui client, să evite atitudinile superficiale şi neglijente;

- personalul nu se va implica în relaţii sentimentale cu clientul;

- personalul pune interesul clientului mai presus de interesul său;

-  personalul nu poate impune o decizie luată de el clientului său, profesionistul trebuie să ţină seama de opţiunea clientului;

4. In furnizarea serviciilor acordate de către asistentul personal la domiciliul persoanelor cu handicap grav 

precum şi a serviciilor de zi din cadrul centrelor de zi:  

- furnizarea serviciilor se realizează cu respectarea normelor legale în vigoare, după caz: în baza contractului încheiat între părţi, a planului de interventie si/sau  

recuperare stabilit prin acordul părţilor;

- personalul  implică beneficiarii  şi  partenerii  în procesul de organizare şi  dezvoltare  a serviciilor  sociale,  beneficiarii  fiind informaţi  asupra procedurilor  de 

participare în cadrul furnizării de servicii;

- personalul se preocupă permanent pentru creşterea calităţii serviciilor oferite monitorizând evoluţia cazului, venind în întâmpinarea nevoilor beneficiarilor cu 

promptitudine şi eficienţă cu respectarea termenelor legale;

- personalul manifestă corectitudine, obiectivitate şi imparţialitate în acordarea de servicii;

- personalul implicat în furnizarea serviciilor de asistenţă la domiciliul  persoanei cu handicap trebuie să dovedească respect faţă de persoana asistată, să ţină  



seama de opţiunile  acesteia,  să-I  respecte  demnitatea  ţinând cont  de dorinţele  şi  starea  în  care  se  află  aceştia  respectându-le  intimitatea,  manifestând  atitudine  de 

reconciliere când situaţia o impune;

- personalul trebuie să-şi asume o anume mentalitate emoţională faţă de client oferind servicii cu respectarea condiţiilor legale, oricui le solicită în calitate de 

client, consideraţiile particulare nefiind acceptate în relaţia profesională;

- personalul trebuie să fie dezinteresat în relaţia sa cu clientul, trebuie să fie motivat mai puţin de interesul propriu şi mai mult de dorinţa de a-şi oferi serviciul la 

nivel maxim; el trebuie să fie pregătit să ofere la cerere serviciile sale, renunţând chiar la priorităţile vieţii private.

Art.8. Reguli de comportament şi conduită în relaţia coleg – coleg.

1. Între colegi trebuie să existe cooperare şi susţinerea reciprocă motivat de faptul că toţi angajaţii sunt mobilizaţi  pentru realizarea unor obiective comune 

conform Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, comunicarea prin transferul de informaţii între colegi fiind esenţială în soluţionarea cu eficienţă a problemelor.

2. Colegii îşi datorează respect reciproc, consideraţie, dreptul la opinie, eventualele divergenţe, nemulţumirii, apărute între aceştia soluţionându-se fără să afecteze 

relaţia de colegialitate, evitându-se utilizarea cuvintelor, a expresiilor şi gesturilor inadecvate, manifestând atitudine reconciliantă.

3. Intre colegi trebuie să existe sinceritate şi corectitudine, opiniile exprimate să corespundă realităţii, eventualele nemulţumiri dintre colegi să fie exprimate direct 

netendenţios.

4. Relaţia dintre colegi trebuie să fie egalitară, bazată pe recunoaşterea intraprofesională, pe colegialitate, pe performanţă în practică şi contribuţie la teorie.

5. Între colegi în desfăşurarea activităţii trebuie să fie prezent spiritul competiţional care asigură progresul profesional, acordarea unor servicii sociale de calitate, 

evitându-se comportamentele concurenţiale,  de promovare ilicită a propriei imagini, de atragere a clienţilor, de denigrare a colegilor; comportamentul trebuie să fie 

competitiv, loial, bazat pe promovarea calităţilor şi a meritelor profesionale nicidecum pe evidenţierea defectelor celorlalţi.     

6. În relaţia dintre colegi trebuie permanent promovat spiritul de echipă, deciziile fiind luate prin consens, manifestându-se deschidere la sugestiile colegilor 

admiţând critica în mod constructiv şi responsabil dacă este cazul, să împărtăşească din cunoştinţele şi experienţa acumulată în scopul promovării reciproce a progresului  

profesional.

Art.9. În relaţia angajat – reprezentanţi ai altor instituţii şi ai societăţii civile.  

1. Relaţiile fiecărui angajat cu reprezentanţii altor instituţii şi ai societăţii civile vor avea în vedere interesul clientului, al persoanei asistate, manifestând respect şi  

atitudine conciliantă în identificarea şi soluţionarea tuturor problemelor evitând situaţiile conflictuale, după caz procedând la soluţionarea pe cale amiabilă.

2.  În  reprezentarea  instituţiei  în  faţa  oricăror  persoane fizice  sau  juridice  angajatul  trebuie  să  fie  de  bună credinţă,  contribuind  la  realizarea  scopurilor  şi 

obiectivelor serviciului.



3. Angajatul este obligat la apărarea prestigiului serviciului, în desfăşurarea activităţii profesionale şi în luarea deciziilor fiind reţinut la respectarea întocmai a 

normelor legale în vigoare şi aducerea lor la cunoştinţa celor interesaţi, pentru promovarea unei imagini pozitive a serviciului, pentru asigurarea transparenţei activităţii  

instituţiei şi creşterea credibilităţii acesteia.

4. Angajatul colaborează cu alte instituţii în interesul clientului în scopul realizării optime a programelor şi strategiilor instituţiei evitând dezvăluirea informaţiilor  

confidenţiale.

5. Angajatul nu poate folosi imaginea instituţiei în scopuri personale, comerciale sau electorale.

Sancţiuni, modul de soluţionare a reclamaţiilor

Art.10. Nerespectarea prevederilor prezentului cod de etică atrage răspunderea persoanei vinovate.

Stabilirea vinovăţiei se face cu respectarea procedurilor legale în vigoare şi în conformitate cu normele Codului de Conduită al personalului contractual, Statutul 

asistenţilor sociali, Regulamentul intern al instituţiei.

Art.11. Reclamaţiile şi sesizările referitoare la acordarea serviciilor sociale se înregistrează şi soluţionează cu respectarea procedurii stabilită la nivelul instituţiei 

în conformitate cu normele legale în vigoare. 

Art.12. Reclamaţiile şi sesizările se pot face şi verbal în cadrul programului de audienţe al primarului, stabilit prin Regulamentul intern sau în scris şi adresat 

instituţiei. 

Înregistrarea sesizării se realizează prin:

a. înscrierea în registrul de audienţe;

b. înregistrarea la ghişeul de relaţii cu publicul de către inspectorul de serviciu;

c. înscrierea în registrul de intrare-ieşire al instituţiei.

CAPITOLUL IV    DISPOZITII FINALE

Art.13. Prezentul cod va fi îmbunătăţit periodic dată fiind complexitatea experienţei în domeniul asistenţei sociale.

Art.14. Codul etic se va aduce la cunoştinţa cetăţenilor prin afişare la sediul instituţiei cât şi prin orice alte mijloace accesibile persoanelor interesate.

                                                             p. Secretar,

                                                               STANCIU CONSTANTIN



                                                                              ANEXA NR 4 LA H C L  nr.15 din 30.08.2012 

        REGULAMENT
          CAPITOLUL  I

 ORGANIZAREA  SI  FUNCTIONAREA  COMPARTIMENTULUI  ASISTENTA  SOCIALA (CAS)   DIN  CADRUL COMUNEI COCORA, JUDETUL 
IALOMITA

                                           DISPOZITII  GENERALE

Art. 1.  COMPARTIMENTUL  ASISTENTA  SOCIALA  al  comunei Cocora se  organizeaza  si  functioneaza  potrivit  prevederilor  Legii  nr. 705/2001 
privind  sistemul  national  de  asistenta  sociala  si  a  HGR  nr.  90/2003, privind   aprobarea  Regulamentului  cadru  de  organizare  si  functionare  a  Serviciului  
Public  de  Asistenta  Sociala, modificat  prin  HG  1007/2005  pentru  aprobarea  Nomenclatorului  institutiilor  de  asistenta  sociala  si  a  structurilor  orientative  de 
personal, a  Regulamentului  cadru  de  organizare  si  functionare  a  institutiilor  de  asistenta  sociala, precum  si  a  Normelor  metodologice  de  aplicare  a  
prevederilor  OG  nr. 68/2003, privind  serviciile  sociale.

Art.2.  COMPARTIMENTUL  ASISTENTA  SOCIALA   al  comunei Cocora este  un  serviciu  public, fara  personalitate  juridica, in  subordinea  directa  a 
Consiliului  Local al  comunei Cocora, ofera servicii sociale  in  domeniul  protectiei  copilului, familiei, persoanelor  singure, persoanelor  varstnice,  persoanelor  cu 
handicap,  precum  si  altor  personae  aflate  in  situatie  de  nevoie si primeste,intocmeste actele necesare in vederea  obtinerii de prestatii sociale conform legilor in  
vigoare.

Art.3. Prezentul  regulament stabileste  procedura  de  desfasurare  a  activitatii  Compartimentului  Asistenta  Sociala   din  cadrul  comunei Cocora, cu  personal 
de  specialitate  din  cadrul  aparatului  propriu  al  Consiliului  Local al  comunei Cocora si  personal   contractual.

Art.4. Structura  organizatorica  a   Compartimentului  Asistenta  Sociala   al  comunei Cocora precum  si  numarul  maxim  de  posturi  sunt  cele  prevazute  in 
organigrama  si  statul  de  functii  aprobate  prin  HCL 15/31.03.2011 care  fac  parte  integranta  din  prezentul  regulament.

Art.5.  Conducerea Compartimentului Asistenta Sociala  este  asigurata de consilierul principal  in  probleme  de  asistenta sociala  care  va  semna  actele  emise 
de  acest  serviciu  impreuna  cu  primarul  comunei Cocora. 

CAPITOLUL  II
PRINCIPII  CARE  STAU  LA  BAZA  FUNCTIONARII  CAS



1.respectarea  drepturilor  si  a  demnitatii  omului 
2. asigurarea autodeterminarii  si  a  intimitatii  persoanelor  beneficiare  
3.asigurarea  dreptului  de  a alege.
4.cooperarea  si  parteneriatul.
5. imbunatatirea  continua a  calitatii  si  orientarea spre  rezultate.
6.abordarea  individualizata si  centrarea  pe  persoane.
7.combaterea  abuzului  asupra persoanelor  beneficiare.

CAPITOLUL  III

ORGANIZAREA  SI  FUNCTIONAREA  COMPARTIMENTULUI ASISTENTA  SOCIALA  AL  COMUNEI COCORA, JUDETUL  IALOMITA

Art.6.  In  exercitarea  atributiilor  prevazute  de  legislatia  in  vigoare,  Compartimentul Asistenta  Sociala   al  comunei Cocora desfasoara  activitati  in 
urmatoarele  domenii:

(A) in  domeniul  protectiei  copilului:

1.Monitorizeaza  si  analizeaza  situatia  copiilor din  localitate,  respectarea  si  realizarea  drepturilor  lor,  asigura  centralizarea  si  sintetizarea  acestor  date  si 
informatii;

2.Identifica  copiii  aflati  in  stare  de  dificultate, elaboreaza  documentatia  pentru  stabilirea masurilor  speciale  de  protectie  a  acestora  si  sustine  in  fata  
organelor  competente  masurile  de  protectie  propuse;

3. Realizeaza  si  sprijina  activitatea  de  prevenire  a  abandonului  copilului;
4. Exercita  dreptul  de  a  reprezenta  copilul si  de  a  administra  bunurile acestuia, in  situatiile  si  in  conditiile  prevazute  de  lege;
5. Organizeaza  si  sustine  dezvoltarea  de  servicii  alternative  de  tip  familial;
6. Identifica,  evalueaza si  acorda  sprijin  material  si  financiar  familiilor  cu  copii  in  intretinere  ; asigura  consiliere  si  informare familiilor  cu  copii  in 

intretinere asupra  drepturilor  si  obligatiilor  acestora, asupra  drepturilor  copilului, asupra  serviciilor  disponibile  pe  plan  local, asupra  institutiilor  speciale ;
7. Asigura  si  urmareste  aplicarea  masurilor  educative  stabilite  de  organele  competente  Pentru  copilul  care  a  savarsit  o fapta  prevazuta  de  legea  penala,  

dar  care  nu  raspunde  penal ;
8. Asigura  si  urmareste  aplicarea  masurilor  de  prevenire  si  combatere  a  consumului  de  alcool  si  droguri,  precum  si  a  comportamentului  delincvent ;
9. Colaboreaza  cu  serviciile  publice  descentralizate  ale  ministerelor  si  a  celorlalte  organe de  specialitate  ale  administratiei  publice  centrale in  vederea 

identificarii  situatiilor  deosebite  care  apar  in  activitatea  de  protectie  a  copilului, a  cauzelor  aparitiei  acestor  situatii  si  a  stabilirii  masurilor  pentru  
imbunatatirea  acestei  activitati ;

10. Realizeaza  parteneriate  si  colaboreaza  cu  organizatiile  neguvernamentale  si  cu  reprezentatntii  societatii  civile  in  vederea  dezvoltarii  si  sustinerii  
masurilor  de  protectie  a  copilului ;

11. Asigura  relationarea  cu  diverse  servicii  specializate ;
12.Sprijina  accesul  in  institutiile  de  asistenta  sociala  destinate  copilului  sau  mamei si  copilului  si  evalueaza  modul  in  care  sunt  respectate  drepturile 

acestora ;
13. Asigura  realizarea  activitatilor  in  domeniul  asistentei  sociale,  in  conformitate  cu responsabilitatile  ce  ii  revin,  stabilite  de  legislatia  in  vigoare;
14. Intocmeste  anchete  sociale  pentru  reevaluarea  situatiei  minorilor  aflati  in  centrele  de  plasament  si  in  plasament  familial ;



15. Intocmeste  plan  de  servicii  privind  prevenirea  abandonului  familiar  si  scolar ;
16. Intocmeste  dosarele  pentru  instituirea  masurilor  de  protectie ;
17. Intocmeste  anchete  sociale  pentru  declararea  abandonului  si  adoptii(pentru  minorii  aflati  in  institutiile  de  ocrotire  si  pentru  toti  cei  care  au 

domiciliul  in  raza  administrativ  teritoriala  a  comunei Cocora ;
18. Intocmeste  anchete  sociale  pentru  incredintarea  minorilor  in  cazul  desfacerii  casatoriei  prin  divort ;
19. Intocmeste  anchete  sociale  solicitate  de  Politie, instante  judecatoresti  sau  de  alte  institutii  sau  autoritati, pentru  delincventii  minori  sau  in  alte  

cazuri cu  minori ;
20. Intocmeste  anchete  sociale  pentru  reorientari  scolare ale  elevilor  cu  probleme  de  integrare  in  societate,  tulburari  de  comportament, retardati, etc ;
21. Intocmeste  anchete  sociale pentru  obtinerea  burselor  scolare  de  catre  elevii  care  beneficiaza  de  aceasta  forma  de  protectie  sociala, conform  legii  si  

pentru  obtinerea  burselor  medicale ;
22. Intocmeste  anchete  sociale  pentru  minorii  cu  handicap ;
23. Intocmeste  referate  de  ancheta  sociala  pentru  instituirea  curatelei  si  redacteaza  dispozitiile  de  curatela ;
24. Intocmeste  anchete  sociale pentru  minorii  care  revin  in  familie,  in  temeiul  legislatiei  familiei ;
25.Inregistreaza  in  Registrul  Unic  de  evidenta  a  minorilor  aflati  in  dificultate, Hotararile  Comisiei  Judetene pentru  protectia  copilului ;
26. Inregistreaza  in  registrul  unic  de  evidenta hotararile  Comisiei  judetene  pentru  protectia  copilului privind  minorii  cu  handicap ;
27. Intocmeste  lucrarile  necesare pentru  instituirea  curatelei, actiunilor  de  decadere  din  drepturile  parintesti sau  redarea  acestor  drepturi, precum  si  

punerii  sub  interdictie,  controleaza  felul  in  care  curatorii  isi  indeplinesc  indatoririle  privitoare  la  minori  si  la  persoanele  majore;
(B) in  domeniul  protectiei  sociale  a  persoanelor  majore  cu  handicap

1.Intocmeste  anchete  sociale  pentru  persoanele  cu  handicap;
2.Intocmeste   anchete   sociale   pentru  internarea   in   centrele   de  asistenta   sociala  si   ingrijire(camine   pentru   persoane  varstnice)  sau  centre   de  

recuperare(bolnavi  psihici) ;
3. Ofera asistenta persoanelor  cu  handicap  pentru  intocmirea  documentatiei  necesare  obtinerii  unui  grad  de  invaliditate  si  a  drepturilor  conexe ;
4. Redacteaza  dispozitiile  privind  instituirea  curatelei si  referatele  de  ancheta  sociala in  acest  scop ;
5. Intocmeste  anchete  sociale  pentru  verificarea  asistentilor  personali ai  persoanelor cu  handicap  grav ;
6. Intocmeste  anchete  sociale  solicitate  de  diverse  autoritati  sau  persoane, pentru  ajutoare  materiale  diverse  cum  ar  fi  :ajutoare  banesti,  combustibili, 

ajutoare  de  urgenta, in  vederea  inhumarii  persoanelor fara  apartinatori ;

( C ) In  vederea  obtinerii  prestatiilor  sociale (alocatii  de  stat, alocatii  de  sustinere a  familiei, indemnizatii de crestere ccopil, ajutor  social, ajutor de 
urgenta etc.) :

a. alocatii  de  stat :

         1.preia  cererile si  intocmeste dosarele  pentru  acordarea  alocatiilor de stat ; 
         2. tine  evidenta in  registre  speciale a  cererilor de  acordare  a  alocatiilor  de  stat;
         3. intocmeste  si  trimite  lunar la  Agentia Judeteana pentru Prestatii Sociale Ialomita  borderoul  pentru  alocatiile acordate  insotit de  cererile  titularilor;

b. alocatii  de sustinere a familiei

1.preia  actele  si  intocmeste  dosarele  in  vederea  obtinerii  acestor  alocatii ;



          2. efectueaza  anchetele  sociale  pentru  verificarea conditiilor de eligibilitatea ;
          3. redacteaza referatul privind emiterea dispozitiilor primarului  privind  acordarea, modificarea, respingerea  si  incetarea  alocatiilor  mentionate  anterior ;
          4. intocmeste  si  comunica  lunar borderoul,  impreuna  cu  cererile  si  dispozitiile  primarului, la  AJPS Ialomita ;
          5.inregistreaza  dosarele  de  alocatii  de  sustinere  in  registrele  speciale  tinute  in  acest  scop ;

c. in  vederea  obtinerii  ajutorului  social(venitul  minim  garantat):

          1. preia  cererile, actele  doveditoare  si  verifica  legalitatea  acestora;
          2. efectueaza  anchete  sociale  pentru  acordarea  acestui  ajutor;
          3. tine  evidenta  in  registrul  special a  cererilor pentru  acordarea ajutorului  social;
          4.redacteaza referatele privind emiterea dispozitiilor primarului  privind  acordarea, modificarea, respingerea, suspendarea,  recuperarea sumelor  incasate 
necuvenit cu  titlu  de ajutor  social sau  incetarea  acestui  ajutor;
          5. comunica  lunar  la  AJPS Ialomita documentele prevazute la art. 13^1, alin 3 din legea 416/2001 privind venitul minim garantat.
          6 . tine  evidenta  lucrarilor  efectuate  de  catre  beneficiarii  acestui  ajutor  si  intocmeste  lunar  Situatia  de  lucrari (programul  de  actiuni  planificate  si  
realizate).

c. Indemnizatia de crestere copil 0-2 ani :

         1.preia  cererile si  intocmeste dosarele  pentru  acordarea  indemnizatiei de crestere copil, cu toate documentele prevazute de legislatia in vigoare ; 
         2. tine  evidenta in  registre  speciale a  cererilor de  acordare  a  indemnizatiilor de crestere copil;
         3. intocmeste  si  trimite  lunar la  Agentia Judeteana pentru Prestatii Sociale Ialomita  borderoul  privind predarea dosarelor de indemnizatie crestere copil;

(D)in  domeniul  finantarii  asistentei  sociale:

1.elaboreaza  si  fundamenteaza  propunerea  de  buget  pentru  finantarea  masurilor de  asistenta  sociala;
2.pregateste  documentatia  necesara  in  vederea  stabilirii  dreptului  la  prestatiile  si  serviciile  de  asistenta  sociala;
3.comunica  AJPS Ialomita  numarul  de  beneficiari  de  asistenta  sociala  si  sumele  necesare pentru plata acestor prestatii,  cu  aceasta  destinatie,  potrivit  

prevederilor  legislatiei  in  vigoare, precum  si  altor  autoritati  centrale  cu  competente  in  implementarea  strategiilor  din  domeniul  asistentei  sociale;

CAPITOLUL  IV    DISPOZITII  FINALE

Art.8. Prevederile  prezentului  regulament se  completeaza  cu  alte  dispozitii  cuprinse  in  acte  normative  specifice  in  vigoare sau  care  apar  dupa  adoptarea  
acestuia.

Art.9.Personalul  din  cadrul Compartimentului  Asistenta  Sociala(Cas)  al  comunei Cocora indiferent  de  functia  pe  care  o  ocupa, este  obligat  sa  cunoasca 
si  sa  aplice  prevederile  prezentului  Regulament.

Art.10. In  cadrul Compartimentului  Asistenta  Sociala din  cadrul  comunei Cocora isi  desfasoara  activitatea  Colectivul  de  Sprijin  pentru  Autoritate 



Tutelara  si  Asistenta  Sociala (CSATAS)  si  Consiliul  Comunitar  Consultativ(CCC), cu  componenta  si  regulamente  de  functionare  distincte  care  sunt 
subordonate CAS.

                                                     p.Secretar,
                                      STANCIU CONSTANTIN

          ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMITA
COMUNA COCORA
         PRIMAR 
Nr.2262/13.08.2012 
                                                      

EXPUNERE DE MOTIVE 

privind aprobarea Planului strategic de dezvoltare a serviciilor sociale furnizate de către Compartimentul de  Asistenta  Sociala 2012 - 2016, a Codului etic al 
personalului care

oferă servicii sociale, a Cartei drepturilor beneficiarilor de servicii sociale si a Regulamentul  de  organizare  si  functionare  al  Compartimentului  Asistenta  Sociala

Primăria  comunei  Cocora  este  o  structură  funcţională  cu  activitate  permanentă  care  aduce  la  îndeplinire  hotărârile  Consiliului  Local,  dispoziţiile 
primarului,soluţionând problemele curente ale comunităţii.
 Rolul administratiei publice locale este de a asigura acordarea asistenţei sociale prin înfiinţarea,dezvoltarea de servicii sociale în baza standardelor obligatorii de 
calitate, cu proceduri şi planuri intervenţie şi asistenţă, cu monitorizarea, evaluarea eficienţei serviciilor sociale acordate, în conformitate cu actele normative în vigoare.

În vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin ca autoritate a administraţiei publice locale, Consiliul Local al comunei Cocora dispune de un aparat propriu de  
specialitate,  în  subordinea  primarului,  constituit  din  compartimente  funcţionale  a  căror  conducere  este  asigurată  de  către  primar,  viceprimar,  secretar,  potrivit  
Organigramei avizată de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici şi aprobată de Consiliul Local  Cocora.

Compartimentul Asistenţă Socială (C.A.S) este o structură organizată în cadrul aparatului propriu al primarului care, funcţionează sub autoritatea Consiliului 
Local al comunei Cocora în vederea furnizării serviciilor sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor 
persoane sau grupuri aflate în nevoie socială. Conducerea, îndumarea şi controlul Compartimentului Asistenţă Socială este asigurată de către secretarul Primăriei 
comunei Cocora  Compartimentul  Asistenţă  Socială  se organizează si funcţionează  potrivit Legii nr.215/2001 privind administraţia publică  locală  reactualizată, legii 
asistenţei sociale în vigoare.

Misiunea C.A.S este asistenţa şi protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie 
socială prin acordarea de servicii sociale în scopul prevenirii sau limitării unor situaţii de dificultate sau vulnerabilitate care pot duce la marginalizare sau excluziune 
socială.

Instituţia urmăreşte realizarea scopului prin acordarea de beneficii şi servicii sociale.
Obiectul de activitate al Compartimentului Asistenţă Socială îl constituie furnizarea de servicii sociale cu caracter primar.
Serviciile sociale cu caracter primar sunt serviciile sociale care au drept scop prevenirea sau limitarea unor situatii de dificultate ori vulnerabilitate, care pot duce 

la marginalizare sau excluziune sociala.

PRIMAR,



Ing. Lefter Sorin Dănuţ
            ROMÂNIA
 JUDEŢUL IALOMITA     
PRIMĂRIA COCORA
 Nr.2284/13.08.2012                                                  

R A P O R T  
privind aprobarea Planului strategic de dezvoltare a serviciilor sociale furnizate de către Compartimentul de  Asistenta  Sociala 2012 - 2016, a Codului etic al 

personalului care
oferă servicii sociale, a Cartei drepturilor beneficiarilor de servicii sociale si a Regulamentul  de  organizare  si  functionare  al  Compartimentului  Asistenta  Sociala

Avand in vedere: 
• prevederile art. 11 alin.4, art. 12, art.502 si a art.504 din Ordonanţa Guvernului nr.68/2003 privind serviciile sociale cu modificările şi completările ulterioare, ale 

art.3 alin.1 din Hotărârea Guvernului nr. 1024/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.G. nr.68/2003 precum şi a Metodologiei  
de acreditare a furnizorilor de servicii sociale, coroborate cu prevederile Ordinului Ministrului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, pentru aprobarea standardelor 
generale de calitate privind serviciile sociale şi a modalităţii de evaluare a îndeplinirii acestora de către furnizori, nr.383/2005,

• expunerea de motive a primarului comunei Cocora inregistrat sub nr.2261 din 13.08.2012;
 în temeiul art. 45 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,

Propun urmatoarele:
          Aprobarea Planului Strategic de dezvoltare a serviciilor sociale furnizate de Compartimentul  de Asistenţă Socială subordonată Consiliului local al comunei 
Cocora, pentru perioada 2012-2016.

Aprobarea Cartii drepturilor beneficiarilor de servicii sociale furnizate de către Compartimentul de  Asistenţă Socială subordonată Consiliului local al comunei 
Cocora.

 Aprobarea Codului etic al personalului care oferă servicii sociale .
Aprobarea  Regulamentului  de  organizare  si  functionare  al  Compartimentului  Asistenta  Sociala  .

SECRETAR,
STANCIU  CONSTANTIN
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