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Anexă la HCL  nr. 66/2022

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE
AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI

MUNICIPIULUI TOPLIȚA

CAPITOLUL I
DISPOZITII GENERALE

Art.1- Regulamentul de organizare și funcționare (R.O.F.) detaliază modul de organizare al Primăriei municipiului Toplițași
stabilește regulile de funcționare, politicile,procedurile și atribuțiile din cadrul structurii organizatorice,aprobată conform
legislației în vigoare.
Art.2. (1) Primăria municipiului Toplițaeste o structură funcționalăfara personalitate juridica , cu activitate permanentă,
care duce la îndeplinire hotărârile autorității deliberative și dispozițiile autorității executive, soluționează problemele
curente ale colectivității locale, constituită din: primar, viceprimar, administratorul public, consilierii primarului sau
persoanele încadrate la cabinetul primarului și aparatul de specialitate al primarului;
(2) Primăria municipiului Toplița are sediul în Toplița,str. Nicolae Bălcescu nr.14.
Art.3 (1)Administrația publică locală din unitatea administrativ – teritorială municipală Toplița este organizată și
funcționează în temeiul principiilor generale ale administrației publice prevăzute la partea I titlul III și al principiilor
generale prevăzute în Legea nr. 199/1997 pentru ratificarea Cartei europene a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg
la 15 octombrie 1985, precum și a următoarelor principii specifice:
a) principiul descentralizării;
b) principiul autonomiei locale;
c) principiul consultării cetățenilor în soluționarea problemelor de interes local deosebit;
d) principiul eligibilității autorităților administrației publice locale;
e) principiul cooperării;
f) principiul responsabilității;
g) principiul constrângerii bugetare.
(2) Prin autonomia locală se înțelege- dreptul și capacitatea efectivă a autorităților administrației publice locale de a
soluționa și de a gestiona, în numele și în interesul colectivităților locale la nivelul cărora sunt alese, treburile publice, în
condițiile legii;

CAPITOLUL II
STRUCTURA DE CONDUCERE

Art.4. Structura organizatorică a Primăriei municipiului Toplița este aprobată prin Hotărâre a Consiliului Local al
municipiului Toplița la propunerea primarului,în conformitate cu prevederile OUG nr.57/2019,privind Codul
administrativ,cu modificările și completările ulterioare.
Art.5. Primarul îndeplinește o funcție de autoritate publică, avand rolul de a asigura respectarea drepturilor si libertatilor
fundamentale ale cetatenilor, prevederile Constitutiei,  punerea in aplicare a legilor si celorlalte acte normative , dispune
masurile necesare si acorda sprijin pentru aplicarea acestora prin intermediul aparatului de specialitate din subordine.
Conduce institutiile publice si serviciile publice  de interes local  .
Art.6. (1) Primarul îndeplinește următoarele categorii principale de atribuții prevăzute în art.155 din OUG
nr.57/2019,privind Codul administrativ,cu modificările și completările ulterioare și sunt exercitate prin dispoziții care
devin executorii după ce sunt aduse la cunoștință publică în conformitate cu prevederile art.198 din OUG
nr.57/2019,privind Codul administrativ,cu modificările și completările ulterioare:
a)atribuții exercitate în calitate de reprezentant al statului, în condițiile legii;
b)atribuții referitoare la relația cu consiliul local;
c)atribuții referitoare la bugetul local al unității administrativ - teritoriale;
d)atribuții privind serviciile publice asigurate cetățenilor, de interes local;



e) alte atribuții stabilite prin lege.
(2) În temeiul alin. (1) lit. a), primarul:
a) îndeplinește funcția de ofițer de stare civilă și de autoritate tutelară și asigură funcționarea serviciilor publice locale de
profil;
b) îndeplinește atribuții privind organizarea și desfășurarea alegerilor, referendumului și a recensământului;
c) îndeplinește alte atribuții stabilite prin lege.
(3) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (1) lit. b), primarul:
a) prezintă consiliului local, în primul trimestru al anului, un raport anual privind starea economică, socială și de mediu a
unității administrativ - teritoriale, care se publică pe pagina de internet a unității administrativ - teritoriale în condițiile
legii;
b) participă la ședințele consiliului local și dispune măsurile necesare pentru pregătirea și desfășurarea în bune condiții a
acestora;
c)prezintă, la solicitarea consiliului local, alte rapoarte și informări;
d) elaborează, în urma consultărilor publice, proiectele de strategii privind starea economică, socială și de mediu a unității
administrativ - teritoriale, le publică pe site-ul unității administrativ - teritoriale și le supune aprobării consiliului local.
(4) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (1) lit. c), primarul:
a)exercită funcția de ordonator principal de credite;
b) întocmește proiectul bugetului unității administrativ - teritoriale și contul de încheiere a exercițiului bugetar și le
supune spre aprobare consiliului local, în condițiile și la termenele prevăzute de lege;
c) prezintă consiliului local informări periodice privind execuția bugetară, în condițiile legii;
d) inițiază, în condițiile legii, negocieri pentru contractarea de împrumuturi și emiterea de titluri de valoare în numele
unității administrativ - teritoriale;
e) verifică, prin compartimentele de specialitate, corecta înregistrare fiscală a contribuabililor la organul fiscal teritorial,
atât a sediului social principal, cât și a sediului secundar.
(5) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), primarul:
a) coordonează realizarea serviciilor publice de interes local, prin intermediul aparatului de specialitate sau prin
intermediul organismelor prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local;
b) ia măsuri pentru prevenirea și, după caz, gestionarea situațiilor de urgență;
c) ia măsuri pentru organizarea executării și executarea în concret a activităților din domeniile prevăzute la art. 129 alin.
(6) și (7) din OUG 57/2019privind Codul administrativ;
d) ia măsuri pentru asigurarea inventarierii, evidenței statistice, inspecției și controlului furnizării serviciilor publice de
interes local prevăzute la art. 129 alin. (6) și (7) OUG 57/2019privind Codul administrativ precum și a bunurilor din
patrimoniul public și privat al unității administrativ - teritoriale;
e) numește, sancționează și dispune suspendarea, modificarea și încetarea raporturilor de serviciu sau, după caz, a
raporturilor de muncă, în condițiile legii, pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate, precum și pentru
conducătorii instituțiilor și serviciilor publice de interes local;
f) asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării consiliului local și acționează pentru
respectarea prevederilor acestora;
g) emite avizele, acordurile și autorizațiile date în competența sa prin lege și alte acte normative, ulterior verificării și
certificării de către compartimentele de specialitate din punctul de vedere al regularității, legalității și de îndeplinire a
cerințelor tehnice;
h) asigură realizarea lucrărilor și ia măsurile necesare conformării cu prevederile angajamentelor asumate în procesul de
integrare europeană în domeniul protecției mediului și gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetățenilor.
(6) Primarul desemnează funcționarii publici anume împuterniciți să ducă la îndeplinire obligațiile privind comunicarea
citațiilor și a altor acte de procedură, în condițiile Legii nr. 135/2010, cu modificările și completările ulterioare.
(7) Pentru exercitarea corespunzătoare a atribuțiilor sale, primarul colaborează cu serviciile publice deconcentrate ale
ministerelor și ale celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale din unitățile administrativ -
teritoriale, precum și cu autoritățile administrației publice locale și județene.
(8) Numirea conducătorilor instituțiilor publice de interes local, respectiv ai serviciilor publice de interes local se face pe
baza concursului sau examenului organizat potrivit procedurilor și criteriilor aprobate de consiliul local la propunerea
primarului, în condițiile părții a VI - a titlul II capitolul VI sau titlul III capitolul IV, după caz OUG 57/2019-privind Codul
administrativ.
(1) În exercitarea atribuțiilor de autoritate tutelară și de ofițer de stare civilă, a sarcinilor ce îi revin din actele normative

privitoare la recensământ, la organizarea și desfășurarea alegerilor, la luarea măsurilor de protecție civilă, precum și a
altor atribuții stabilite prin lege, primarul acționează și ca reprezentant al statului în municipiul în care a fost ales.
(2) În această calitate, primarul poate solicita prefectului, în condițiile legii, sprijinul conducătorilor serviciilor publice
deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale din unitățile
administrativ - teritoriale, dacă sarcinile ce îi revin nu pot fi rezolvate prin aparatul de specialitate.
Art.7. Primarul îndeplinește și alte atribuții conform legilor în vigoare.
Art.8. Primarul poate delega, prin dispoziție, atribuțiile ce îi sunt conferite de lege și alte acte normative viceprimarului,
secretarului general al unității/subdiviziunii administrativ - teritoriale, conducătorilor compartimentelor funcționale sau



personalului din aparatul de specialitate, administratorului public, precum și conducătorilor instituțiilor și serviciilor
publice de interes local, în funcție de competențele ce le revin în domeniile respective, în conformitate cu prevederile
art.157 din OUG nr.57/2019,privind Codul administrativ,cu modificările și completările ulterioare.
Art. 9.Viceprimarul este subordonat primarului şi, în situaţiile prevăzute de lege, înlocuitorul de drept al acestuia, situaţie
în care exercită, în numele primarului, atribuţiile ce îi revin acestuia. Primarul poate delega o parte din atribuţiile sale
viceprimarului.
Art.10. Secretarul general al municipiuluiasigură respectarea principiului legalității în activitatea de emitere și adoptare a
actelor administrative, stabilitatea funcționării aparatului de specialitate al primarului, continuitatea conducerii și
realizarea legăturilor funcționale întrecompartimentele din cadrul acestora;
(1)Îndeplinește, în condițiile legii, următoarele atribuții:

a) avizează proiectele de hotărâri și contrasemnează pentru legalitate dispozițiile primarului,  hotărârile consiliului
local, după caz;
b) participă la ședințele consiliului local, respectiv ale consiliului județean;
c) asigură gestionarea procedurilor administrative privind relația dintre consiliul local și primar, respectiv consiliul

județean și președintele acestuia, precum și între aceștia și prefect;
d) coordonează organizarea arhivei și evidența statistică a hotărârilor consiliului local și a dispozițiilor primarului,
respectiv a hotărârilor consiliului județean și a dispozițiilor președintelui consiliului județean;
e) asigură transparența și comunicarea către autoritățile, instituțiile publice și persoanele interesate a actelor
prevăzute la lit. a);
f) asigură procedurile de convocare a consiliului local, respectiv a consiliului județean, și efectuarea lucrărilor de
secretariat, comunicarea ordinii de zi, întocmirea procesului - verbal al ședințelor consiliului local, respectiv ale
consiliului județean, și redactarea hotărârilor consiliului local, respectiv ale consiliului județean;
g) asigură pregătirea lucrărilor supuse dezbaterii consiliului local, respectiv a consiliului județean, și comisiilor de
specialitate ale acestuia;
h) poate atesta, prin derogare de la prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații,
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare, actul
constitutiv și statutul asociațiilor de dezvoltare intercomunitară din care face parte unitatea administrativ - teritorială
în cadrul căreia funcționează;
i) poate propune primarului, respectiv președintelui consiliului județean înscrierea unor probleme în proiectul ordinii
de zi a ședințelor ordinare ale consiliului local, respectiv ale consiliului județean;
j) efectuează apelul nominal și ține evidența participării la ședințele consiliului local, respectiv ale consiliului județean
a consilierilor locali, respectiv a consilierilor județeni;
k) numără voturile și consemnează rezultatul votării, pe care îl prezintă președintelui de ședință, respectiv
președintelui consiliului județean sau, după caz, înlocuitorului de drept al acestuia;
l) informează președintele de ședință, respectiv președintele consiliului județean sau, după caz, înlocuitorul de drept
al acestuia, cu privire la cvorumul și la majoritatea necesare pentru adoptarea fiecărei hotărâri a consiliului local,
respectiv a consiliului județean;
m) asigură întocmirea dosarelor de ședință, legarea, numerotarea paginilor, semnarea și ștampilarea acestora;
n) urmărește ca la deliberarea și adoptarea unor hotărâri ale consiliului local, respectiv ale consiliului județean să nu
ia parte consilierii locali sau consilierii județeni care se încadrează în dispozițiile art. 228 alin. (2); informează
președintele de ședință, sau, după caz, înlocuitorul de drept al acestuia cu privire la asemenea situații și face
cunoscute sancțiunile prevăzute de lege în asemenea cazuri;
o) certifică conformitatea copiei cu actele originale din arhiva unității/subdiviziunii administrativ - teritoriale;
p) alte atribuții prevăzute de lege sau însărcinări date prin acte administrative de consiliul local sau de primar .

(2) Prin derogare de la prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările
și completările ulterioare, în situațiile prevăzute la art. 147 alin. (1) și (2) sau, după caz, la art. 186 alin. (1) și (2), secretarul
general al unității/subdiviziunii administrativ - teritoriale îndeplinește funcția de ordonator principal de credite pentru
activitățile curente.
Planificarea și organizarea desfășurării ședințelor consiliului local:

 Participă la ședințele consiliului local;
 Acordă ajutor consilierilor și comisiilor consiliului local.
 Prezintă primarului, în comun cu serviciile publice, informații despre funcționarea acestora, precum și a

întreprinderilor municipale create de consiliul local;
 Supraveghează executarea măsurilor dispuse de primar atât în cadrul primăriei, cât și în teritoriul

administrat;
Asigurarea comunicării actelor adoptate:

 Verifică dacă înștiințarea sau aducerea la cunoștință s-a realizat în conformitate cu prevederile legale;
 Organizează audiențe, după caz, în zilele și orele stabilite prin Regulamentul de organizare și funcționare

internă;
 Comunică și remite, în termenele prevăzute de O.U.G. nr. 57/2019, autorităților și persoanelor interesate

actele emise de consiliul local sau de primar.



Legalizarea și autentificarea actelor și documentelor:
 Legalizează copiile conforme cu actele originale, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

Asigură efectuarea lucrărilor de secretariat și de evidență a bunurilor:
 Primește, distribuie, întreține corespondența și urmărește transmiterea acesteia;
 Împreună cu specialiștii primăriei  întocmește proiecte de hotărâri ale consiliului local și proiecte de dispoziții

ale primarului;
 Redactează la calculator acte, adrese, hotărâri și dispoziții ale primarului;
 Colectează și prezintă primarului informații pentru raportul anual privind starea economică și socială a

municipiului Toplița
Responsabilități:

 Răspunde de exercitarea atribuțiilor sale de serviciu în strictă conformitate cu legislația în vigoare și
Regulamentul intern al autorității;

 Răspunde de calitatea materialelor elaborate și prezentarea lor în termenele stabilite;
 Răspunde de depistarea la timp a lacunelor existente în managementul autorității și elaborează propuneri de

înlăturare ale acestora;
 Răspunde de calitatea și veridicitatea informațiilor în baza cărora se adoptă decizii în domeniul său de

competență;
 Răspunde de examinarea în termen a petițiilor ce țin de domeniul de activitate;
 Răspunde de sporirea competenței sale profesionale.

Împuternicirile:
 Avizează proiectele de hotărâri ale consiliului local și contrasemnează hotărârile;
 Eliberează extrase sau copii de pe orice act din arhiva consiliului local, în afara celor care conțin informații

secrete, stabilite potrivit legii.
 Semnează procesele verbale al ședințelor consiliului local;
 Propune soluții de optimizare a activității în cadrul autorității publice;
 Participă la activitățile de instruire (ședințe, conferințe, mese rotunde, seminarii, stagii, etc.) organizate în

țară și peste hotare, pe tematici ce țin de domeniul de activitate;
Atribuții:
 Avizează, pentru legalitate, dispozițiile primarului șicontrasemnează hotărârile consiliului local;
 Avizează pentru legalitate proiectele de hotărâri ale consiliului local;
 Participă la ședințele Consiliului local al Municipiului Toplița;
 Pregătește lucrările supuse dezbaterii consiliului local, și comisiilor de specialitate ale acestuia;
 Asigură îndeplinirea procedurilor de convocare ale Consiliului Local și efectuarea lucrărilor de secretariat,  comunică

ordinea de zi, întocmește prin grija personalului din cadrul aparatului permanent de lucru al consiliului local  procesul-
verbal al ședințelor consiliului local, și redactarea hotărârile consiliului local;

 Asigură gestionarea procedurilor administrative privind relația dintre Consiliul local și Primar, precum și între aceștiași
Prefect;

 Organizează arhiva șievidența statistică a hotărârilor consiliului local și a dispozițiilor Primarului;
 Asigură transparența și comunicarea cătreautoritățile, instituțiile publice și persoanelor interesate a informațiilor de

interes public în condițiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public,cu modificărileși
completările ulterioare, prin intermediul compartimentului pentru relații publice sau a persoanei desemnate în acest
scop coordonând și îndrumândîn acest sens activitățile specifice ale acestora;

 Prezintăinformări solicitate de către Consiliul Local, cu sprijinul aparatului de lucru format din compartimentele de
specialitate din subordinea primarului;

 Realizează alte atribuții sau însărcinări date de consiliul local sau primar,după caz, prevăzute de lege;
 Conform organigramei,coordoneazăși îndrumă direct personalul din cadrul Compartimentului  Juridic,
 Asigură punerea în aplicare a dispozițiilor legale privind activitatea de administrație locală;
 Asigură buna circulație a documentelor adresate consiliului local și primarului, repartizate spre soluționare, urmărind

transmiterea adreselor de răspuns sau a actelor solicitate;
 Asigură executarea lucrărilor tehnice în legătură cu desfășurarea alegerilor locale, generale și europarlamentare în

conformitate cu dispozițiile legale;
 Asigurăexecutarea dispozițiilor legale privind efectuarea lucrărilor referitoare la recensământulpopulației,  general,

agricol;
 Asigură eliberarea extraselor sau copiilor de pe orice act din arhiva consiliului local, în afara celor cu caracter secret;
 Asigură prin grija personalului compartimentului agricol – agenții agricoli, evidența contractelor de arendare, și a altor

acte emise în temeiul Registrului agricol;
 Îndeplinește procedura legală privind transparența decizionalăîn administrația publică,
 Organizeazăși asigurădesfășurareaîn bune condiții a dezbaterilor publice ale unor proiecte de acte normative,dacă acest

lucru a fost cerut în scris de către o asociație legal constituită sau de către o altă autoritate publică;
 Soluționeazăîn condițiile legii, cererile și sesizărilecetățenilor primite pentru soluționare;



 Obligațiarespectării regulamentului de ordine interioară a regulamentului de organizare și a circuitului actelor din cadrul
aparatului de specialitate al primarului;

 Asigură avizarea pentru legalitate prin compartimentul juridic din subordine a oricăror acte care pot angaja răspunderea
patrimonială a autorității locale sau a organelor de specialitate;

 Organizarea exercităriiși exercitarea în mod concret a legii prin promovarea actelor de autoritate;
 Acordarea de consultanță de specialitate serviciilor și instituțiilor publice aflate în subordinea Consiliului local și

Primarului Municipiului Toplița;
 Urmărireaexecutăriihotărârilorjudecătorești;
 Urmărește comunicarea hotărârilor adoptate de Consiliul Local al Municipiului Toplița și a Dispozițiilor Primarului către

compartimentele  din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, însărcinate cu ducerea acestora la îndeplinire;
 Asigurarea desfășurăriiîn conformitate cu prevederile legale în vigoare a licitațiilor publice, în vederea valorificării

bunurilor sechestrate;
 Asigură aplicarea măsurilor privind pedepsele complementare și accesorii sau a măsurilor asiguratorii stabilite de

instanțelejudecătorești sau de către alte organe competente prin efectuarea de activități specifice de către
compartimentele de specialitate din cadrul aparatului de lucru al primarului ;

 Exercităatribuțiile privind organizarea aplicării Legii fondului funciar;
 Coordonează activitatea Comisiei de aplicare a Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate abuziv în

perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 și exercităatribuțiile stabilite prin acest act normativ;
 Asigură secretariatul Comisiei de aplicare a Legii nr.550/2002 actualizată privind vânzarea spațiilor comerciale sau de

prestări de servicii aflate în proprietatea privată a statului;
 Exercităatribuțiileprevăzute de actele normative referitoare la coordonarea activităților Serviciului de evidență

informatizată a persoanei,conform OG 84/2001 privindînființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice
comunitare de evidență a persoanelor, precumși celelalte acte care reglementează materia;

 Ține registrul de interese al aleșilor locali și comunicăInstituției Prefectului județului un exemplar al declarației de
interese al aleșilor locali;

 Comunicăîn termen de 30 de zile de la data decesului unei persoane,camerei notarilor publici în a căreicircumscripție
teritorială defunctul a avut ultimul domiciliu, o sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale, încondițiile legii prin
Biroul Stare Civilă respectiv ofițerii de stare civilă delegați;

 Asigură comunicarea către autoritățile, instituțiileși persoanele interesate a actelor normative emise de Consiliul Local,
precum și a actelor individuale sau normative emise de către primar, în termen de cel mult 10 zile dacă legea nu prevede
altfel;

 Asigură aducerea la cunoștința publică a hotărârilor șidispozițiilor cu caracter normativ;
 Eliberează extrase sau copii de pe orice act din arhiva Consiliului Local cu excepția celor cu caracter secret, stabilite

conform legii;
 Legalizează semnături de pe înscrisurile prezentate de către părțiși confirmă autenticitatea copiilor cu actele originale în

condițiile legii;
 La propunerea și cu concursul compartimentelor de specialitate elaborează propuneri de actualizare proprie a organizării

interioare;
 Urmăreșteși consiliază activitatea compartimentului sau persoanei desemnate în acest scop în vederea respectării

prevederilor legale cu privire la protejarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;
 Urmăreșteevidența, păstrarea și arhivarea documentelor legate de activitatea sa și a compartimentelor din subordine;
 Semnează certificatele de urbanism, autorizațiile de construire/demolare și alte acte referitoare la solicitărilecetățenilor

privind litigii cu proprietăți, cadastru etc;
 Semneazădocumentațiaîntocmităîn scopul înscrieriiîn cartea funciară a imobilelor aparținând domeniului public și privat

al municipiului Toplița; .
 In cazul dizolvarii Consiliului Local , până la constituirea noului consiliu local, primarul sau, în absenţa acestuia, secretarul

general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale rezolvă problemele curente ale comunei, oraşului sau
municipiului, cu respectarea competenţelor şi atribuţiilor ce îi revin, potrivit legii.

Art. 11. Activitatea Primăriei municipiului Toplița este organizată și condusă potrivit prevederilor legale de către primar,
direcțiile, serviciile , birourile și compartimentele  fiind subordonate direct acestuia, administratorului public sau
viceprimarului și secretarului general, care asigură și răspund de realizarea atribuțiilor ce le revin .
Art. 12. Actele care se eliberează de către Primăria municipiului Toplița,vor fi semnate, de regulă, de către primar sau de
viceprimar în limita delegării atribuțiilor stabilite de către primar, secretarul general precum de către șefii  structurilor
funcționale în cadrul cărora au fost întocmite și de funcționarul public direct implicat.

Art. 13. Administratorul public este reglementat de Art. 244 din O.U.G. nr. 57/2019.
(1) La nivelul comunelor, orașelor, municipiilor și județelor, primarul, poate propune consiliului local, înființarea funcției
de conducere de administrator public, în limita numărului maxim de posturi aprobate.



(2) Persoanele care pot ocupa funcția de administrator public, de regulă, trebuie să fi absolvit studii superioare
economice, administrative, tehnice sau juridice.
(3) Numirea în funcție a administratorului public se face prin dispoziția primarului, respectiv a președintelui consiliului
județean, după caz, care are ca anexă un contract de management cu respectarea cerințelor specifice prevăzute la art.
543.
(4) Contractul de management se încheie între primar, respectiv președintele consiliului județean, după caz, și
administratorul public pe durată determinată. Durata contractului de management al administratorului public nu poate
depăși durata mandatului primarului, în timpul căruia a fost numit.
(5) În baza contractului de management, administratorul public poate îndeplini atribuții de coordonare a unor
compartimente ale aparatului de specialitate sau a serviciilor publice de interes local, respectiv județean, după caz.
(6) Primarul, poate delega către administratorul public, în condițiile legii, calitatea de ordonator principal de credite.
(7) Se exceptează funcția de administrator public de la încadrarea în procentul de 12% alocat funcțiilor de conducere
prevăzut la art. 391.
(8) Eliberarea din funcție a administratorului public se face prin dispoziția primarului, după caz și intervine în următoarele
situații:
a) în situația în care durata contractului de management a expirat;
b) ca urmare a condamnării definitive pentru una dintre infracțiunile prevăzute la art.542 alin. (1) lit. f);
c) în situația în care administratorul public nu își îndeplinește obligațiile stabilite în sarcina sa prin contractul de
management;
d) în alte situații prevăzute de lege.

CAPITOLUL III
STRUCTURA ORGANIZATORICA  A  APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI   MUNICIPIULUI TOPLIȚA

Art. 14. (1) Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Toplița este organizatdin compartimente functionale ,
constituite  in cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Toplita  fiind format din persoane cu atributii si
sarcini relativ stabile si  subordonate autoritatii locale, fiind struturata pe direcții,servicii, birouri și compartimente.
Acestea  sunt subordonate conducerii primăriei, conform organigramei aprobate de Consiliul Local al Municipiului Toplița.
(2) Structura organizatorică a Primăriei municipiului Toplița trebuie să respecte următoarele cerințe:
a) pentru constituirea unui birou este necesar un număr de minimum 5 posturi de execuție;
b) pentru constituirea unui serviciu este necesar un număr de minimum 7 posturi de execuție;
c) pentru constituirea unei direcții este necesar un număr de minimum 15 posturi de execuție;
d) pentru constituirea unei direcții generale este necesar un număr de minimum 25 de posturi de execuție.
(3) În cadrul direcțiilor sunt organizate și funcționează, în condițiile legii servicii, birouri și compartimente;
(4)Pentru activitățile care necesită o delimitare distinctă, iar numărul de posturi
corespunzătoare acestora este mai mic decât numărul minim necesar pentru constituirea unui birou, se organizează
compartimente, în subordinea unui funcționar public de conducere, a primarului sau a  viceprimarului.
Art.15.Personalul din Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Toplița este alcătuit din funcționari publici numiți
în funcții publice prin dispoziția Primarului municipiului Toplițași din personalul angajat cu contract individual de muncă,
în condițiile legii.
Art.16. Funcțiile publice sunt de execuție și de conducere. Acestea se stabilesc prin hotărâre a Consiliului local conform
prevederilor legale în vigoare.
Art.17. Funcționarilor publici li se aplică prevederile OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ și răspund potrivit
acestei legi pentru neîndeplinirea sarcinilor proprii de serviciu, iar personalului încadrat cu contract individual de muncă i
se aplică prevederile OUG nr.57/2019privind Codul administrativ și ale legislației muncii,în vigoare.
Art.18. Atribuțiile personalului din cadrul aparatului de specialitate sunt stabilite prin fișa postului și prin dispoziții ale
Primarului municipiului Toplița. Șeful ierarhic superior poate stabili pentru personalul din subordine, cu aprobarea
Primarului Municipiului Toplițași alte atribuțiuni de serviciu, în funcție de modificările ce intervin în domeniul de
activitate, în conformitate cu legislația în vigoare;
Art.19. Programul de lucru și măsurile de organizare ale acestuia, măsurile de disciplină a muncii pentru personalul din
aparatul de specialitate se stabilesc prin Regulamentul de ordine interioară aprobat de către Consiliul local al municipiului
Toplița/primarul municipiului Toplița, în baza actelor normative în vigoare.
Art.20.Legătura între compartimentele din aparatul de specialitate se face prin conducătorii acestora, iar cu conducerile
instituțiilor publice și agenților economici numai prin primar, viceprimar, administratorul public și secretarul general al
municipiului Toplița.
Art.21. Aparatul de specialitate, la cerere, pune la dispoziția consilierilor locali materialele necesare activității de
documentare în vederea îndeplinirii mandatului acestora, în conformitate cu reglementările în vigoare.

Structura organizatorică  a  aparatului de specialitate al Primarului municipiului Toplița este următoarea:
 Directia de Asistenta Sociala Toplita
 Serviciul Public Comunitar de Evidenta Persoanelor



 Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta
aflate in subordinea Consiliului local  potrivit legislatiei specifice ;

În subordinea directa a Primarului municipiului Toplița se află:
 Viceprimarul municipiului Toplita
 Administratorul Public al municipiului Toplita
 Secretarul general al municipiului Toplita
 Direcția buget finanțe, administrativ, întreținere și pază
 Direcția amenajarea teritoriului și urbanismului, spațiu locativ, administrarea domeniului public și

privat, mediu
 Serviciul resurse umane, organizare, salarizare, minorități, informatic
 Compartiment audit
 Serviciul Poliția locală
 Direcția gospodărie municipală
 Serviciul parcuri și zone verzi
 Serviciul învățământ cultură
 Centrul Național de Informare Turistică
 Birou secretariat-Cabinet primar
 Ghișeu unic și relații publice

Primarul coordonează realizarea serviciilor publice de interes local :
 Directia de Asistenta Sociala Toplita
 Serviciul Public Comunitar de Evidenta Persoanelor
 Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta

În subordinea directă a Secretarului general al UAT Toplița se află :
 Compartiment juridic
 Compartiment de contractare a serviciilor sociale

Direcția amenajarea teritoriului și urbanismului, spațiu locativ, administrarea domeniului public și privat,
mediu cuprinde :
Arhitect șef

 Compartimentul amenajarea teritoriului și urbanismului, spațiu locativ, administrarea domeniului public și
privat, mediu

 Biroul dezvoltasre investitii , achizitii publice , programe proiecte
 Serviciul agricol, cadastru, gospodărirea pădurilor și pășunilor, autoritatea de autorizare
 Compartiment gospodărirea pădurilor și pășunilor
 Compartiment piața agroalimentară

Direcția buget finanțe, administrativ, întreținere și pază
Director executiv

 Compartiment contabilitate
 Serviciul impozite și taxe
 Compartiment administrativ întreținere și pază

Direcția gospodărie municipală
Director

 Modernizarea străzilor în vederea dezvoltării căilor de circulație
 Baza sportivă și de agrement(Centrul Wellnes Baile Banffy, Stadion, Teren de tenis, Teren de baschet)

Direcția de asistență socială
Director executiv:

 Serviciul de asistență socială
o Compartiment alocații indemnizații
o Compartiment autoritate tutelară protecția copilului
o Compartiment beneficii de asistență socială

 Centrul social integrat
 Asistența medico-socială

Serviciul Poliția locală:



Șef serviciu
 Compartiment ordine și liniște publică
 Compartiment circulație pe drumurile publice și intervenție
 Compartiment disciplina în construcții și afișaj stradal, protecția mediului, activitate comercială,

evidența persoanelor
 Compartiment dispecerat control acces
 Intarirea sigurantei publice prin instalarea de camere de supraveghere

CAPITOLUL IV
ATRIBUȚIILE APARATULUI DE SPECIALITATE AL

PRIMARULUI

Art. 22. Direcțiile,serviciile, birourile și compartimentele din structura aparatului de specialitate au următoarele atribuții
generale comune:
 Întocmirea și promovarea către Primar a rapoartelor de specialitate în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 Realizarea la termen a tuturor acțiunilor și activităților necesare implementării sistemelor și programelor de

informatizare ale instituției în domeniul propriu de activitate;
 Întocmirea bugetelor proiectelor, programelor și activităților proprii; întocmirea la termen a documentelor de angajare

bugetară și de plată ale activităților din coordonarea biroului;
 Întocmirea informărilor periodice legate de activitatea proprie, a agendei de lucru a serviciului/compartimentului sau

biroului, a programului comisiilor speciale pe care le coordonează, pentru publicarea lor, conform regulamentului
stabilit de primar; întocmirea unui calendar cu activitățile anuale cu caracter permanent din cadrul compartimentului;
 Participarea la ședințele comisiilor de specialitate și ale plenului Consiliului local al municipiului Toplița, ori de câte ori

este necesar;
 Soluționarea în termenul legal a tuturor cererilor, petițiilor, reclamațiilor, sugestiilor etc adresate instituției;
 Îndeplinirea oricăror altor atribuții, sarcini și lucrări din domeniul propriu de activitate, încredințate verbal, în scris sau

dispuse prin act administrativ emis de către Primar;
 Urmărirea și cunoașterea permanentă a modificările legislative care reglementează domeniul de activitate propriu, fiind

răspunzător pentru toate consecințele care apar datorită aplicării necorespunzătoare sau a neaplicării unor prevederi
legale în activitatea pe care o desfășoară;
 Respectarea tuturor regulamentelor și a procedurilor de lucru aprobate în cadrul autorității;
 Gestionarea actelor și arhivarea acestora;
 Asigurarea relației de comunicare și de fluidizare a informațiilor de natură tehnică dintre serviciile si birourile din cadrul

Primăriei;
 Urmărirea punerii în aplicare de către birourile instituției a hotărârilor Consiliului local ce cad în sarcina lor de activitate;
 Întocmirea documentațiilor și urmărirea derulării procedurilor de achiziții publice pentru lucrările, serviciile și dotările

din domeniul de activitate, respectiv întocmirea contractelor în vederea derulării serviciilor, lucrărilor și dotărilor pentru
care s-au ținut licitații conform regulamentelor.

Art. 23. (1) Atribuțiile, competențele și răspunderile cu caracter general ce revin directorilor executivi:
Director executiv -pe lângă activitatea profesională proprie, organizează activitatea și urmărește realizarea sarcinilor

de către funcționarii din birourile/compartimentele direcției, în acest sens, îndeplinesc următoarele atribuții:
Primesc corespondența repartizată direcției de către conducerea primăriei și o distribuie birourilor/compartimentelor de

specialitate din cadrul direcției;
Urmăresc respectarea termenelor legale în soluționarea corespondenței;
 Informează, ori de câte ori este nevoie, conducerea primăriei asupra activității desfășurate în cadrul direcției, precum și

despre problemele din activitatea instituțiilor și agenților economici de interes local care au legătură cu activitatea
direcției;
Participă la ședințele Comisiilor CL și a Consiliului Local;
Asigură rezolvarea problemelor curente ale direcției;
 Asigură cunoașterea și studierea de către personalul din subordine a legislației în vigoare, utilizarea deplină a timpului

de lucru, creșterea aportului fiecărui angajat la rezolvarea cu competență și de calitate a tuturor sarcinilor încredințate
conform fișei postului în raport cu pregătirea, experiența și funcția ocupată;
Asigură și răspunde de rezolvarea în termen a cererilor, sesizărilor și scrisorilor primite de la cetățeni în conformitate cu

prevederile legale în vigoare;
Urmăresc îndeplinirea hotărârilor Consiliului Local și a Dispozițiilor Primarului date în competența de realizare a

compartimentelor direcției respective;
Realizează colaborarea și conlucrarea pentru soluționarea unor probleme complexe cu toate direcțiile de specialitate,

inclusiv a materialelor care se prezintă spre analiza comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;



Urmăresc întocmirea fișei fiecărui post al personalului din subordine și fac propuneri primarului în legătură cu demararea
procedurilor de recrutare a posturilor vacante sau temporar vacante sau după caz, de reducere a acestora, ocupate sau
vacante din subordine și de promovare a personalului din subordine.
Urmăresc aplicarea dispozițiilor legale de către personalul direcției;
Îndeplinesc orice alte sarcini dispuse de conducerea Primăriei;
Acordă audiențe cetățenilor pe domeniul specific de activitate al fiecărei direcții;
 În limita competențelor stabilite, reprezintă compartimentele pe care le conduc în relațiile cu alte compartimente de

specialitate din aparatul propriu sau cu agenții economici, instituțiile publice și persoanele fizice;
Asigură evaluarea personalului din subordine;
 Întocmesc fișele de pontaj lunar pentru personalul din subordine

(2).Atribuțiile, competențele și răspunderile cu caracter general ce revin șefilor de servicii/compartimenteși birouri:
 Organizează activitatea, atât pe serviciu/birou/compartiment cât și pe fiecare funcționar din subordine;
 Colaborează cu toate serviciile/birourile și compartimentele funcționale din cadrul Primăriei în vederea realizării

obiectivelor;
 Întocmesc programele de activitate ale serviciului/biroului/compartimentelor și le prezintă spre aprobare directorului

executiv, stabilesc măsurile necesare și urmăresc îndeplinirea în bune condiții a obiectivelor din aceste programe;
 Urmăresc și răspund de elaborarea corespunzătoare a lucrărilor și finalizarea în termenele legale a acțiunilor din

programele de activitate sau dispuse de conducere;
 Asigură respectarea disciplinei în muncă de către personalul subordonat, luând măsurile ce se impun;
 Urmăresc și verifică activitatea profesională a personalului din cadrul compartimentelor pe care le conduc, îi îndrumă și

sprijină în scopul sporirii operativității, capacității și competenței lor în îndeplinirea sarcinilor încredințate;
 Asigură respectarea reglementărilor legale specifice domeniilor de activitate ale fiecărui compartiment, organizează și

urmăresc documentarea de specialitate a personalului din subordine;
 Repartizează pe salariații subordonați, sarcinile și corespondența ce revine serviciului/biroului/compartimentului

respectiv, dând îndrumările corespunzătoare pentru soluționarea acestora;
 Verifică, semnează sau vizează după caz, potrivit competențelor stabilite, lucrările și corespondența efectuată de

personalul din subordine;
 Veghează și răspund, alături de personalul din subordine de respectarea normelor legale și a celor hotărâte de Consiliul

Local;
 Răspund de respectarea normelor de conduită și deontologie de către personalul din subordine în raporturile cu

contribuabilii;
 Întocmesc fișele posturilor și cele de evaluare individuală ale subordonaților, până la nivelul competențelor lor, propun

formele de perfecționare profesională necesare bunei desfășurări a activității;
 Transmite spre avizare directorului Direcției de buget finanțe și spre aprobare primarului propunerile cu privire la

demararea procedurilor de recrutare pentru posturile vacante sau temporar vacante sau,după caz, de reducere a
acestora, ocupate sau vacante din subordine și de promovare a personalului din subordine;
 Ia măsurile prevăzute de lege în cazul săvârșirii de către salariați a unor abateri privind nerespectarea obligațiilor de

serviciu și a disciplinei în muncă conform legislația în vigoare;
 Aprobă, în condițiile legii, efectuarea concediilor de odihnă și a celorlalte categorii de concedii ale personalului din

subordine;
 Răspund de buna organizare și desfășurare a activității de primire și soluționare a petițiilor adresate

serviciului/biroului/compartimentului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 Îndeplinesc orice alte atribuții prevăzute de lege sau dispuse de conducere în legătură cu domeniul lor de activitate;
 Îndeplinesc atribuții conform prevederilor art.2, alin.(4) și (5) din HG 395/2016 în inițierea și buna desfășurare a

achizițiilor publice directe, pe platforma www.e-licitate.ro specifice compartimentului în care își desfășoară activitatea,
cu avizul prealabil al Biroului de Achiziții, Investiții, Programe, Proiecte.
 Directorii executivi, directorii , șefii de servicii și birouri răspund de întreaga activitate care le-a fost repartizată spre

coordonare, în conformitate cu prezentul regulament. Ei răspund în ordine ierarhică față de Primar, viceprimar,
administrator public sau secretar, după caz.

(3).Personalul din cadrul Aparatului de specialitate își desfășoară activitatea potrivit dispozițiilor legale prevăzute
pentru funcționarii publici sau personalul contractual, după caz și are următoarele responsabilități generale:
 Răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum și secretul datelor și al informațiilor cu caracter confidențial

deținute sau la care are acces ca urmare a executării atribuțiilor de serviciu;
 Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine și în mod conștiincios a îndatoririlor de serviciu; se

abține de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii de orice natură instituției;
 Răspunde de realizarea la timp și întocmai a atribuțiilor ce-i revin conform legii, programelor aprobate sau dispuse

expres de către conducerea instituției și de raportare a modului de realizare;



 Răspunde, potrivit dispozițiilor legale, de corectitudinea și exactitatea datelor și informațiilor stipulate în documentele
întocmite;
 Răspunde de exercitarea atribuțiilor stabilite în fișa postului. Pentru faptele săvârșite în exercitarea atribuțiilor ce le

revin, personalul aparatului propriu răspunde, după caz, disciplinar, material, administrativ, civil sau penal.
 Respectă programul de lucru al personalului din cadrul Aparatului de specialitate al primarului care este stabilit prin

Regulamentul de Ordine Interioară  aprobat prin hotărârea Consiliului Local al municipiului Toplița/decizia Primarului.
 Conducerea Primăriei va putea stabili pentru personalul din subordine și alte responsabilități decât cele prevăzute în

prezentul regulament, conform legislației în vigoare.

Art.24. Atribuțiile specifice ale direcțiilor/serviciilor/birourilor/compartimentelor din structura aparatului de specialitate al
Primarului Municipiului Toplița sunt următoarele:

Direcția buget finanțe, administrativ, întreținere și pazăeste o structură funcțională subordonată direct Primarului
Municipiului Toplița, asigură gestiunea resurselor financiare ale Consiliului Local, este condusă de directorul executiv care
coordonează activitatea Direcției Buget Finanțe.
Director executiv
Atribuții:
 Directorul executiv organizează și răspunde pentru activitatea de ansamblu a Direcției buget finanțe, administrativ,

întreținere și pază; coordonează direct activitatea serviciilor, birourilor și compartimentelor din subordine;
 Organizează și conduce contabilitatea instituției, conform legislației în vigoare ;
 Conduce și verifică activitatea personalului din subordine luând măsurile corespunzătoare pentru respectarea legislației

în vigoare ;
 Întocmește proiectul de buget al Consiliului Local și verifică bugetele instituțiilor subordonate ;
 Fundamentează și întocmește ori de câte ori este nevoie bugetele rectificate pe  baza datelor prezentate de

compartimentele din cadrul primăriei și a instituțiilor subordonate;
 Răspunde de activitatea de urmărire și încasare a veniturilor la bugetul local ;
 Confruntă datele înscrise în registrele de încasări ale biroului de impozite și taxe cu cele contabile ;
 Execută controlul financiar preventiv propriu la Consiliul Local Toplița asupra tuturor operațiunilor prevăzute în O.G.

nr.119/1999 republicată, art.6 și art.8 alin.(3), pct. a și din Legea 84/2003 art.12;
 Înaintează la începutul fiecărui exercițiu financiar propuneri referitoare la stabilirea proiectelor de operațiuni care

urmează a fi supuse controlului financiar preventiv propriu, documentele justificative și circuitul acestora, cu respectarea
dispozițiilor legale. Urmărește respectarea cu strictețe a circuitului documentelor;
 Urmărește respectarea legislației în vigoare în cazul achizițiilor publice (bunuri, materiale și servicii);
 Efectuează inventarierea anuală a patrimoniului Consiliului Local, și are în atenție valorificarea rezultatelor inventarierii;
 Aprobă pentru casare mijloace fixe și obiecte de inventar.
 Dispune efectuarea periodică de controale la casierie.
 Urmărește înregistrarea de îndată și în mod corect a tuturor operațiunilor referitoare la deținerea cu orice titlu, de

bunuri materiale, numerar și alte drepturi și obligații, precum și efectuarea de operațiuni economice;
 Ține evidența angajamentelor în cadrul compartimentului contabil;
 Solicită transferuri din bugetul administrației centrale pentru echilibrarea bugetului local;
 Evidențiază transferurile din bugetul de stat și a fondurilor din tezaur constituite conform legii;
 Conduce registrul - jurnal, registrul - inventar și cartea mare;
 Întocmește situațiile lunare, trimestriale sau anuale, conform prevederilor legislației în vigoare și le înaintează la termen

organelor competente;
 Efectuează deschiderea și repartizarea creditelor bugetare necesare finanțării cheltuielilor de capital, materiale și de

personal pentru Consiliul Local și unitățile subordonate;
 Participă la întocmirea contului anual de încheiere a exercițiului bugetar și supunerea spre aprobare a acestuia;
 Verifică dosarele întocmite pentru acordarea ajutoarelor sociale și indemnizațiile de naștere, aplicând și viza de control

financiar preventiv;
 Semnalează ordonatorului principal de credite încălcările privind legalitatea și regularitatea, în efectuarea unor

operațiuni sau în realizarea unor activități în mod neeconomic, ineficace sau ineficient;
 Propune modalități de plată precum și nivelul penalităților – daunelor interese pentru fiecare contract de închiriere,

concesionare, vânzare, prestări servicii pe care Consiliul Local le încheie cu terți. Urmărește derularea contractelor și
aduce la cunoștința ordonatorului principal de credite toate situațiile în care nu au fost respectate termenele de plată
stipulate în contracte;
 Asigură prelucrarea datelor înregistrate în contabilitate în conformitate cu normele contabile aplicate, asigură controlul

și păstrarea acestora pe suporturi tehnice;
 Organizează și conduce contabilitatea drepturilor constatate și a veniturilor încasate, precum și a plăților efectuate

potrivit bugetului aprobat;
 Verifică periodic modul în care sunt utilizate sumele repartizate din bugetul local, de către ordonatorii secundari de



credite;
 Predă la arhivă documentele contabile, conform Legii nr.16/1995;
 Înaintează propuneri privind desemnarea gestionarului documentelor cu regim special și urmărește respectarea

prevederilor legale în domeniu ;
 Înaintează șefului compartimentului Gospodăria pășunilor pentru verificare facturile și situațiile de lucrări înaintate de

către prestatorii de servicii silvice ;
 Urmărește și verifică modul de gestionare a materialului lemnos provenit din pășunile Consiliului Local sau din achiziții

publice, precum și modul cum sunt organizate licitațiile de masă lemnoasă;
 Semnalează în scris primarului orice încălcare a prevederilor legale referitoare la separarea atribuțiilor privind efectuarea

de operațiuni între persoane, astfel încât atribuțiile de aprobare, control și înregistrare să fie într-o măsură adecvată
încredințate unor persoane diferite;
 Verifică și controlează activitatea gestionarilor, precum și modul în care își desfășoară activitatea comisiile de recepție.

Înștiințează de îndată ordonatorul principal de credite despre neregulile constatate pe linie financiar-contabilă, inclusiv în
cazul instituțiilor subordonate;

Atribuțiile directorului executiv în ceea ce privește implementarea proiectelor pe fonduri europene nerambursabile :
 Urmărește și realizează programele europene privind accesarea fondurilor pentru investiții din instituțiile de învățământ

și subordonate, întocmind toate documentațiile privind sumele accesate ;
 Asigură și ține contabilitatea analitică separată pe fiecare proiect în parte ;
 Întocmește și controlează documentele necesare plăților și a altor operațiuni financiare conform prevederilor legale și ale

alocărilor bugetare ;
 Verifică realitatea, exactitatea și eligibilitatea cheltuielilor efectuate în cadrul implementării proiectului ;
 Inițiază și urmărește operațiunile bancare necesare ;
 Pune la dispoziție documentele necesare întocmirii cererilor de prefinanțare, cererilor de rambursare, rapoartelor de

progres, precum și orice alte situații contabile necesare implementării ;
 Participă la elaborarea rapoartelor de progres financiar și a graficului de depunere a cererilor de rambursare și

transmiterea acestora către Organismul Intermediar, în vederea obținerii rambursării cheltuielilor ;
 Întocmește auditul periodic al fluxurilor de numerar și a previziunilor privind fluxurile financiare pe trimestre, pe toată

perioada de implementare a proiectului ;
 Participă la procedurile de achiziții, evaluare a ofertelor de atribuire a contractelor de servicii, furnizare produse și lucrări

aferente proiectelor;
 Asigură și pune la dispoziția auditorului extern documentele solicitate pentru întocmirea auditului intermediar și final al

proiectelor ;
 Menține un sistem de contabilitate corespunzător pentru costurile proiectului ;
 Se asigură că fondurile sunt folosite în conformitate cu prevederile Contractului de finanțare și ale contractelor încheiate

în urma procedurilor de licitație ;
 Răspunde de corectitudinea, legalitatea, necesitatea, oportunitatea operațiunilor ;
 Preia atribuțiile de asistent manager PIDU când este nevoie ;

Atribuțiile directorului executiv în ceea ce privește verificarea activității echipelor de management externalizate ale
proiectelor :
 Verifică și coordonează activitatea responsabililor financiar-contabili din cadrul echipelor de implementare ;
 Oferă asistență responsabililor financiari-contabili în cazul în care aceștia solicită ajutorul ;
 Întocmește rapoarte cu progresul activității responsabililor financiari-contabili și formulează concluzii legate de aceștia,

periodic ;
 Prezintă concluziile în cadrul întâlnirilor dintre toți membrii UIP în care se vor discuta rapoartele întocmite de fiecare

membru în parte și se vor corela cu rapoartele întocmite de coordonatorii de proiect din cadrul echipelor de proiecte ;

Pentru realizarea sarcinilor și atribuțiilor ce îi revin Direcției buget finanțe, administrativ, întreținere și
pazăaceasta are în subordine următoarea structură organizatorică:

 Compartiment contabilitate
 Serviciul impozite și taxe
 Compartiment administrativ întreținere și pază

Compartiment contabilitate
Atribuții:
 Conduce evidențele contabile pe analitic și sintetic după principiile contabilității bugetare;
 Efectuează înregistrarea cronologică și sistematică, prelucrarea și păstrarea datelor privind situația patrimoniului;
 Conduce evidența contabilă a actelor de casă și bancă;



 Conduce evidența contabilă a materialelor și a obiectelor de inventar pe fișe maestru - sau pe bază de note de recepție și
bonuri de consum;
 Conduce evidența extracontabilă a laptelui praf conform normativelor în vigoare;
 Conducerea evidenței cantitativ-valorice ale valorilor patrimoniale din cadrul unității administrativ-teritoriale, respectiv

mișcările privind intrarea-ieșirea activelor, materialelor, obiectelor de inventar, mijloacelor fixe, inclusiv casarea lor pe
baza documentației încheiate conform Ordinului Ministrului Finanțelor nr.1854/2008;
 Verifică orice plată astfel încât aceasta să fie făcută dacă documentația-recepția este completă;
 Conduce și urmărește permanent evidența patrimoniului public și privat al Municipiului și comunică orice inadvertență

(gestiunea mijloacelor fixe -MIFIX- gestiunea obiectelor de inventar și a materialelor);
 Asigură respectarea planului de conturi general, a modelelor, registrelor și formularelor comune privind activitatea

contabilă și a normelor metodologice emise de Ministerul Finanțelor Publice privind întocmirea și utilizarea acestora;
 Organizează, coordonează, verificăși consemnează lucrările de inventariere anuală sau ocazională;
 Conducerea evidenței privind ALOP- ordonanțarea cheltuielilor bugetare conform Legii nr.500/2002 Legea finanțelor

publice și a reglementărilor legale în vigoare (verificare, control salarii);
 Întocmește ordinele de plată conform centralizatorului de salarii și urmărește virarea tuturor contribuțiilor la bugetul

statului;
 Urmărește ca toate activele fixe care trebuie declarate la serviciul de impozite și taxe să fie înregistrate/declarate, va

verifica dacă ele sunt conforme cu evidența contabilă;
 Întocmește și depune lunar decontul de TVA;
 Întocmește evidența analitică pe articole a încasărilor zilnice a veniturilor aferente bugetului local conform extraselor de

cont emise de Trezoreria Toplița;
 Efectuează plata cheltuielilor în baza ordonanțărilor de plată și a angajamentelor bugetare numai dacă sunt îndeplinite

următoarele condiții:
- cheltuielile care urmează să fie plătite sunt însoțite de propunere, angajament bugetar și ordonanțare de plată semnate
de persoanele desemnate;
- cheltuielile care urmează să fie plătite sunt angajate și recepționate în sistemul național de raportare FOREXEBUG;
- există credite bugetare deschise/repartizate sau disponibilități în conturi de disponibil;
- subdiviziunea bugetului aprobat de la care se efectuează plata corespunde cu cele din angajamentul bugetar și din
ordonanțarea de plată;
- beneficiarul sumelor este cel îndreptățit potrivit documentelor care atestă serviciul efectuat;
- documentele de angajare și ordonanțare au primit viza de control financiar preventiv propriu.
 Contabilizează conform legislației în domeniu toate operațiunile privind :
- plata cheltuielilor bugetare conform ordinelor de plată;
- recepția de bunuri materiale, prestări servicii, achiziția de bunuri de capital,verificarea încrucișată a gestiunilor materiale,

bunuri, obiecte de inventar, mijloace fixe ;
- consumurile de materiale în baza bonurilor de consum ;
- încasările lunare a veniturilor bugetului local conform extraselor de cont;
- evidențierea și plata salariilor personalului.
 Încasează contribuția lunară de întreținere a persoanelor  vârstnice din cadrul Centrului Social Integrat Toplița;
 Conduce zilnic evidența încasărilor și plăților în numerar, respectiv registrul de casă, colector ;
 Asigură încasarea veniturilor în numerar a ratelor pentru locuințe;
 Asigură ridicarea numerarului de la bancă;
 Asigură plata salariilor, a cheltuielilor materiale;
 Asigură întocmirea documentelor primare de depunere a numerarului la bancă;
 Asigură păstrarea în condiții de deplină securitate a numerarului de la bancă;
 Verifică documentele de eliberare a numerarului din casierie : dacă actele sunt semnate conform specimenului de

semnături, dacă actele de plată poartă semnătura și viza de control financiar preventiv;
 Depune actele de decontare la bancă și ridică extrasele de cont și celelalte documente de la bancă;
 Asigură încasarea veniturilor din concesiuni și chirii ;
 Asigură și verifică zilnic respectarea plafonului de casă, conform Normelor metodologice ale băncii ;
 Asigură respectarea normelor legale privind încasarea și eliberarea de numerar.

Atribuțiile compartimentului de contabilitate în ceea ce privește implementarea proiectelor pe fonduri europene
nerambursabile :
 Deschide conturi speciale pentru derularea contractului de finanțare ;
 Achită furnizorii și executanții din conturile special deschise pentru proiect ;
 Ține în contabilitate evidența analitică pe fiecare sursă ;
 Informează managerul de proiect asupra progresului financiar înregistrat și îndeplinește toate obligațiile financiare ;
 Monitorizează progresul financiar al lucrărilor executate ;
 Asistă managerul de proiect în analiza facturilor de plată ;



 Asistă beneficiarul pentru a se asigura că orice alte plăți ce intră în responsabilitatea beneficiarului sunt achitate ;
 Întocmește, trimestrial, previziunile privind fluxurile financiare ;

Serviciul impozite și taxe din cadrul Primăriei municipiului Toplița asigură constatarea și verificarea materiei impozabile în
vedereastabilirii/impunerii/încasării/ urmăririi și executării silite a impozitelor și taxelor locale și a altor venituri ale
bugetului local, este condus de un șef de serviciu,coordonat de către Directorul executiv.

Șef de serviciuimpozite și taxe
Atribuții:
 Coordonează și îndrumă activitatea de constatare, impunere, încasare, urmărire și executare silită a impozitelor și

taxelor locale și a altor venituri ale bugetului local, de la contribuabili persoane fizice și juridice;
 Coordonează activitatea serviciului de impozite și taxe;
 Calculează și înregistrează impozitele și taxele datorate bugetului local de către contribuabili;
 Stabilește taxele și impozitele anuale în baza declarațiilor depuse de către contribuabili;
 Verifică dacă datele declarate de către contribuabili corespund cu realitatea ;
 Urmărește stabilirea și constatarea impozitelor și taxelor;
 Urmărește conducerea la zi a registrelor fiscale;
 Gestionează conform legilor în vigoare documentele referitoare la impunerea fiecărui contribuabil;
 Conduce evidența contribuabililor pe programe de calculator;
 Eliberează la cererea contribuabililor certificate fiscale;
 Întocmește statistici și le înaintează instituțiilor în drept;
 Aplică măsurile prevăzute de organele de control, la termenele stabilite ;
 Instruiește personalul din subordine în ceea ce privește legislația fiscală,  Legea nr.215/2001 – Legea Administrației

Publice Locale;
 Acordă sprijinul necesar la întocmirea proiectelor de hotărâri privind impozitele și taxele locale ;
 Execută verificări și controale asupra încasărilor legale de către administratorul pieței agroalimentare, târgul de animale ;
 Organizează activitatea de stabilire, constatare și urmărire a veniturilor din taxe și impozite;
 Împreună cu personalul de la urbanism verifică și identifică toate construcțiile existente pe teren proprietate de stat și le

supune impozitării (inclusiv depozitarea materialului lemnos pe teren proprietate a Consiliului Local) ;
 Urmărește realizarea veniturilor stabilite prin Hotărârile Consiliului Local privind aprobarea taxelor și impozitelor locale și

ia măsurile care se impun în vederea încasării debitelor restante ;
 Propune ordonatorului de credite și Consiliului Local spre aprobare eșalonări de plată, reduceri sau scutiri de majorări și

penalități conform legii;
 Informează în scris conducerea primăriei despre neregulile constatate privind taxele și impozitele locale ;
 Semnează toate documentele eliberate în cadrul serviciului de impozite și taxe;
 Verifică chitanțele emise, datele înscrise în acestea, sumele încasate, centralizarea lor și depunerea încasărilor;
 Verifică modul de stabilire, constatare și implementare a impozitelor și taxelor efectuate de către personalul din

subordine și ia măsurile care se impun pentru eficientizarea activității;
 Urmărește îndosarierea și numerotarea actelor pe categorii și le predă la arhiva Primăriei ;
 Efectuează verificări la societățile comerciale în vederea stabilirii impozitelor și taxelor și a diferitelor rezultate în urma

controlului ;
 Răspunde de funcționarea programului de impozite și taxe;
 Urmărește încasarea impozitelor si taxelor locale încasate prin POS sau on line și ia masurile necesare pentru

descărcarea acestora;

Serviciul impozite și taxe
Atribuții:
 Stabilește, calculează, urmărește toate impozitele și taxele locale atât pentru persoane fizice cât și pentru persoane

juridice, diferențiat pe tipuri de impozite (clădiri, anexe, clădiri cu altă destinație, taxe auto, impozit teren și alte tipuri de
impozite și taxe locale) pe baza declarațiilor depuse de contribuabili care au fost repartizate de către șeful de serviciu;
 Răspunde de urmărirea și evidențierea impozitelor și taxelor;
 Implementarea categoriilor de impozite și a valorilor impozabile pentru persoane fizice și juridice;
 Operează și implementează modificările apărute în baza declarațiilor depuse de contribuabili;
 Operează modificările în borderourile de debite și scăderi;
 Operează și implementează și celelalte impozite și taxe locale, cu toate operațiunile ce decurg din acestea;
 Stabilește și urmărește toate categoriile de impozite și taxe locale ;
 Înregistrează în registrul de intrare-ieșire al serviciului toate documentele și eliberează certificate și alte documente

solicitate, referitoare la impozitele și taxele locale;
 Gestionează documentele referitoare la impunerea fiecărui contribuabil;
 Stabilește diferențele de plus sau minus la impozitele și taxele locale de la persoane fizice și persoane juridice;



 Întocmește și redactează pe calculator toate documentele referitoare la activitatea serviciului de impozite și taxe;
 Gestionează și numerotează chitanțierele și alte formulare cu regim special;
 Aplică sancțiuni contribuabililor pentru nedepunerea declarațiilor, nedeclararea corectă a bunurilor impozabile;
 Întocmește documente referitoare la situația fiscală a contribuabililor cu avizul șefului de serviciu;
 Întocmește la cererea contribuabililor certificate fiscale cu avizul șefului de serviciu;
 Efectuează verificări la societățile comerciale în vederea stabilirii impozitelor și taxelor, a diferențelor rezultate în urma

controlului ;
 Soluționează toate declarațiile depuse de contribuabili repartizate de șeful de serviciu;
 Arhivează materialele din evidența serviciului de impozite și taxe;
 Îndeplinește atribuții de executare silită în conformitate cu prevederile legale;
 Încasează și urmărește impozitele și taxele care constituie venituri la bugetul local;
 Răspunde de activitatea de încasare a impozitelor și taxelor în casierie și pe teren ;
 Răspunde de activitatea specifică funcției îndeplinite (încasările efectuate, modul de evidențiere a acestora în

documentele fiscale specifice, depunerea sumelor încasate, centralizarea acestora, depunerea numerarului, alte
activități specifice);
 Întocmește documentele necesare în vederea declanșării procedurii de executare silită conform legislației în vigoare, cât

și celelalte documente de evidențiere a impozitelor și taxelor ;
 Întocmirea dosarelor de insolvabilitate;
 Încasează, urmărește, evidențiază și răspunde de încasarea contravențiilor aplicate persoanelor fizice și juridice ;
 Răspunde de funcționarea programului de impozite și taxe ;
 Depistează materia impozabilă în vederea stabilirii impozitelor și taxelor;
 Execută operațiuni de confruntare a evidenței analitice pe plătitor condusă manual cu evidența informatizată;
 Evidențierea, urmărirea, comunicarea și luarea măsurilor care se impun referitor la prestarea de către părinții apți de

muncă a acțiunilor sau lucrărilor de interes local, pe durata aplicării măsurii de protecție specială a copiilor, conform Legii
nr.272/2004 art.67 alin.(2) si (3);
 Reprezintă instituția în instanță în cazul litigiilor în care calitatea de executor fiscal impune acest lucru (lichidări judiciare,

executări silite, etc.) pe bază de „Delegație specială” semnată de Primar și întocmește actele de procedură ce se impun;
 Întocmește și transmite documentația agentului constatator în vederea înlocuirii amenzii cu sancțiunea obligării

contravenientului la prestarea  unei activități în folosul comunității, urmând executarea mandatelor de executare;
 Execută silit procesele verbale de contravenții care constituie venit la bugetul local;
 Întocmește și urmărește actele de executare prevăzute de lege (executarea silită a bunurilor mobile, imobile, executarea

terțului poprit);
 Întocmește și urmărește procesele verbale de sechestru;
 Efectuează executarea silită a bunurilor mobile, imobile și a altor bunuri prevăzute de lege;
 Efectuează operațiunea de valorificare a bunurilor sechestrate în conformitate cu prevederile legale;
 Îndeplinește procedura stabilită de lege privind vânzarea bunurilor prin licitație;
 Întocmește și urmărește procesul verbal de adjudecare;
 Distribuie sumele realizate din executarea silită;
 Soluționează contestațiile la executarea silită;
 Urmărește și întocmește documentele de stingere a creanțelor prin insolvabilitate;
 Soluționează contestațiile împotriva actelor administrative;

Compartiment administrativ întreținere și pază
Obiective generale: punerea în executare a legilor și a celorlalte acte normative privind administrarea, gestionarea,
întreținerea și paza patrimoniului.
Obiective specifice: asigură îndeplinirea procedurilor legale privind buna administrare a domeniului public și privat.

Atribuții administrative:
 În cadrul activității administrativ-gospodărești compartimentul gestionează mijloacele fixe și materiale din cadrul

Primăriei municipiului Toplița;
 Răspunde de aprovizionarea tehnico-materială a instituției și întocmește documentele de achiziție conform normelor

legale în vigoare;
 Contribuie la întocmirea Programului anual de Achiziții și a Notelor de fundamentare;
 Administrează, gestionează și răspunde de bunurile aflate în inventarul Primăriei municipiului Toplița;
 Gestionează, administrează și răspunde de modul de aprovizionare cu rechizite de birou, birotică, consumabile,

precum și celelalte obiecte și bunuri necesare pentru derularea activității specifice din cadrul Primăriei municipiului
Toplița, în conformitate cu Legea achizițiilor publice;
 Coordonează activitatea personalului de deservire, îngrijire, întreținere și pază din cadrul Primăriei municipiului

Toplița;
 Urmărește, asigură și răspunde de modul în care este efectuată curățenia în incinta clădirii Primăriei;



 Urmărește, asigură și răspunde de igiena clădirii administrative, asigurând efectuarea periodică a deratizării,
dezinsecției și dezinfecției;
 Întocmește documentele privind gestionarea materialelor, obiectelor de inventar, mijloacelor fixe și a altor active din

cadrul aparatului administrativ al Primăriei municipiului Toplița ;
 Urmărește recuperarea tuturor sumelor reprezentând depășiri ale convorbirilor telefonice efectuate de către angajații

Primăriei, conform prevederilor legale;
 Comunică serviciului contabilitate consumurile energetice (energia termică și electrică) de la spațiile închiriate și

concesionate;
 Exploatează autoturismul din dotarea Primăriei și efectuează deplasări în interesul serviciului cu acesta ori de câte ori

este necesar cu aprobarea șefului ierarhic ; urmărește foile de parcurs zilnic, pentru autoturisme;
 Recepționează materialele și întocmește fișele de magazie și decontarea lor conform normelor de consum și achiziții

de bunuri;
 Întocmește evidențele primare privind eliberarea materialelor din magazie;
 Urmărește contractele de închirieri și concesiuni spații împreună cu administratorul Fondului Locativ privind utilitățile;
 Organizează și răspunde de modul de administrare și conservare a clădirilor aflate în administrarea Primăriei ;
 Organizează și răspunde de conservarea clădirilor aparținând Primăriei municipiului Toplița;
 Organizează și răspunde de modul de organizare și asigurare a pazei și securității clădirilor aflate în administrarea

Primăriei, precum și a bunurilor materiale aflate și depozitate în interiorul acestora;
 Organizează și răspunde de asigurarea cu agent termic a clădirilor Primăriei, Casei de Cultură, Policlinica Veche,

precum și a celorlalte clădiri administrate de Primărie;
 Răspunde de buna executare a lucrărilor de întreținere, evidența bunurilor mobile și imobile, instalațiilor aferente

mijloacelor fixe, obiecte de inventar, materialelor și obiectelor în folosință scurtă și de durată din dotarea instituției;
 Asigură responsabilizarea executanților (personalul propriu);
 Ia măsuri pentru gospodărirea rațională a energiei electrice, apei, rechizitelor și a altor materiale și obiecte în folosință

și consum;
 Semnalează conducerii instituției orice probleme deosebite legate de activitatea acesteia, despre care ia cunoștință în

timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă acestea nu vizează direct domeniul în care are
responsabilități și atribuții;
 Este cogestionar al mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar de la Casa de Cultură;

Atribuții întreținere:
 Efectuează și întreține curățenia în birourile din cadrul clădirii administrative a Primăriei;
 Întreținerea și efectuarea curățeniei pe holurile și scările interioare ;
 Întreținerea și efectuarea curățeniei în grupurile sanitare din incinta Primăriei;
 Spălarea geamurilor și a perdelelor din incinta birourilor ori de câte ori se impune;
 Ștergerea prafului de pe birouri, pupitre, mese, etc., udarea florilor din birouri;
 Golirea coșurilor de gunoi aflate în birouri, depozitarea hârtiilor aflate în acestea într-un loc sigur prestabilit, urmărind

ca acestea să nu fie împrăștiate de vânt, ci destinate arderii în centrala termică;
 Asigură închiderea geamurilor și a luminilor după terminarea curățeniei ;
 Cel puțin o dată pe an de regulă vara se îngrijește de efectuarea curățeniei generale în toate birourile;
 Construiește, montează și asamblează diferite structuri metalice ;
 Ajustează, asamblează, îmbină, finisează uși și ferestre în interiorul construcției;
 Respectă indicațiile șefului ierarhic în ceea ce privește procesul tehnologic și materialele folosite;
 Utilizează centralele termice și instalațiile de încălzire aparținând Primăriei conform normativelor în vigoare, și le

menține în stare de funcționare;
 Îngrijește și răspunde de buna funcționare a instalațiilor de încălzire, luând măsuri imediate pentru înlăturarea oricăror

defecțiuni ce apar;
 Verifică permanent starea instalațiilor termice și remediază pe loc orice avarie;
 Ia măsuri de economisire a combustibilului, ținând evidența strictă a consumului (săptămânal, lunar, trimestrial);
 Întocmește și respectă graficul de funcționare a centralei termice;
 În sezonul rece va lua măsuri de protejare a instalațiilor contra înghețului;
 Este interzisă depozitarea în punctul termic a oricăror materiale, în special a celor inflamabile;
 Utilizează rațional timpul de lucru și materialele, echipamentele de lucru din dotare;
 Aduce la cunoștința șefului ierarhic orice disfuncționalitate constatată;
 Verifică instalațiile termice, electrice și de întreținere, repară diferitele defecțiuni, ia măsuri pentru gospodărirea

rațională a energiei electrice, apei și a celorlalte materiale de consum utilizate;
 Utilizează echipamentele, dispozitivele și instrumentele din dotare ;
 Ia măsuri pentru evitarea întreruperilor, stagnărilor și reducerea timpului folosit  în mod neproductiv, nu determină

întârzierea unor lucrări;
 Să utilizeze adecvat, conform indicațiilor, echipamentele de lucru, aparatele automate, cablurile fără a face rabat de la



norme ;
 Nu va permite împrumutarea vreunui echipament din dotarea și gestiunea care îl privește ;
 Nu va permite accesul unor persoane străine de munca sa în incinta oricărui loc în care își desfășoară activitatea;
 Ia măsuri de depozitare corespunzătoare a materialelor și păstrarea echipamentelor ;
 Va gestiona corespunzător materialele și aparatura pe care o deține;
 Va gestiona materiale și bunuri pe baza referatelor întocmite și aprobate aducând bon pentru acestea ;
 Răspunde de funcționarea fântânii arteziene din centrul orașului ;

Atribuții privind paza:

 Să cunoască locurile și punctele vulnerabile din perimetrul obiectivului pentru a preveni producerea oricăror fapte de
natură să aducă prejudicii instituției ;
 La intrarea în serviciu să verifice locurile și punctele vulnerabile, existența și starea încuietorilor, a amenajărilor

tehnice și a sistemelor de pază și alarmare și să ia în caz de nevoie, măsurile ce se impun;
 Să cunoască prevederile planului de pază;
 Să păzească obiectivul, bunurile și valorile nominalizate în planul de pază și să asigure integritatea acestora;
 Să cunoască prevederile legale privind accesul în obiective și regulile stabilite prin planul de pază;
 Să permită accesul în obiectiv numai în conformitate cu reglementările legale și cu dispozițiile interne;
 Să supravegheze ca persoanele cărora li s-a permis accesul în incintă, pe baza documentelor stabilite, să se deplaseze

numai în locurile pentru care au primit permisiunea de acces;
 Să nu părăsească postul încredințat decât în situațiile și condițiile prevăzute în consemnul postului;
 Să oprească și să legitimeze persoanele despre care există indicii că au săvârșit infracțiuni sau alte fapte ilicite în

obiectivul păzit, pe cele care încalcă normele interne stabilite prin regulamente proprii, iar în cazul infracțiunilor
flagrante, să oprească și să predea poliției locale pe făptuitor luând măsuri pentru conservarea ori paza lor, întocmind
un proces verbal asupra acestor aspecte;
 Să aducă la cunoștința șefului ierarhic, de îndată, despre producerea oricărui eveniment în timpul efectuării serviciului

și despre măsurile luate, întocmind și un raport de eveniment;
 Să verifice obiectivul încredințat spre pază sau zona în care își desfășoară activitatea cu privire la existența unor surse

care ar putea produce incendii, explozii sau alte evenimente și să sesizeze organele competente;
 În caz de avarii produse la instalații, conducte sau rezervoare de apă, combustibili, substanțe chimice, la rețelele

electrice sau telefonice și în orice alte împrejurări care sunt de natură să producă pagube, să aducă de îndată la
cunoștința celor în drept asemenea evenimente și să ia primele măsuri pentru limitarea consecințelor evenimentului;
 În caz de incendii să ia masuri de stingere și de salvare a persoanelor, a bunurilor și a valorilor, să sesizeze pompierii și

să anunțe conducerea instituției si politia;
 Să ia măsuri pentru salvarea persoanelor și evacuarea bunurilor și valorilor în caz de dezastre;
 Să sesizeze organele de poliție în legătură cu orice faptă de natură a prejudicia patrimoniul instituției și să-și dea

concursul pentru îndeplinirea măsurilor ce revin poliției pentru prinderea infractorilor;
 Să poarte numai în timpul serviciului mijloacele de apărare și de protecție și să facă uz de ele strict numai în cazurile și

în condițiile prevăzute de lege;
 Să poarte uniforma și însemnele distinctive numai în timpul serviciului;
 Să nu se prezinte la serviciu sub influența băuturilor alcoolice și nici să nu introducă ori să consume astfel de băuturi în

timpul serviciului sub sancțiunea desfacerii contractului individual de muncă pe motive disciplinare;
 Să se prezinte la serviciu în stare corespunzătoare pentru efectuarea serviciului;
 Să nu absenteze de la serviciu fără motive temeinice și să anunțe superiorii ierarhici cu cel puțin 24 de ore înainte dacă

există astfel de motive;
 Să execute întocmai dispozițiile șefilor ierarhici, cu excepția celor vădit ilegale, și să fie politicos în raporturile de

muncă;
 Să execute, în raport de specificul obiectivului, bunurile sau valorile păzite, precum și orice alte sarcini care i-au fost

încredințate, potrivit planului de pază;
 Să îndeplinească atribuțiile ce-i revin conform fișei postului, să respecte consemnul general și particular al postului;
 La intrarea în serviciu să ia în primire postul pe baza procesului verbal de predare-primire ;
 Să verifice amănunțit zona perimetrală a obiectivului păzit pentru a vedea integritatea amenajărilor mecanico-fizice; o

atenție deosebita o va acorda ușilor care blochează accesul între sediul obiectivului păzit și Casa de Cultura a
Municipiului Toplița ;
 Verificăși supraveghează permanent modul de  funcționare a legăturilor telefonice cu centrala interioarăși cu

exteriorul ;
 Urmărește ca la terminarea orelor de program toate ușile de la birourile obiectivului păzit să fie încuiate ; o atenție

deosebită va acorda casieriei, biroului de evidență a populației și biroului de stare civilă (unde se păstreazăși se
prelucrează date cu caracter personal), biroului de apărare civila – PSI (unde se păstrează documentele clasificate),
camerei de armament și sediului Politiei Locale, biroului administrativ-locativ (care are acces spre Casa de Cultură) ;



 Nu permite accesul persoanelor în incinta obiectivului păzit după terminarea orelor de program sau în zilele de
sâmbătă, duminică sau sărbători legale decât cu aprobarea scrisă a conducerii instituției, cu excepția acelora care prin
natura și specificul activității trebuie să-și desfășoare activitatea în această perioadă de timp ;
 Nu permite accesul autovehiculelor străine în parcarea obiectivului păzit ;
 Reține persoanele care încearcă să sustragă din unitate diferite bunuri materiale și valorile respective, întocmește

procesul verbal de constatare, după care predă persoanele, bunurile, valorile și documentele întocmite șefului ierarhic
sau lucrătorilor de politie, după caz ;
 Interzice fumatul, consumul de băuturi alcoolice sau de substanțe halucinogene în incinta obiectivului păzit (indiferent

din ce categorie fac parte persoanele consumatoare) și aduce imediat la cunoștința conducerii obiectivului păzit când
a constatat astfel de situații ;
 Este permanent preocupat de prevenirea oricăror alte fapte de natură a aduce prejudicii de orice fel instituției ;
 Să nu sustragă sau să scoată din instituție bunuri sau valori aparținând acesteia, colegilor sau altor persoane;
 Să întrețină și să exploateze mijloacele tehnice și echipamentele conform cerințelor prevăzute în cărțile tehnice ale

acestora;
 Să nu falsifice documentele specifice serviciului de pază;
 Să consemneze în registrele specifice sesizările telefonice sau verbale primite de la cetățeni, de la polițiștii locali aflați

în misiune sau provenite din sistemul „112”, și să le repartizeze pentru verificare și aplicarea măsurilor legale șefului
ierarhic;

Direcția amenajarea teritoriului și urbanismului, spațiu locativ, administrarea domeniului public și privat, mediueste o
structură funcțională subordonată direct Primarului Municipiului Toplița, specializată în domeniul autorizării
executăriilucrărilor de construire în domeniul amenajării teritoriului șial urbanismului din cadrul Primăriei, este condusă
de arhitectul șef.

Arhitectul șef
Atribuții:
 Primeşte şi analizează cererile înaintate Primăriei municipiului Topliţa referitoare la autorizarea executării lucrărilor de

construcţii;
 Verifică documentaţiile prezentate din punct de vedere al respectării Normelor tehnice şi a conţinutului-cadru, conform

legislaţiei în vigoare, precum şi al încadrării proiectelor în prevederile documentaţiilor de Urbanism şi Amenajarea
Teritoriului potrivit legii ;
 Verifică modul de întocmire şi emitere a cerificatului de urbanism şi autorizaţiei de construire-desfiinţare ;
 Verifică conţinutul documentelor (documentaţiei) depuse, conform prevederilor Normelor Metodologice nr.839/2009,

returnează şi decide returnarea documentaţiei solicitantului ;
 Verifica actele de control şi rapoartele privind îndeplinirea programului de control, propune măsuri de remediere şi, dacă

este cazul, stabileşte contravenţiile şi procedura de aplicare a acestora;
 Dispune oprirea executării lucrărilor de construcţii realizate necorespunzător sau a celor realizate nelegal, şi, după caz,

înaintează conducerii propunerile de reglementare a situaţiei conform prevederiloe Legii nr.50/1991 republicată;
 Soluţionează sesizările adresate Primăriei referitoare la problemevizând disciplina în construcţii;
 Colaborează cu Biroul de Evidenţă şi Urmărire Venituri(Serviciul de Impozite și Taxe) din cadrul Direcţiei Buget Finanţe în

vederea regularizării taxelor de autorizare;
 Ţine evidenţa monumentelor istorice şi de arhitectură de pe teritoriul municipiului şi conlucrează cu organele de

specialitate în vederea fundamentării propunerilor de reactualizare a listei zonelor construite protejate;
 În colaborare cu Comisia Judeţeană de Monumente, Ansambluri şi Situri Istorice face propuneri organelor în drept pentru

protejarea, conservarea sau restaurarea monumentelor şi pentru stabilirea zonelor de protecţie, proiectarea şi
executarea reparaţiilor, restaurărilor ce se realizează din bugetele locale;
 Controlează respectarea măsurilor de protecţie, a obligaţiilor legale privind proiectarea, executarea lucrărilor

monumentelor istorice;
 Stabileşte împreună cu autorităţile administraţiei publice locale măsuri pentru protejarea zonelor cu  monumente

istorice, arhitecturale sau peisagere şi pregăteşte propunerile privind declararea şi delimitarea zonelor care cuprind
valori de patrimoniu cultural construit sau peisager de interes local;
 Colaborează cu serviciile publice descentralizate ale Ministerului Culturii transmiţând acestuia informaţii actualizate cu

privire la cererile de autorizare, de construire în zonele de patrimoniu arheologic reperat;
 Asigură coordonarea programelor locale de urbanism şi încadrarea acestora în programele judeţene;
 Întocmeşte rapoarte de specialitate care susţin proiecte de hotărâri de Consiliu Local sau dispoziţii iniţiate;
 Asigură coordonarea activităţii de introducere a cadastrului imobiliar în localitate conform Legii nr.7/1996, cu

completările şi modificările ulterioare;
 Asigură recepţia lucrărilor de cadastru imobiliar, precum şi a bornării teritoriilor admniistrative;
 Redactează şi supune dezbaterii Consiliului Local documentaţiile de specialitate în cadrul Comisiei Tehnice de Urbanism şi

Amenajarea Teritoriului, conform prevederilor Legii nr.350/2001;



 Întocmeşte proiecte de hotărâri şi expuneri de motive privind componenţa comisiilor de licitaţie, participă la licitaţiile de
concesionare a terenurilor;
 Colaborează la pregătirea temelor de poiectare pentru studiile urbanistice de specialitate în calitate de reprezentant al

beneficiarului;
 Urmăreşte evidenţa zonelor naturale protejate, atât în cadrul programelor existente, cât şi pe teren cu sprijinul

Inspectoratelor Silvice, Agenției pentru Protecția Mediului, etc.;
 Gestionează PUG și Regulamentul aferent, precum și PUZ-urile și PUD-urile, aprobate în Consiliul Local, în vederea

eliberării documentelor solicitate de cetățeni;
 Avizează acordurile de publicitate temporară, bannere și mash-uri;
 Împreuna cu comisia de publicitate stabilește zonele de publicitate;
 Face propuneri pentru modificarea sau completarea documentațiilor de urbansim și  le susține la Comisiile de

specialitate ale Consiliului Local;
 Întocmește avize de studii de oportunitate în vederea elaborării PUZ, de către investitori;
 Elaborează teme de proiectare pentru PUZ, pentru terenuri aflate pe teritoriul administrativ al municipiului Toplița;
 Aplică sancțiuni și dispune măsuri pentru intrarea în legalitate, în colaborare cu serviciul specializat din cadrul Poliției

Locale;
 Face propuneri pentru amenajari urbanistice, dotări urbane, întocmind teme de proiectare specifice;
 Asigură liberul acces la informaţii publice specifice domeniului de activitate (urbanism, amenajarea teritoriului, mediu)

prin formularea răspunsului la solicutarea persoanelor fizice şi juridice;
 Asigură identificarea datelor şi punerea acestora la dispoziţia compartimentului Urbanism, asigură informarea publică

directă;
 Urmăreşte evidenţa, păstrarea şi arhivarea documentelor legate de activitatea compartimentelor de Urbanism şi

Amenajarea Teritoriului;

Direcția amenajarea teritoriului și urbanismului, spațiu locativ, administrarea domeniului public și privat, mediu
Atribuții privind amenajarea teritoriului și urbanismului:

 Întocmește actele în vederea elaborării procesului verbal de recepție a lucrărilor executate în baza autorizațiilor de
construire eliberate de Primăria municipiului Toplița;
 Participă din partea Primăriei municipiului Toplița în comisiile pentru recepția lucrărilor executate în baza Lagii 50/1991;
 Participă la întocmirea Certificatelor de Urbanism, Autorizațiilor de Construire/Desființare și a altor acte și documente

specifice Biroului Urbanism Amenajarea Teritoriului, Mediu și la desfășurarea activității Biroului;
 Asigură obținerea unor avize și acorduri  (în baza documentațiilor specifice asigurate de proiectant) în vederea eliberării

autorizațiilor de  construire aferente proiectelor de interes comunitar ale Municipiul Toplița/ Consiliul Local Toplița;
 Întocmeşte contractele de concesiune şi de închiriere (inclusiv actele adiţionale la contracte) specifice activităţii de

urbanism şi asigură avizarea lor de către compartimentul juridic;
 Urmăreşte aceste contracte privind durata de valabilitate, sau după caz rezilierea, transferarea, etc.;
 Urmărirea-realizarea contractelor de chirii şi concesiuni, facturare venituri din concesiuni şi chirii;
 Pregăteşte documentaţia/documentele complete în scopul promovării cererilor solicitanţilor persoane fizice/juridice în

şedinţe de Consiliul Local în vederea întocmirii contractelor de concesiuni, închirieri, etc.;
 Regularizări taxe autorizaţii de construire conform prevederilor Legii nr. 50/1991, republicată art. (37) alin. (3);
 Întocmeşte şi eliberează adeverinţe de nomenclator stradal solicitate de cetăţeni;
 Implementează contractele de concesiune, închiriere, asociere, atribuire directă, chirii locuinţe şi chirii spaţiu;
 Urmărirea încasării facturilor din concesiuni, închirieri, asociere, atribuire directă, chirii locuinţe şi chirii spaţiu;
 Întocmeşte toate facturile pe primărie, gestionează documentele referitoare la facturarea fiecărui contribuabil, operează

veniturile virate prin ordin de plată, confruntarea soldurilor facturate din program cu evidenţa analitică (rol);
 Verifică respectarea disciplinei în construcții privind documentația de execuție, calitatea execuției lucrărilor, în baza

Dispoziției ca agent constatator, constată contravențiile prevăzute de Legea nr.50/1991, republicată, privind autorizarea
executării lucrărilor în construcții;
 Întocmește procese-verbale de constatare a contravenției și le înaintează Arhitectului șef al municipiului Toplița pentru

aplicarea sancțiunii;
 Urmărește îndeplinirea măsurilor stabilite prin procese verbale de constatare a contravenției și răspunde de

neîndeplinirea acestora;
 Verifică în colaborare cu Compartimentul Juridic contestațiile depuse împotriva proceselor-verbale de constatare a

contravenției și urmărește sentințele judecătorești pentru ducere la îndeplinire;
 Participă la întocmirea proceselor verbale de recepție la terminarea lucrărilor pentru  construcții autorizate;
 Sesizează Politia Locala cu privire la respectarea măsurilor dispuse de Primar asupra construcțiilor ridicate fără

Autorizație de Construire;
 Analizează solicitările și reclamațiile cetățenilor și agenților economici, face propuneri pentru soluționarea lor;
 Urmărește îmbunătățirea continuă a aspectului municipiului Toplița;



 Efectuează controale pentru depistarea construcțiilor și organizărilor de șantier fără autorizare; verifica respectarea
documentației tehnice vizate spre neschimbare;
 Participă la măsurile pentru dezafectarea construcțiilor efectuate fără autorizație;
 Urmărește neexecutarea de către proprietar a lucrărilor de întreținere, reparații sau de înlocuire a elementelor de

construcții și instalații aflate în proprietatea sa individuală, dacă aceasta este de natură să aducă prejudicii celorlalți
proprietari;
 Verifică schimbarea de către proprietar a destinației locuinței fără autorizațiile și aprobările legale;
 Verifică modificarea aspectului proprietății comune, precum și a elementelor constructive ale clădirii fără aprobările și

autorizațiile legale;
 Verifică legalitatea amplasării materialelor publicitare;
 Colaborează cu personalul din cadrul Poliției Locale privind ,,disciplina în construcții„ și administrarea Domeniului Public;

Atribuții privind spațiul locativ:

 Răspunde de administrarea, gestionarea, întreținerea, repararea și exploatarea eficientă a fondului locativ din
proprietatea publică și privată a municipiului în interesul comunității locale;
 Ține evidența și întocmește expuneri de motive în ceea ce privește rezolvarea problemelor legate de spațiul locativ;
 Ține evidența cererilor privind aprobarea repartizării locuințelor devenite disponibile și în curs de execuție A.N.L. sau

sociale;
 Gestionează contractele de închiriere pentru locuințele situate în casele și apartamentele din evidența Consiliului Local,

precum și a spațiilor cu altă destinație din patrimoniul Consiliului Local;
 Ține evidența contractelor la apartamentele sociale, a caselor naționalizate și a celor vândute cu plata în rate;
 Verifică și întocmește în baza H.C.L. contracte de închiriere cu destinația de locuință și cu altă destinație decât cea de

locuință, urmărește încasarea și reactualizarea chiriilor pentru fondul locativ, conform procedurilor legale;
 Stabilește măsuri pentru prevenirea ocupării abuzive a spațiilor cu destinație de locuință;
 Întocmește documentația ce va sta la baza acționării în instanță a chiriașilor și a debitorilor sau a persoanelor fizice sau

juridice care prin activitatea lor prejudiciază Consiliul Local, asigură recuperarea creanțelor neîncasate și  întocmește
propuneri în vederea  evacuării chiriașilor;
 Colaborează cu birourile funcționale din cadrul Primăriei și cu administratorii de blocuri;
 Verifică în teren și întocmește documentația necesară extinderilor de spațiu locativ;
 Verifică pe teren starea fizică a locuințelor aflate în patrimoniul Consiliului Local și ia măsurile ce se impun pentru

repararea, consolidarea și eventual demolarea acestora;
 Verifică permanent contractele de închiriere, concesiune și a utilităților ce deservesc chiriașii/ concesionarii, iar când e

cazul propune noi contracte;
 Verifică și confirmă situațiile de lucrări de întreținere, reparații efectuate la fondul locativ sau la spațiile cu altă

destinație;
 Întocmește periodic rapoarte cu debite și le predă Compartimentului Contabilitate;
 Operează sistările de chirii și comunică acest lucru Compartimentului Contabilitate /Serviciului Impozite și Taxe Locale;
 Stabilește, în urma verificărilor în teren, situația reală a bunurilor imobile cu destinație de locuință pe care le are în

administrare și urmărește respectarea clauzelor contractuale de către chiriași;
 Verifică periodic modul în care chiriașul folosește și întreține suprafața locativă;
 Identifică locuințele libere și verifică locuințele ocupate temporar, ține evidența solicitărilor de extinderi de spații cu

destinația de locuință;
 Urmărește derularea contractelor ți soluționează cererile de prelungire/ reînnoire;
 Întocmește lunar și transmite în acest sens către Compartimentului Contabilitate și Serviciului Impozite și Taxe Locale

situația intrărilor și ieșirilor din patrimoniu (vânzare-cumpărare, retrocedare, punere în posesie în baza unor hotărâri
judecătorești, casare);
 Pregătește dosarele în cazul solicitării cumpărării de locuințe, transmite solicitarea cu nota internă și fișa locuinței

Compartimentului Contabilitate;
 Participă la inventarierea anulă a patrimoniului aflat în administrare;
 Răspunde de păstrarea și conservarea dosarelor cu documentațiile tehnice (cărți tehnice) și cu datele privind situația

juridică a imobilelor din administrare;
 Participă la recepția lucrărilor de reparații executate la imobilele aflate în administrare;
 Participă la inventarierea bunurilor imobile ce alcătuiesc domeniul public al municipiului Toplița;
 Formulează propuneri pentru elaborarea normelor și a regulamentelor locale privind administrarea, gestionarea și

exploatarea fondului locativ al municipiului;
 Propune comisiei sociale a Consiliului Local repartizarea locuințelor libere;
 Participă la ședințele de fond locativ, punând la dispoziția comisiei documentele prevăzute de Legea nr. 114/1996

actualizata pentru repartizarea locuințelor;
 Contribuie la întocmirea Programului Anual de Achiziții;



 Întocmește liste cu imobile propuse pentru casare și expertizare;

Atribuții privind administrarea domeniului public si privat:
 Evidența bunurilor proprietate publică și privată a municipiului Toplița;
 Participă la inventarierea bunurilor imobile ce alcătuiesc domeniul public și privat al municipiului Toplița;
 Actualizarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public și privat al municipiului Toplița

conform hotărârilor Consiliului Local sau ca urmare a modificării legislației;
 Asigură gestionarea și administrarea informațiilor și documentelor cu privire la patrimoniul din domeniul public și privat

al municipiului Toplița;
 Întocmește evidența patrimoniului public și privat atunci când apar modificări;
 Întocmește, urmărește promovarea hotărârilor de Consiliu Local privind patrimoniul public și privat al municipiului

Toplița și modifică anexele aprobate prin hotărâre de Guvern;
 Participă la acțiunea anuală de valorificare și casare a bunurilor din domeniul public și privat al municipiului Toplița;
 Întocmește, în condițiile legii, documentația necesară și face propuneri pentru închirierea sau concesionarea bunurilor ce

aparțin domeniului public sau privat al municipiului Toplița;

Atribuții privind mediul:
 Urmărește ducerea la îndeplinire a obligațiilor administrației  publice locale privind protecția mediului;
 Colaborează cu agenți economici subordonați administrației publice locale în vederea prevenirii deversării accidentale a

poluanților sau a depozitării necontrolate a deșeurilor;
 Reprezintă Municipiul Toplița în  Consiliul de Administrației al A.D.I. „Sistem Integrat de Management al Deșeurilor

Harghita;
 Promovează o atitudine corespunzătoare față de comunitate în legătură cu importanța protecției mediului;
 Verifică pe teren, soluționează și răspunde în termenul legal la toate adresele persoanelor fizice și juridice (cereri,

sesizări,reclamații, note interne, note de audiență), conform atribuțiilor din legislația în vigoare;
 Urmărește lansarea unor programe pentru dezvoltarea durabilă a municipiului Toplița, în vederea  minimizării

impactului pe care dezvoltarea socio-economică a municipiului îl are asupra factorilor de mediu și a sănătății populației;
 Colaborează cu diferite instituții și organisme (Agenția pentru Protecția Mediului Harghita, G.N.M. C.J. Harghita, Direcția

de Sănătate Publică Harghita, Administrația Bazinală de Apă ,,Mureș'' ONG-uri,)care desfășoară activități specifice în
domeniul protecției mediului;
 Întocmește referate, informări și rapoarte de specialitate către conducerea instituției și/sau Consiliul Local al

Municipiului Toplița în vederea aducerii la cunoștință, promovării și/sau aprobării studiilor, lucrărilor de investiții , sau
proiecte referitoare la probleme de mediu;
 Răspunde de centralizarea unor date și studii statistice, din domeniul protecției mediului necesare unor raportări

solicitate de Consiliul Județean, Direcția de Statistică, ministerele de resort sau alte organe administrative la nivel
național;
 Asigură derularea  contractelor  de prestări servicii și/sau lucrări (etape,conținut, finanțare, recepție

lucrări/documentații,etc.) achiziționate de Municipiul Toplița în domeniul său de competență privind protecția
mediului și/sau gospodărirea apelor;
 Asigură reprezentarea din partea Primăriei Municipiului Toplița în calitate de responsabil cu asigurarea  activității de

reglementare pe probleme de protecția mediului în timpul acțiunilor, activităților, derulate, organizate, solicitate
Primăriei Municipiului Toplița  de autoritățile cu atribuții de  monitorizare, coordonare, îndrumare, reglementare și
control în domeniu (Agenția de  Protecție a Mediului Harghita și Garda de Mediu -Comisariatul Județean Harghita,
A.N.A.R.- A.B.A. Mureș), prezentând  spre însușire și semnare orice document întocmit de autoritățile menționate sau
împreună cu acestea conducerii;
 În calitate de responsabil  cu asigurarea  activității de reglementare pe probleme de protecția mediului și gospodărirea

apelor solicită/primește  propuneri cu privire la adoptarea unor HCL în domeniu, în vederea creșterii gradului de
conformare a municipiului Toplița cu  prevederile și cerințele legale;
 Participă la ședințele și întrunirile ce au ca temă măsuri de protecția mediului organizate de Primăria Municipiului

Toplița sau alte instituții guvernamentale sau  nonguvernamentale;
 Întocmește studii, rapoarte, caiete de sarcini,lucrări de sinteză, concepe și redactează caiete de sarcini, note interne,

participă la dezbaterile publice pe domeniile de  atribuție, redactează rapoarte de specialitate, proiecte de HCL, note
justificative, note de  fundamentare, în domeniul de competență;
 Întocmește și depune la termen Declarația privind obligațiile la Fondul pentru mediu;
 Colaborează cu alte servicii de specialitate din instituție / alte autorități, pentru a obține sprijinul necesar în rezolvarea

problemelor specifice domeniului său de competență sau care au conexiuni cu activitatea specifică acestora;
 Reprezintă administrația publică locală - Primăria Municipiul Toplița în cadrul Comisiei de Avizare Tehnică constituită pe

lângă Agenția pentru Protecția a Mediului prin decizia Prefectului Județului Harghita;
 Inițiază campanii și acțiuni de conștientizare ale populației privind protecția mediului (Ziua mediului, Săptămâna

Mobilității Europene, etc.);



 Inițiază și urmărește campaniile pentru colectarea DEEE- urilor de pe raza municipiului Toplița;

Pentru realizarea sarcinilor și atribuțiilor ce îi revin Direcției amenajarea teritoriului și urbanismului, spațiu locativ,
administrarea domeniului public și privat, mediuaceasta are în subordine următoarea structură organizatorică:

 Biroul Dezvoltare investitii achizitii publice programe proiecte
 Serviciul agricol, cadastru, gospodărirea pădurilor și pășunilor, autoritatea de autorizare
 Compartiment gospodărirea pădurilor și pășunilor
 Compartiment piața agroalimentară

Birou dezvoltare, investiții, achiziții publice, programe, proiecte
Obiective generale : punerea în executare a legilor și a celorlalte acte normative privind elaborarea strategiei de dezvoltare
integrată pe termen mediu și lung a municipiului Toplița, implementarea diferitelor programe și proiecte al căror beneficiar
este Consiliul Local Toplița.

Obiective specifice: asigură îndeplinirea procedurilor legale privind atragerea de finanțări nerambursabile, documentare în
vederea redactării cererilor de finanțare, precum și gestionarea respectiv monitorizarea proiectelor care au obținut
finanțare.

Șeful biroului de dezvoltare, investiții, achiziții publice, programe, proiecte
Atribuții:
 Urmărește și realizează programele europene privind accesarea fondurilor pentru investiții din instituțiile de învățământ

și subordonate, întocmind toate documentațiile privind sumele accesate;
 Pregătește dosarele cuprinzând procedurile de licitație în conformitate cu prevederile legale privind achiziția de bunuri;
 Întocmește listele cu necesarul de bunuri și servicii aferente ce urmează a fi achiziționate într-un an;
 Întocmește anual listele de investiții și le supune aprobării Consiliului Local;
 Publicitatea licitațiilor ( anunț publicitar, invitații de participare la licitație) pentru achiziționare de bunuri;
 Urmărirea derulării pe faze a proiectării și comunicarea deciziilor comisiei de licitație către ofertanți;
 Asigurarea publicității licitațiilor pentru proiectarea și adjudecarea execuției investițiilor publice în funcție de forma

licitației;
 Nominalizează invitații la participarea la licitații pentru achiziții de bunuri;
 Participă la recepționarea lucrărilor executate din patrimonial Consiliului Local;
 Participă la recepționarea lucrărilor de investiții ce se execută din bugetul Consiliului Local sau al instituțiilor subordonate

acestuia;
 Urmărește calitatea lucrărilor de investiții;
 Întocmește documentele și procesele verbale pentru lucrări ascunse;
 Participă la controalele organizate de serviciul urbanism, privind respectarea disciplinei în construcții, conform

prevederilor legale;
 Întocmește Planul  Anual de Achiziții și fundamentarea achizițiilor;
 Verifică toate achizițiile publice pentru legalitate, conformitate, documentar;
 Urmărește garanțiile de bună execuție în funcție de evoluția investiților;
 Participă și urmărește modul de administrare a bunurilor care fac parte din domeniul public;
 Participă la inventarierea bunurilor imobile ce alcătuiesc domeniul public al municipiului Toplița;
 Inițiază acțiuni și programe, asigură informații, consiliere, monitorizare pentru atragerea investitorilor străini în

Municipiul Toplița;
 Întreținerea și dezvoltarea relațiilor de parteneriat și cooperare internațională cu asociații, instituții sau orașe din Europa

și din lume; găsirea de parteneri pentru proiectele de cooperare internațională inițiate de Primăria Municipiului Toplița;
 Întocmește nota internă până la 15 octombrie a fiecărui an către toate compartimentele în vederea obținerii de la

acestea a referatelor de necesitate pentru a le centraliza și a întocmi la timp programul anual al achizițiilor publice;

Atribuțiile șefului de birou în ceea ce privește implementarea proiectelor pe fonduri europene nerambursabile :
 Asigură conformarea activităților desfășurate în cadrul proiectului, îndeosebi a celor de achiziție publică cu legislația în

vigoare și prevederile contractului de finanțare;
 Aplică corect legislația în vigoare privind achizițiile publice;
 Elaborează strategia de achiziții publice;
 Derulează procedurile specifice de achiziție publică;
 Atribuie contractul de achiziție publică;
 Asigură conformarea activităților desfășurate în cadrul proiectului, îndeosebi a celor de achiziție de bunuri și servicii cu

legislația în vigoare și prevederile contractului de finanțare;
 Urmărește derularea contractelor de achiziție publică și încadrarea acestora în timpul și resursele prevăzute în cererea

de finanțare pe toată durata implementării proiectului.



Birou dezvoltare, investiții, achiziții publice, programe, proiecte
Atribuții:
 Participă la elaborarea strategiei de dezvoltare integrată pe termen mediu și lung a municipiului Toplița, precum și a

programelor și prognozelor de dezvoltare economico-socială a localității și asigură reactualizarea acestora ;
 Participă la implementarea strategiei de dezvoltare locală a municipiului Toplița, informează conducerea autorității publice

despre stadiul realizării acestei politici și despre proiectele specifice acesteia ;
 Implementarea diferitelor programe și proiecte al căror beneficiar este Consiliul Local Toplița ;
 Ține legătura permanentă cu Consiliul Județean și alte Consilii Locale, în vederea culegerii de date privind intențiile de

dezvoltare a localității, după care propune conducerii participarea la programe, proiecte ;
 Ține legătura cu Agenția de Dezvoltare Regională Centru pentru a înlesni schimbul de informații și participă la elaborarea

unor proiecte de interes regional ;
 Ține legătura cu parteneri autohtoni sau străini, participanți la diferite proiecte;
 Participă la culegerea de date și informații privind programele de dezvoltare în curs de derulare ;
 Elaborează analize, studii, evaluări privind oportunitatea participării Consiliului Local la diferite programe, proiecte ;
 Participă la seminarii, conferințe, instruiri în domeniu;
 Întocmește rapoarte de specialitate în vederea informării Consiliului Local și adoptării de acte administrative ;
 Asigură corespondența cu instituțiile publice județene și centrale, Consiliul Județean, Ministere etc;
 Participă la realizarea procedurilor de achiziție publică prin platforma SEAP/SICAP.
 Asigură aplicarea regulilor de elaborare a documentațiilor de atribuire;
 Asigură transmiterea în www.2014.mysmis.ro a proiectelor și a documentelor aferente semnate electronic;
 Asigură transmiterea spre publicare în SEAP (www.e-licitație.ro) a anunțurilor de participare, semnate electronic;
 Întocmește documentele și procesele verbale pentru lucrări/produse/servicii;
 Întocmirea/depunerea și implementarea diferitelor programe și proiecte al căror beneficiar este Consiliul Local Toplița;
 Pregătește propuneri de proiecte cu finanțare nerambursabilă și propuneri de buget pentru fiecare proiect în parte pe care

le înaintează conducerii;
 Face propuneri de elaborare documentații în vederea obținerii de fonduri nerambursabile;
 Participă la întocmirea Planului Anual de Achiziții Publice;
 Participă în comisiile de recepție a achizițiilor publice;
 Întocmește raportările pentru ANAP.

Atribuțiile biroului în ceea ce privește implementarea proiectelor pe fonduri europene nerambursabile :

 Asistent managerul de proiect asistă managerul de proiect în toate problemele ce țin de managementul de proiect și îi
preia atribuțiile atunci când acesta lipsește;
 Asigură comunicarea internă;
 Urmărește respectarea tuturor procedurilor prevăzute în contractul de finanțare și în desfășurarea proiectului;
 Asigură monitorizarea activităților;
 Urmărește realizarea activității de informare și publicitate;
 Este responsabil pentru  managementul proiectului conform standardelor de management de proiect, a legislației în

vigoare și a instrucțiunilor/ deciziilor emise de AMPOCA;
 Coordonează activitățile din cadrul proiectului supervizând direct echipele tehnice, consultanți și alți colaboratori

implicați;
 Asigură comunicarea cu finanțatorul și răspunde de transmiterea în termen a raportărilor;
 Pregătește și organizează planurile de activitate în cadrul proiectului și planifică resursele necesare pentru atingerea

obiectivelor proiectului;
 Monitorizează bugetul și cash-flow-ul proiectului în concordanță cu activitățile prevăzute a se desfășura în cadrul

proiectului, asigurând resursele necesare bunei desfășurări a acestora;
 Monitorizează și se asigură de buna derulare a contractelor semnate în cadrul proiectului în urma derulării și finalizării

procedurilor de achiziții pe întreaga perioadă de implementare a proiectului.

Serviciul agricol, cadastru, gospodărirea pădurilor și pășunilor, autoritatea de autorizare
Șef serviciu
Atribuții:
Răspunde de organizarea și funcționarea Serviciului agricol, cadastru, gospodăria pădurilor și pășunilor;
Va semna următoarele documente întocmite de personalul din cadrul Serviciului  Agricol, respectiv următoarele:
-Certificatele și adeverințele de stare materială necesare pentru acordare ajutor social, pentru unitățile de învățământ,

pentru alocație, pentru instanțele de judecată, pentru obținerea/ schimbarea cărții de identitate, pentru diferitele forme
de sprijin în agricultură, pentru radiere auto, pentru diferite instituții (poliție, notariat, judecătorie, etc);



-Atestatele de producător și carnetele de producător;
-Rapoartele lunare privind mișcarea efectivelor de animale și a balanței furajere;
Organizeazăși răspunde de disciplina contractuală a contractelor de vânzare și exploatare a masei lemnoase încheiate de

primărie în urma licitațiilor sau negocierilor, pe partea de specialitate tehnică, inclusiv contractele de închiriere a
pășunilor cu organizatorii de stână;
Organizează procedurile de licitație conform reglementărilor legale privind vânzarea masei lemnoase destinată agenților

economici în licitații sau negocieri directe, după caz în baza hotărârilor Consiliului Local;
Organizează licitații pentru închirierea(concesionarea) pășunilor, întocmește caietul de sarcini și rapoarte de specialitate,

verifică contractele de concesiune în derulare;
Răspunde de organizarea activităților de pază și gospodărire a vegetației din afara fondului forestier (pășuni împădurite)

aflate în proprietatea primăriei, cu respectarea regimului silvic;
Participă cu ocazia efectuării controalelor de fond pe suprafețele de teren aflate în proprietatea municipiului Toplița;
Organizează împreună cu personalul din subordine și cu sprijinul organelor de poliție patrulări sau controale la puncte

fixe, pentru descoperirea infracțiunilor și a contravențiilor silvice;
Urmărește aplicarea corespunzătoare a reglementărilor tehnice privind aplicarea tratamentelor, punere în valoare și

exploatarea masei lemnoase, regenerarea pădurilor, tăierile de îngrijire, prevenirea și combaterea dăunătorilor;
Asigură buna desfășurare a activității curente a serviciului pe care îl conduce, derularea corespunzătoare și realizarea

cantitativă a atribuțiilor specifice biroului, precum și crearea tuturor condițiilor pentru realizarea obiectivelor, în condiții
de eficiență;
Urmărește gestionarea întregului fond forestier – confirmă inventarierea anuală  a întregului fond – verifică și urmărește

bugetele de venituri și cheltuieli ale ocoalelor care administrează fondul forestier;
Verifică, întocmește și trimite spre aprobare, conform reglementărilor în vigoare, amplasarea și punerea în valoare a

masei lemnoase ce urmează a se exploata anual conform posibilității pe natură de produse prevăzută în amenajamentele
silvice;
Urmărește, participă și coordonează lucrările de punere în valoare a masei lemnoase;
Organizează și răspunde de disciplina contractuală a contractelor de vânzare și exploatare a masei lemnoase încheiate de

primărie în urma licitațiilor sau negocierilor, pe partea de specialitate tehnică;
Organizează procedurile de licitație conform reglementărilor legale privind vânzarea masei lemnoase destinată agenților

economici în licitații sau negocieri directe, după caz în baza hotărârilor consiliului local;
Descarcă lunar sarcinile de plan ale personalului de teren (prin verificarea și semnarea condicilor de serviciu);
Participă la executarea controlului anual al regenerărilor potrivit reglementărilor în vigoare;
Raportează lunar către conducerea primăriei situația activității serviciului pe care îl conduce;
Propune spre aprobare planul anual al lucrărilor de regenerare înaintat de Ocolul Silvic;
Urmărește și participă la executarea lucrărilor de întreținere și de completări a regenerărilor prevăzute în planul anual

conform amenajamentului, cu respectarea normelor de calitate, precum și de refacere a culturilor calamitate prevăzute
în controlul anual al regenerărilor;
Propune spre aprobare lucrările de îngrijire conform amenajamentului;
Răspunde de dotarea în condiții corespunzătoare a personalului cu echipament de serviciu, de protecție și de lucru;
Analizează și înaintează spre aprobare tarifele pentru prestațiile de servicii de specialitate conform devizelor;
Răspunde de asigurarea condițiilor de muncă pentru prevenirea și combaterea accidentelor, bolilor profesionale și a

oricărui eveniment legat de muncă;
Desfășoară instructaje de specialitate, protecția muncii și P.S.I cu personalul din subordine;
Urmărește modul de utilizare al lucrărilor de îmbunătățiri funciare de pășuni;
Participă la repartizarea cantităților de material lemnos pentru populație, conform Hotărârilor Consiliului Local;
Urmărește derularea contractelor de arendare, vânzare masă lemnoasă și concesiune și repartizarea acestora către

beneficiari, cât și respectarea prevederilor contractuale;
Participă în calitate de membru la lucrările comisiei locale de stabilire a dreptului de proprietate privată asupra terenurilor

din municipiul Toplița;
Întocmește proiecte de hotărâri și dispoziții privind problemele specifice activității pe care o desfășoară;
Răspunde de corectitudinea înregistrării datelor în Registrul Agricol;
Răspunde de corectitudinea întocmirii documentelor eliberate, documente eliberate în baza datelor din Registrul Agricol;
Răspunde de aplicarea corectă a legislației privind vânzarea-cumpărarea terenurilor agricole;
Răspunde de avizarea cererilor de exploatare material lemnos din proprietăți private;
Răspunde de eliberarea biletelor pentru adeverirea proprietății și sănătății animalelor;
Răspunde de corectitudinea întocmirii actelor premergătoare eliberării atestatului de producător și a carnetului de

comercializare;
Răspunde de ținerea la zi a Registrului unic privind evidența contractelor de arendă, concesiune și vânzarea terenurilor

agricole situate în extravilan;
Răspunde de corectitudinea întocmirii Situațiilor statistice și a Rapoartelor lunare privind mișcarea efectivelor de animale

și a balanței furajere;



Răspunde de încărcarea în format electronic a rolului agricol în format scris;
Urmărește și asigură afișarea citațiilor de la judecătorie, biroul executorului judecătoresc, precum și a altor anunțuri

solicitate de alte instituții;
Eliberează certificatele de proprietate conform datelor înscrise în registrul Agricol;
Coordoneazăși participă la recensământul agricol;
Organizează activitatea de la Registrul Agricol;
Participă la inventarierea patrimoniului Consiliului Local și a unităților aparținătoare acesteia;
Participă alături de membrii comisiei pentru stabilirea pagubelor produse pe terenurile proprietate a persoanelor fizice,

verificăși rezolvă sesizările în cauză;
Constatarea pagubelor în cazul producerii de calamități naturale;
Verifică și rezolvă scrisorile, reclamațiile împreună cu comisia respectivă despre pagubele produse cetățenilor ca urmare a

nerespectării proprietății;
Ține evidența terenurilor degradate, face propuneri pentru ameliorarea acestora;
Eliberează certificate de stare materială la cererea cetățenilor;
Informează producătorii agricoli despre apariția și combaterea dăunătorilor la culturile agricole;
Execută controale la gospodăriile populației pentru prevenirea situațiilor de urgențăîn sectorul atribuit conform

repartizării;
Îndosariazăși numerotează actele pe categorii și le predă la arhiva Primăriei;
Verifică corespondența și urmărește modul de rezolvare a acesteia în termenele legale;

Serviciul agricol, cadastru, gospodărirea pădurilor și pășunilor, autoritatea de autorizare
Atribuții:
 Participă cu ocazia efectuării controalelor de fond pe suprafețe de fond forestier proprietate publică și privată aflate în

proprietatea municipiului Toplița;
 Urmărește aplicarea corespunzătoare pe suprafețe de fond forestier proprietate publică și privată a reglementărilor

tehnice privind aplicarea tratamentelor, punere în valoare și exploatarea masei forestiere, regenerarea pădurilor,
tăierile de îngrijire, prevenirea și combaterea dăunătorilor;
 Participă la executarea controlului anual al regenerărilor potrivit reglementarilor în vigoare, pentru fondul forestier

proprietate publicăși privată;
 Propune spre aprobare planul anual al lucrărilor de regenerare înaintat de Ocolul Silvic, pentru fondul forestier

proprietate publică și privată;
 Urmărește și participă la executarea lucrărilor de întreținere și de completări a regenerărilor prevăzute în planul anual

conform amenajamentului, cu respectarea normelor de calitate, precum și de refacere a culturilor calamitate prevăzute
în controlul anual al regenerărilor, pentru fondul forestier proprietate publicăși privată;
 Propune spre aprobare lucrările de îngrijire conform amenajamentului pentru fondul forestier proprietate publică și

privată;
 Analizeazăși înaintează spre aprobare tarifele pentru prestațiile de servicii de specialitate conform devizelor pentru

fondul forestier proprietate publică și privată;
 Participă la repartizarea cantităților de material lemnos pentru populație, conform hotărârii consiliului local;
 Întocmește rapoarte de specialitate la proiecte de hotărâri și dispoziții privind fondul forestier proprietate publică și

privată și vegetația forestiera din afara fondului forestier național;
 Verifică corespondența și urmărește modul de rezolvare a acesteia în termenele legale pentru fondul forestier

proprietate publicăși privatăși vegetația forestieră din afara fondului forestier național;
 Participăși răspunde de lucrările care se execută pentru finalizarea planului parcelar.
 Participă și răspunde la întocmirea amenajamentului silvic și pastoral.
 Asigură organizarea, înființarea și supravegherea   unui depozit de lemn de foc pentru populație și răspunde de

activitatea acestuia,înlocuiește funcționarul de la registrul agricol, supraveghează activitatea serviciului de ecarisaj;
 Rezolvă și răspunde de petițiile și reclamațiile cetățenilor, persoanelor juridice și fizice privind câinii fără stăpân;
 Atribuții referitoare la Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat:
- Coordoneazăși răspunde de  lucrările executate în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, în ceea ce

privește prestarea de munci în folosul comunității de către beneficiarii de ajutor social;
- Conduce pontajul și evidența zilnică asupra prezenței la muncă a beneficiarilor de ajutor social;
- Lunar întocmește situații de lucrări executate de către beneficiarii de ajutor social, care constituie anexe la pontaje și

evidențe care se predau la compartimentul de asistență socială pentru întocmirea statelor de plată;
- Predarea pontajului și a evidenței zilnice a beneficiarilor de ajutor social, până la data de întâi a lunii, la compartimentul

de asistență socială în vederea întocmirii statelor de plată;
 Răspunde de întocmirea și urmărirea contractelor de prestări servicii de neutralizare a deșeurilor de origine animală de

pe raza unității administrativ-teritoriale;
 Participă alături de membrii comisiei pentru stabilirea pagubelor produse pe terenurile proprietate a persoanelor fizice,

verifică și rezolvă sesizările în cauză;



 Participă ca reprezentant al  aparatului de specialitate al primarului municipiului Toplița în comisia de constatare și
evaluare a pagubelor conform HG 1679/2008;
 Primește, înregistrează, expediază corespondența privind fondul funciar;
 Redactează răspunsurile conform hotărârilor comisiei – la solicitările scrise ale cetățenilor și instituțiilor abilitate privind

proprietățile revendicate;
 Înregistrează și expediază la Oficiul de Cadastru procese verbale (fișe) de predare în posesie însoțite de acte,

documente, schițe pentru completarea titlurilor de proprietate;
 Înregistrează titlurile de proprietate și le eliberează pe bază de semnătură celor în drept;
 Întocmește și redactează procesul verbal al ședinței comisiei;
 Înaintează comisiei județene de fond funciar acte, documente, anexe pentru verificare și validare;
 Participă la ședințele comisiei de fond funciar;
 Execută măsurători topografice, întocmește schițe pentru terenurile agricole, cu vegetație forestierăși completează

procesul verbal de predare în posesie;
 Înregistrează și înaintează comisiei județene contestațiile formulate de cetățenii nemulțumiți privind reconstituirea

dreptului de proprietate;
 Întocmește proiecte de hotărâri și dispoziții privind problemele specifice activității pe care o desfășoară;
 Actualizează zilnic baza de date informatizatăîn programul SMIS 48429 privind gospodăriile din Registrul Agricol;
 Asigură interconectarea cu sistemele informatice ale instituțiilor publice pentru care se impune colaborarea cu APIA,

OCPI,Direcția economică(Serviciul de impozite și taxe locale), ANAF, etc.;
 Conduce evidența persoanelor fizice și juridice care au terenuri în arendă;
 Întocmirea tabelului nominal cu titularii atestatelor de producător în conformitate cu prevederile Legii145/2014;
 Verificăîn teren reclamațiile și sesizările privind registrul agricol;
 Întocmește și eliberează adeverințe de șomaj,ajutor social,handicap,succesiune,burse și APIA;
 Verificări în teren a veridicității datelor declarate in registrul agricol;
 Centralizează datele înscrise în registrul agricol
 Nr. pozițiilor înscrise în registrul agricol;
 Terenuri aflate în proprietate pe categorii de teren
 Modul de utilizare a suprafețelor agricole situate pa raza localității
 Corespondența cu instanțele(Judecătorie,Tribunal,Curte de Apel,etc)pentru furnizarea informațiilor solicitatede acestea

în vederea soluționării litigiilor;
 Corespondența cu alte instituții angrenate în aplicarea prevederilor Legilor Fondului Funciar(OCPI Harghita,Prefectura

județului Harghita) și cu organele de anchetă,din proprie inițiativă sau la solicitarea acestora;
 Înregistrarea și eliberarea adeverințelor pentru persoanele îndreptățite privind modul de acordare a sprijinului financiar

pentru subvenționarea motorinei pentru lucrările în agricultură;
 Eliberează adeverințe de rol;
 Completează, ține la zi și centralizează semestrial datele din registrul agricol ;
 Eliberează adeverințe cu datele din registrul agricol;
 Furnizează datele necesare sistemului de impozitare și taxe pentru stabilirea corectă a obligațiilor fiscale ale

contribuabililor;
 Întocmește contracte de arendă;
 Înregistreazăși modificăîn evidența electronică datele privind registrul agricol;
 Face referate pe cererile care privesc datele din registrul agricol;

Atribuțiile serviciului cu privire la autoritatea de autorizare:
 Elaborarea, actualizarea, modificarea Regulamentului serviciului de transport public de persoane în regim de taxi, în

vederea supunerii spre aprobare Consiliului Local al municipiului Toplița;
 Întocmește, acordă, modifică, prelungește, suspendăși retrage autorizația de transport pentru serviciul de transport

public de persoane în regim de taxi în municipiul Toplița, în condițiile legii;
 Organizarea procedurii de atribuire a autorizațiilor taxi;
 Eliberarea, modificarea, prelungirea, suspendarea și retragerea autorizațiilor taxi, a copiilor conforme și autorizațiilor

de dispecerat taxi;
 Încheierea contractelor de atribuire în gestiune delegată a serviciului de transport public de persoane în regim de taxi;
 Constituirea bazelor de date stabilite prin legislația în vigoare;
 Deschiderea și completarea Registrului special de atribuire a autorizațiilor taxi și a copiilor conforme;
 Vizarea anuală a autorizațiilor taxi și a copiilor conforme;
 Verificarea sesizărilor repartizate în probleme legate de transportul public local de persoane în regim de taxi,

redactarea și transmiterea răspunsurilor;
 Evidența, păstrarea, conservarea și arhivarea documentelor privind activitatea serviciului de transport persoane în

regim de taxi;
 Să respecte legislația de specialitate în vigoare din domeniul serviciului de transport persoane;



 Să respecte prevederile din regulamentul cadru de acordare a autorizațiilor detransport în domeniul serviciilor publice
de transport local de persoane;
 Să-și fundamenteze concluziile și consemnările din rapoartele de specialitate în mod obiectiv, exclusiv pe documentele

analizate;
 Să transmită la A.N.R.S.C orice date sau informații solicitate despre activitatea desfășurată;
 Să respecte măsurile de conformare stabilite în notele de constatare de către agenții constatatori ai ANRSC cu ocazia

efectuării controalelor planificate sau neplanificate;
 Să se supună controlului și să pună la dispoziția agenților constatatori ai A.N.R.S.C. datele și informațiile solicitate în

timpul desfășurării acțiunii de control;
 Să aibă, în toate situațiile, o atitudine de neutralitate în relațiile cu transportatorii;
 Observațiile la documentațiile de autorizare, transmise solicitanților, să nu facă obiectul comentariilor, aprecierilor sau

obiecțiilor față de aceștia și nici al comparațiilor cu alte documentații de autorizare;
 Verifică documentația în vederea eliberării certificatelor de înregistrare și a plăcuțelor cu număr de înregistrare, pentru

vehiculele care nu se supun înmatriculării R.A.R
 Verifică documentația depusă de către agenții economici în vederea obținerii autorizației de funcționare;
 Eliberează autorizațiile de funcționare, urmărește vizarea anuală a acestora conform prevederilor Regulamentului

pentru autorizarea și desfășurarea activităților comerciale  aprobat prin Hotărârea nr.74/2011, precum și a
Regulamentului de organizare și desfășurare a activității de transport în regim de taxi aprobate prin Hotărârea
nr.101/2011 a Consiliului local al municipiului Toplița;
 Participă la acțiunile de control comercial solicitate de ordonatorul principal de credite;
 Cooperează șiacordă sprijin autorităților de control sanitar, de mediu și de protecție a consumatorilor în exercitarea

atribuțiilor de serviciu specifice domeniului de activitate al acestora;
 Completează baza de date și registrele cu informații referitoare la agenții economici autorizați;

Compartiment gospodărirea pădurilor și pășunilor
Atribuții:
 Asigură paza vegetației forestiere din trupurile de pășune de care răspunde, conform fișei cantonului;
 Asigură paza materialului lemnos de pe trupurile de pășune de care răspunde;
 Răspunde de tăierile ilegale de arbori de pe trupurile de pășune de care răspunde;
 Asigură integritatea cantonului încredințat împotriva ocupării ilegale de terenuri, a sustragerii, distrugerii sau

degradării arborilor, puieților sau lăstarilor, precum și a oricăror fapte ilicite care produc pagube; în acest scop
parcurge amănunțit și permanent întreaga suprafață a cantonului sau face pândă la locurile expuse riscului și ia
măsurile ce se impun, iar dacă nu este în competența sa, aduce la cunoștință șefului ierarhic în scris și în cel mai scurt
termen;
 Identifică arbori uscați, rupți, doborâți de fenomene naturale, estimează volumul de masă lemnoasă ce rezultă din

arbori, raportează în scris imediat șefului constatările și urmărește exploatarea și valorificarea lemnului potrivit
amenajamentelor și dispozițiilor primite de la șefii ierarhici, cu respectarea legislației silvice în vigoare;
 Identifică pagubele produse în cadrul cantonului privind tăierea, scoaterea din rădăcini, distrugerea sau degradarea

arborilor pe picior, a puieților și lăstarilor prin fapte ilicite și împreună cu organele de poliție urmărește și stabilește
autorii acestor fapte;
 Delimitează suprafețele aprobate pentru pășunat și urmărește respectarea prevederilor stabilite prin contracte;
 Aplică și urmărește respectarea măsurilor de prevenire a incendiilor și asigură forțele și mijloacele de intervenție

imediată pentru localizarea, limitarea și stingerea eventualelor incendii de pădure, anunță imediat șeful ierarhic,
organele autorității locale, precum și ocolul silvic despre orice început de incendiu;
 Execută patrulări în zonele de pericol de incendiu pentru a preveni producerea unor asemenea fapte. În cazul

declanșării de incendii, anunță imediat și acționează pentru stingerea acestuia, solicitând primăriei sprijin în oameni și
mijloace;
 Păstrează în stare de funcționare pichetele de incendiu, uneltele de intervenții, substanțele și materialele de

propagandă încredințate;
 Semnalează apariția dăunătorilor pădurii și după depistarea prezenței dăunătorilor, aduce în scris la cunoștința șefului

ierarhic în termen de 24 de ore cele constatate folosind în acest scop formularul de raport pe care îl completează și
depune la fiecare sfârșit de lună;
 Verifică și menține în bună stare semnele de hotar și marcajele, semnalează șefului ierarhic eventualele încălcări ale

limitelor cantonului sau ocuparea de terenuri din acest fond, fără aprobarea legală de către persoane fizice sau
juridice;
 Participă la acțiuni de patrulare sau alte acțiuni de pază organizate;
 Ia măsuri de prevenire și înlăturare a depozitării de gunoaie, moloz, resturi menajere și alte deșeuri, pe terenurile din

canton și din albiile pâraielor, iar când constată asemenea fapte ia măsuri de aplicare a legii;
 Gestionează și gospodărește în mod corespunzător bunurile ce i-au fost încredințate, ia măsuri și urmărește

respectarea întocmai a NTSM;



 Participă la acțiuni de verificare ce se execută la stânele amplasate pe suprafața cantonului pe care îl gestionează;
 Primește sarcini orientative de program pe care îl realizează, localizându-le pe parcele (puncte de lucru) și aduce la

cunoștința conducerii modului de îndeplinire;
 Participă la toate lucrările de teren privind amenajarea pădurilor, precum și la lucrări de evaluare a masei lemnoase

din canton, la delimitarea parchetelor, la amplasarea piețelor demonstrative și a suprafețelor de probă la tăierile de
îngrijire;
 Verifică respectarea regulilor de tăiere și scoaterea materialului lemnos la termenele stabilite, la toate parchetele din

cantonul său sesizând abaterile constatate, conform instrucțiunilor în vigoare;
 Execută lunar minim un control privind respectarea regulilor silvice de exploatare pentru fiecare parchet;
 Ia parte la controlul și reprimirea parchetelor și la controalele de fond/parțiale din cantonul său;
 Urmărește realizarea la timp și de calitate a lucrărilor de recoltare a semințelor forestiere, pepiniere, împăduriri,

îngrijire de arborete;
 Ține inventarul culturilor forestiere create și se îngrijește de dezvoltarea acestora până la închiderea stării de masiv,

informând organele ierarhic superioare asupra lucrărilor de completare și îngrijire necesare;
 Supraveghează executarea lucrărilor de degajări, curățiri, elagaj artificial, în conformitate cu prevederile normelor

tehnice;
 Participă la executarea controlului anual al regenerărilor etapa I și a II-a;
 În cazul în care în cadrul cantonului există și perimetre de ameliorare a terenurilor degradate și corectarea torenților,

le păzește permanent și răspunde de orice degradări aduse lucrărilor din lipsa pazei ori a înstrăinării de materiale;
 Ia măsuri pentru prevenirea stricăciunilor pe care apele le-ar putea aduce lucrărilor, executând întreținerile care sunt

necesare și menținerea în bună stare de funcționare a lucrărilor. Sesizează imediat districtul de deteriorarea lucrărilor,
a drumurilor forestiere etc.
 Execută în permanență prin patrulări individuale sau în echipă, organizate de brigadă, paza cantonului său și răspunde

de orice înstrăinare sau stricăciune aduse arborilor, solului, plantațiilor, semănăturilor directe, regenerărilor naturale,
perimetrelor de ameliorare, fânețelor, construcțiilor de orice fel, semnelor de hotar sau topografice, bornelor aflate în
perimetrul cantonului său;
 Întreține potecile de acces în stare de circulație precum și liniile somiere și parcelare deschise prin curățirea lor de

semințișul invadator;
 Interzice aprinderea focului în pădure sau în jurul pădurii la o distanță mai mică de 200 m de marginea pădurii;
 Răspunde de păstrarea în bune condiții a uneltelor, utilajelor, a materialelor ce au fost încredințate;
 Răspunde de pagubele nedescoperite și neraportate la timp precum și de neregulile constatate în gestiunea sa;
 Eliberează materialul lemnos pe care îl are în gestiune numai pe baza documentelor legale de proveniență;
 Ia parte la instructajele tehnice făcute de organele superioare și efectuează la rândul său instructaje de protecția

muncii cu muncitorii;
 Urmărește starea fitosanitară a arboretelor, monitorizează atacul dăunătorilor din cantonul său și pe baza sarcinilor

primite execută lucrări de combatere;
 Urmărește executarea lucrărilor de curățire a parchetelor în curs de exploatare, concomitent cu fasonarea și

colectarea lemnului;

Compartiment piața agroalimentară
Atribuții:
 Răspunde de inventarul și gestionarea activelor de la piața agroalimentară;
 Răspunde de efectuarea și păstrarea permanentă a curățeniei la piața agroalimentară;
 Răspunde de efectuarea încasărilor zilnice de la piața agroalimentară și depunerea lor la casieria Primăriei;
 Verifică existența și legalitatea actelor care dau dreptul de comercializare a diferitelor produse industriale și alimentare,

cu respectarea regulamentului de funcționare a pieței;
 Răspunde de normele sanitare, sanitar– veterinare și P.S.I.;
 Răspunde de autorizarea pieței;
 Închiriază cântare, mese, vitrine frigorifice șiasigură verificarea periodică a acestora conform normelor metrologice;
 Asigură producătorilor spații de depozitare și comercializare;
 Asigură lucrările necesare închirierii spațiului pe 24 de ore șiînchirieri lunare anticipate;

 Ridică bonurile valorice de piață și chitanțiere de la compartimentul contabilitate;
 Depune numerarul la casieria Primăriei în 24 de ore, respectând regulamentul operațiilor de casă și gestiune a bunurilor

materiale;
 Elaborează respectă și aplică prevederile regulamentului de organizare și funcționare a compartimentului Piața

Agroalimentară;
 Aduce la cunoștința șefului ierarhic de îndată, orice nereguli constatate în funcționarea Pieței Agroalimentare;
 Verifică obiectele de activitate și propune aprobarea utilizării domeniului public al localității pentru diferite acte de

comerțși activități temporare solicitate de agenții economici și/sau persoane fizice autorizate;



 Participă la organizarea diferitelor acțiuni/evenimente locale organizate de municipiul Toplița(târguri de sărbători, zilele
municipiului, ziua recoltei, etc.).

Serviciul resurse umane, organizare, salarizare, minorități, informatic este structură funcțională subordonată direct
Primarului Municipiului Toplița.
Obiective generale: punerea în executare a legilor și a celorlalte acte normative în legătură cu activitate pe linie de resurse
umane, salarizare, etica in exercitarea funtiilor publice , minorități și informatic.
Obiective specifice: planificarea resurselor umane; analiza posturilor și monitorizarea mișcărilor de personal; recrutarea și
selecția personalului;  evaluarea performanțelor profesionale individuale; formarea și perfecționarea profesională;
întocmirea și gestionarea dosarelor profesionale pentru funcționarii publici și a dosarelor personale pentru personalul
contractual și a registrului de evidență a funcționarilor publici; calculul drepturilor salariale și a obligațiilor față de bugetul
de stat.
Implicarea în problematica socială cu care se confruntă persoane, grupuri, minorități, comunități defavorizate, în scopul
ameliorării situației sociale a acestora și al îmbunătățirii relațiilor individ-familie-comunitate.
Instalarea și configurarea calculatoarelor/rețelei de calculatoare, asigurarea funcționării și întreținerii acestora, asigurarea
securității datelor și echipamentelor, asistarea utilizatorilor de aplicații, menținerea evidenței echipamentelor și a
dispozitivelor de stocarea datelor, precum și asigurarea necesarului de componente și materiale consumabile specifice.

Serviciul resurse umane, organizare, salarizare, minorități, informatic
Șef serviciu
Atribuții:

 Managementul  resurselor umane  din cadrul Primariei municipiulu Toplita in functie de specificul si natura juridica a
activitatii : Alesi locali, Functionari publici , Personal contractual si Asistenti personali ;
 Evidența personalului angajat, a perioadei de angajare, a salariilor și a celorlalte drepturi salariale, a funcțiilorși meseriilor

conform actelor normative în vigoare;
 Crearea șimenținerea unui climat de lucru care să faciliteze formarea unei forțe de muncă stabile și eficiente;
 Asigură măsuri pentru îmbunătățireaactivității tuturor angajaților, în scopul realizării scopului și obiectivelor instituției,

astfel încât să fie obținuteperformanțe optime;
 Elaborarea și implementarea politicilor de resurse umane: recrutare, selecție, integrare, pregătire profesională, motivare

și de relații de muncă, politici care să asigure instituției necesarul de personal corespunzător din punct de vedere calitativ
și cantitativ;
 Planificarea, coordonarea , organizarea și conducerea  activitatii referitoare la resursele umane;
 Organizareasi coordonează procesul de recrutare, promovare și avansare în funcții, grade și trepte profesionale;
 Evidențadocumentației necesare activității biroului privind salarizarea, asigurările sociale, fluctuația de personal,

angajări, promovări, transferuri, pensionari plecări din unitate, etc.;
 Coordonează activitatea de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale salariațilorși acordă asistență de

specialitate șefilor de compartimente în acest sens;
 Actualizarea statelor de funcții la propunerea ordonatorului principal de credite;
 Actualizarea structurii organizatorice și a activităților din cadrul instituției pe baza propunerii primarului și propune

măsuri de optimizare a structurii organizatorice și a modalităților de lucru;
 Elaborarea în colaborare cu șefii celorlalte compartimente ale aparatului de specialitate a reglementarilor cu caracter

intern: Regulamentul intern, Regulamentul de organizare și funcționare a aparatului de specialitate al Primarului;
 Organizează activitatea de evidență a dosarelor personale ale aleșilor locali, a funcționarilor publici din cadrul aparatului

de specialitate, a celorlalțiangajați pe bază de contract de muncă și a asistenților personali;
 Organizarea și derularea operațiunilor de administrare de personal: decizii de primar referitoare la resursele umane,

contracte individuale de muncă, adeverințe de personal, acte adiționale la contractele de muncă;
 Verificarea actelor necesare pentru angajații care urmează să beneficieze de asigurările de șomaj conform legii ;
 Evidența cursurilor de inițiere, calificare, perfecționare sau specializare urmate de către angajații primăriei;
 Coordonează activitatea șefilor de compartimente privind reactualizarea fișelor de post, acordând asistență de

specialitate;
 Realizează și raportează o serie de situații cerute de către conducerea instituției;
 Coordonează activitatea de evidență a concediilor de odihnă, a concediilor fără plată, a concediilor de studii, a

concediilor suplimentare, a concediilor de maternitate, de creștereși îngrijirea copilului precum și alte concedii prevăzute
de lege ;
 Participă la soluționarea conflictelor de muncă și a plângerilor angajațilorșimenține legătura cu sindicatul;
 Solicită angajațilorinformații/documente legate de problemele de personal;
 Verifica evidențafuncționarilor publici și a funcțiilor publice, completarea și transmiterea datelor și a informațiilor cu

privire la evidențafuncțiilor publice și a funcționarilor publici;
 Verifica intocmirea  documentelor necesare în vederea obținerii avizului favorabil funcțiilor publice;



 Verifica evidența dosarelor personale și profesionale ale funcționarilor publici;
 Coordonează și monitorizează activitatea de evaluare a performanțelor profesionale ale funcționarilor publici și

contractuali și asigură asistență de specialitate evaluatorilor;
 Verifica stabilirea și calcularea salariilor de încadrare conform reglementărilor legale, diferențiatpentru fiecare categorie

de angajat;
 Colaborează direct cu A.N.F.P. în vederea realizării gestiunii curente a resurselor umane și a funcțiilor publice din cadrul

Primăriei Toplița;
 Repartizarea și rezolvarea corespondenței zilnice;
 Verifica intocmirea planului anual de perfecționare a personalului;
 Întocmirea rapoartelor de specialitate la acte administrative, pe baza propunerii primarului la proiectele de Hotarari ale

Consiliului local sau Dispozitii de primar legate de activitatea de resurse umane ,
 Implementarea prevederilor referitoare la declarațiile de avere și interese;

Serviciul resurse umane, organizare, salarizare, minorități, informatic
Atribuții:
 Stabilirea  drepturilor salariale ale personalului angajat din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului

Toplița, întocmirea actelor administrative și subsecvente  prin care se stabilesc acestea,  potrivit Legii nr. 153/2017
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice și a altor acte normative specifice precum și a HCL de aprobare
a salariilor și înaintarea lor spre aprobare/avizare/certificare șefului de serviciu;
 Acordă consultanță de specialitate serviciilor din subordinea consiliului local în ceea ce privește stabilirea  drepturilor

salariale;
 Evidenta registrului  electronic general de evidență a salariațilorprevăzut de  HGR  Nr. 905/2017 privind registrul general

de evidență a salariaților cu modificăriși completări;
 Înregistrarea anterior începerii activității, a  datelormenționate la art.1 din HGR 905/2017 pentru persoanele care

urmează să desfășoare activitate în baza unui contract individual de muncă încheiat potrivit prevederilor Legii nr.
53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 Transmite  datele de mai sus  în registrul electronic, către Inspectoratul Teritorial de Muncă Harghita, în ordinea

angajării.Răspunde pentru corectitudinea datelor transmise în registrul electronic;
 Calcularea șievidența vechimii în muncă a salariațilorși întocmirea actelor  de modificare a gradațieiși  stabilirea salariului

de bază;
 Evidența, completarea și actualizarea dosarelor personale ale angajaților conform prevederilor legale;
 Evidența, completarea și actualizarea dosarelor profesionale ale funcționarilor publici potrivit prevederilor art. 410 din

OUG 57/2019 privind Codul administrativ și a HGR nr. 432/2004 privind dosarul profesional al funcționarilor publici;
 Eliberarea adeverințelor care atestă perioada de activitate desfășurata de fiecare funcționar public în cadrul autorității

publice locale, vechimea în muncă, vechimea în specialitatea studiilor, vechimea în grad profesional, la solicitarea
funcționarului public, la modificarea  definitivă sau la încetarea raportului de serviciu, în alte cazuri expres prevăzute de
lege, conform modelului stabilit prin Hotărâre a Guvernului;
 Evidența, întocmirea, modificarea, executarea, suspendarea și încetarea contractelor individuale de muncă, a actelor

adiționale la contractele individuale de muncă, a notelor de lichidare,  precum și a altor acte specifice subsecvente,  ale
personalului contractual și asistenți personali în condițiileși la  termenele prevăzute de Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii
republicat cu modificărileși completările ulterioare;
 Întocmireași solicitarea avizelor medicale de la medicina muncii la angajarea personalului  sau  periodic, sau în alte cazuri

prevăzute de lege, care să ateste că cel în cauză este apt pentru prestarea  muncii  conform prevederilor legale;
 Evidența, întocmireași  completarea  dosarelor personale ale asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav care

beneficiază de prevederile Legii nr. 448/2006  republicată privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap precum și a persoanelor care beneficiază de indemnizație lunară de însoțitor;
 Evidența rapoartelor trimestriale de activitate ale asistenților personali și a persoanelor care beneficiază de indemnizație

potrivit legii;
 Evidența certificatelor de încadrareîn gradul I (unu) grav de handicap  a persoanelor care beneficiază de asistent personal

plătit de cătrePrimăria Toplita și înaintarea actelor privind încetarea, prelungirea, modificarea, suspendarea contractelor
individuale de muncă ale asistenților personali, respectiv acordarea/încetareaindemnizației lunare de însoțitor;
 Solicitarea acordurilor prevăzute de Legea nr. 448/2006 privind protecțiași promovarea drepturilor persoanelor cu

handicap,  de la Consiliul Județean Harghita - DGASPC Harghita în vederea angajăriiasistenților personali ai persoanelor
cu handicap sau  acordarea indemnizației lunare de însoțitor;
 Transmiterea către DGASPC Harghita și alte autorități a situațiilorși datelor  solicitate   referitoare la asistenții personali ai

persoanelor cu handicap/angajațiși indemnizați;
 Acordășefilor de compartimente  asistență de specialitate în vederea întocmirii fișelor posturilor;
 Primesc şi înregistrează declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese prin intermediul e-DAI, cu respectarea legislaţiei

privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, şi eliberează la depunere
o dovadă de primire;



 Indeplinesc formalităţile de înregistrare în e-DAI a persoanelor prevăzute de lege ;
 Verifică evidenţierea declaraţiilor de avere şi a declaraţiilor de interese în registre speciale, cu caracter public, accesibile

prin e-DAI, denumite Registrul declaraţiilor de avere şi Registrul declaraţiilor de interese, ale căror modele au fost
stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 175/2008 privind stabilirea modelelor Registrului declaraţiilor de avere şi
Registrului declaraţiilor de interese;
 Asigură afişarea şi menţinerea declaraţiilor de avere şi ale declaraţiilor de interese, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, pe

pagina de internet a instituţiei, în termen de cel mult 30 de zile de la primire, prin anonimizarea adresei imobilelor
declarate, cu excepţia localităţii unde sunt situate, adresei instituţiei care administrează activele financiare, a codului
numeric personal, precum şi a semnăturii olografe,
 Declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese se păstrează pe pagina de internet a instituţiei şi a Agenţiei pe toată

durata exercitării funcţiei sau mandatului şi 3 ani după încetarea acestora şi se arhivează potrivit legii;
 Trimit Agenţiei declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese prin e-DAI, în termen de cel mult 10 zile de la primirea

acestora;
 Generează prin intermediul e-DAI, după expirarea termenului de depunere, o listă cu persoanele care nu au depus

declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese în acest termen şi informează de îndată aceste persoane, solicitându-le un
punct de vedere în termen de 10 zile lucrătoare;
 Acordă consultanţă referitor la conţinutul şi aplicarea prevederilor legale privind completarea şi depunerea declaraţiilor

de avere şi a declaraţiilor de interese persoanelor care au obligaţia depunerii acestora."
 Face demersuri in vederea obtinerii semnaturilor electronice pentru persoanele care au obligatia depunerii declaratiilor

de avere si interese ,
 Stabilește necesarul cheltuielilor de personal pentru întocmirea bugetului general al municipiului Toplita;
 Ține evidența voucherelor de vacanță;
 Arhivează, numeroteazăși predă la arhiva instituției documentele create;
 Ține evidența documentelor din cadrul serviciului create și predate la arhiva instituției;
 Execută diferite lucrări de logistica specifice serviciului: fotocopiere, multiplicare;
 Expediază corespondența  zilnică din cadrul biroului;
 Întocmește diferite situațiiși lucrări specifice care apar în derulare activității;
 Întocmireaadeverințelor care atestă calitatea de angajat contractual, salariul, vechimea în muncăși vechimea în

specialitatea studiilor;
 Execută diferite lucrări de informatică specifice  serviciului;
 Conduce  evidența zilnică a prezenței la lucru a personalului, întocmeșteși semnează foile colective de prezență lunare

ale salariaților din cadrul aparatului de specialitate al primarului, conform normativului prevăzut de legislația muncii, pe
baza condicilor de prezență;
 Verifică, analizeazăși semnează foile colective de prezentă lunare întocmite de către responsabilii desemnațiîn acest

scop, din cadrul activităților din cadrul Primăriei Toplița,
 După avizarea  foilor colective de prezență,  acestea sunt introduseîn programul de salarii, nominal pentru fiecare

angajat;
 Calculează, completeazăși ține evidența concediilor medicale, le înainteazășefului de serviciu în vederea avizării, după

care le introduce în programul de salarii;
 Depunerea certificatelor de concediu medical la Casa de Asigurări Sociale de Sănătate, împreună cu situațiile lunare

referitoare  la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate ale angajaților, la  termenele legale prevăzute de lege;
 Conduce evidența lunară a asigurațilorși coasiguraților în cadrul sistemului național de sănătate;
 Introducerea salariilor, a modificărilor de salarii în programul de salarizare, generarea și listarea  statelor de platăîn două

exemplare originale  unul pentru contabilitate și unul pentru resurse umane;
 Editarea fluturașilor de salariu și înmânarea acestora salariaților;
 Semnează statele de plată, centralizatoarele și alte documente necesare, le prezintășefului de serviciu în vederea

semnăriiși aprobării de către ordonatorul de  credite;
 Întocmireași semnarea situațiilor recapitulative lunare privind plata drepturilor salariale în vederea transmiterii lor

cătreautoritățile competente;
 Întocmirea listei de viramente salarii la carduri pe hârtieși electronic și înaintarea lor către compartimentul contabilitate

și bănci conform procedurilor și la termenul stabilit;
 Întocmirea centralizatoarelor lunare privind salariile,reținerile provenite din popriri, imputații, chirii , garanții, rate , etc;
 Evidența creditorilor și a reținerilorînregistrate la primărie asupra salariilor angajaților, separat pe categorii de rețineri;
 Evidența lunară a asigurațilorîn  sistemul de asigurări sociale și depunerea lunară a situațiilor privind contribuțiile de

asigurări sociale, achitate de asigurat și angajator, în procentele și la termenele  legale;
 Evidența lunară a asiguraților la bugetul asigurărilor de șomajși depunerea situațiilor privind plata asigurărilor de șomaj

conform prevederilor legale;
 Evidența persoanelor declarate în întreținerea salariatului, actualizarea acestora la începutulfiecărui an fiscal, în vederea

calculării impozitului pe salarii, conform Codului fiscal;
 Întocmirea, evidența și transmiterea  lunară a cotizațiilor OAMMR Harghita și a cotizațiilor Prolex;



 Întocmireași transmiterea la termenele legale aDeclarației 112, a Declarației 100 și a altor documente, în termenul
prevăzut de lege;
 Întocmireași transmiterea lunară a situațiilor cu veniturile realizate de polițistuldetașatcătre Ministerul Afacerilor Interne

– Direcția Generală de Evidența Persoanelor;
 Întocmireasituațiilor statistice lunare, trimestriale, semestriale și înaintarea lor cătreautoritățile competente, în

termenele stabilite de legislațiaîn vigoare, referitoare la  drepturilor salariale ale angajaților;
 Întocmireaîmpreună cu compartimentul de contabilitate a situației privind monitorizarea lunară a cheltuielilor de

personal  legate de numărul de personal și fondul de salarii și transmiterea acestora la termenul stabilit către ANAF;
 Intocmirea, evidența și respectareaplanificării anuale a concediilor de odihnă ale salariaților conform prevederilor

legale;
 Evidența concediilor de odihnă, a concediilor medicale, a concediilor fără platăși a altor concedii  a învoirilor și orelor

nemotivate ale personalului din cadrul Primăriei Toplița;
 Rechemarea din  concediu a salariațilorîn cazurile în care se impune acest lucru;
 Întocmireaadeverințelor de salarizare, la solicitarea salariațilorîn termenele legale prevăzute;
 Întocmirea din punct de vedere juridic a actelor premergătoare emiterii actelor administrative  legate de: funcția

publică, legislația muncii, gestiunea resurselor umane, asistenții personali ai persoanelor cu handicap și  stabilirea
salariilor  din cadrul Primăriei municipiului Toplița;

 Consilierul de Etica

 In exercitarea rolului activ  de prevenire a încălcării principiilor și normelor de conduită, conform art.454 din OUG
57/2019 privind Codul administrativ, consilierul etic din cadrul institutiei are urmatoarele atributii :
a) monitorizează modul de aplicare și respectare a principiilor și normelor de conduită de către funcționarii publici din
cadrul autorității sau instituției publice șiîntocmește rapoarte și analize cu privire la acestea;
b) desfășoară activitatea de consiliere etică, pe baza solicitării scrise a funcționarilor publici sau la inițiativa sa atunci când
funcționarul public nu i se adresează cu o solicitare, însă din conduita adoptată rezultă nevoia de ameliorare a
comportamentului acestuia;
c) elaborează analize privind cauzele, riscurile șivulnerabilitățile care se manifestă în activitatea funcționarilor publici din
cadrul autorității sau instituției publice și care ar putea determina o încălcare a principiilor și normelor de conduită, pe
care le înaintează conducătorului autorității sau instituției publice, și propune măsuri pentru înlăturarea cauzelor,
diminuarea riscurilor și a vulnerabilităților;
d) organizează sesiuni de informare a funcționarilor publici cu privire la normele de etică, modificări ale cadrului
normativ în domeniul eticii șiintegrității sau care instituie obligații pentru autoritățileșiinstituțiile publice pentru
respectarea drepturilor cetățenilor în relația cu administrația publică sau cu autoritatea sau instituția publică respectivă;
e) semnalează practici sau proceduri instituționale care ar putea conduce la încălcarea principiilor și normelor de
conduită în activitatea funcționarilor publici;
f) analizează sesizările șireclamațiile formulate de cetățeniși de ceilalți beneficiari ai activitățiiautorității sau instituției
publice cu privire la comportamentul personalului care asigură relația directă cu cetățeniiși formulează recomandări cu
caracter general, fără a interveni în activitatea comisiilor de disciplină;
g) poate adresa în mod direct întrebări sau aplica chestionare cetățenilorși beneficiarilor direcți ai activitățiiautorității sau
instituției publice cu privire la comportamentul personalului care asigură relația cu publicul, precum și cu privire la opinia
acestora despre calitatea serviciilor oferite de autoritatea sau instituția publică respectivă;
 Completează și transmite cătreAgențiaNaționala a Funcționarilor Publici informațiile privind respectarea normelor de

conduită de către funcționarii publici;
 Transmite informațiile privind implementarea procedurilor disciplinare în cadrul autorității publice;
 Colaborează cu președintele comisiei de disciplină referitor la implementarea normelor și procedurilor disciplinare în

cadrul autorității;
 Actualizează și transmite către AgențiaNațională a Funcționarilor Publici,  prin intermediul  portalului  de management al

funcțiilor publice și al funcționarilor publici a datelor șiinformațiilor referitoare la evidențafuncțiilor publice, a
funcționarilor publici la termenele indicate de legislațiaîn vigoare și ori de câte ori este nevoie;
 Aplicarea  procedurilor administrative legale prevăzute de legislația muncii în ceea ce privește cercetarea  disciplinară a

personalului contractual;
 Asigurăîntocmireași respectarea procedurile legale și a termenelor  privind organizarea și desfășurarea concursurilor

de recrutare,  promovare și selecție de personal, precum și alte modalitățiprevăzute de lege în vederea ocupăriifuncțiilor
publice, funcțiilor contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului prevăzute de Codul administrativ și
legislația muncii specifică;
 Asigurarea secretariatului comisiilor de concurs/examen pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul aparatului de

specialitate al Primarului municipiului Toplița;
 Asigură procedurile de soluționarea contestațiilor la concursurile organizate pentru ocuparea posturilor vacante din

cadrul Primăriei Municipiului Toplița;
 Stabilește necesarul de formare /perfecționare/specializare al angajațilorfuncționari publici sau personal contractual;



 Evidența  cursurilor de perfecționare urmate de angajațiiprimăriei;
 Asigură organizarea și desfășurarea procedurilor legale de efectuarea evaluăriifuncționarilor publici,  a personalului

contractual,  a managementului Bibliotecii municipale și a Spitalului municipal Toplita.

Atribuțiile serviciului cu privire la minorității:
Expertul local pe problemele romilor este o persoană de etnie romă din comunitate, având dublu rol, respectiv de
reprezentare a comunității de romi în primărie și a primăriei în comunitatea de romi. Rolul șiimportanța expertului local pe
problemele romilor sunt stipulate în Strategia Guvernului României privind ÎmbunătățireaSituației Romilor. Expertul local
pe problemele romilor este angajat al primăriei lucrând în cadrul unor echipe pluridisciplinare, care asigură servicii de
susținere specializată pentru comunitățile de romi.
Experții locali pe problemele romilor funcționează la nivelul primăriilor și sunt responsabili pentru desfășurarea în plan
local a acțiunilor de îmbunătățire a situației romilor conform H.G. 430/2001 cu modificările ulterioare privind Strategia
Guvernului României de Îmbunătățire a Situației Romilor.
Experții locali reprezintă principalii mediatori dintre autoritățileadministrației publice-locale șicomunitățile de romi.
Expertul local pe problemele romilor se ocupă cu: medierea, consilierea, îndrumarea populației de romi și pentru aceasta
colaborează cu diverse instituții, planifică activități legate de comunitate; monitorizează intervențiile făcute în comunitate,
în cadrul unei echipe pluridisciplinare sau interdisciplinare, care deserveștefuncționareaautorităților publice locale și a
comunității de romi. De aceea, expertul local pe problemele romilor intervine atât în cadrul instituțional, cât și în
comunitate, la nivelul asigurării relației cu diverse servicii specializate: de asistență socială, educative, locative, de sănătate,
de igienă, medicale, etc.

Atribuțiile expertului local pe problemele romilor:
 Organizează, planifică, coordoneazăși desfășoară toate activitățileîntreprinse pe plan local pentru îndeplinirea

obiectivelor și sarcinilor cuprinse în planul general de măsuri aprobat prin hotărâre de guvern;
 Întocmește planul local de acțiune pentru romi, în urma evaluării nevoilor comunității locale;
 Colaborează cu toate structurile primărieiși oferăinformațiile solicitate de acestea care privesc cetățenii de etnie romă,

necesare în vederea îndeplinirii sarcinilor de serviciu;
 Întocmește semestrial, sau ori de câte ori i se cere, un raport de activitate, care va fi adus la cunoștința primarului și

biroului județean pentru romi;
 Evaluează stadiul de implementare a Strategiei de îmbunătățire a situației romilor;
 Identificăși propune primarului rezolvarea problemelor cu care se confruntă romii din comunitatea locală;
 Ține legătura permanentă cu reprezentanțiiformațiunilor politice reprezentative ale romilor, precum și cu reprezentanții

ONG-urilor, în vederea ducerii la îndeplinire a măsurilor propuse în planul local de acțiune;
 Asigură consilierea necesarăcetățenilor de etnie romăîn vederea obținerii acolo unde este cazul a actelor de naștereși a

actelor de identitate civilă;
 Participă la audiențele acordate de primar;
 Asigură consilierea cetățenilor de etnie romă în vederea obțineriiautorizațiilor de construire a locuințelor, a contractelor

de închiriere sau concesionare a terenurilor;
 Organizeazăîntâlniri periodice ale șefilor Poliției Locale și Poliției Municipale cu reprezentați ai comunității de rom,

pentru rezolvarea unor situații cu care se confruntă această comunitate;
 Participă la toate activitățile administrative care se desfășoarăîn cartierele locuite preponderent de cetățenii de etnie

romă;
 Participă la medierea conflictelor între cetățenii de etnie romăși instituțiile publice;
 Îndeplinește orice alte sarcini stabilite de primar care privesc comunitatea locală de romi;
 Participă efectiv la elaborarea proiectelor în vederea accesării fondurilor comunitare pentru finanțarea proiectelor care

interesează comunitatea locală de romi;
 Participă la ședințele Consiliului Local în care se dezbat problemele care interesează comunitatea locală a romilor;

Atribuțiile serviciului privind traducerea documentelor  în limba minorităților :
Potrivit dispozitiilor art. 94 din OUG nr. 57/2019 privind Codul  administrativ,
În unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale în care cetăţenii aparţinând unei minorităţi naţionale au o pondere de
peste 20% din numărul locuitorilor, stabilit la ultimul recensământ, autorităţile administraţiei publice locale, instituţiile
publice aflate în subordinea acestora, precum şi serviciile publice deconcentrate asigură folosirea, în raporturile cu
aceştia, şi a limbii minorităţii naţionale respective, în conformitate cu prevederile Constituţiei, ale prezentului cod şi ale
tratatelor internaţionale la care România este parte.
Autorităţile administraţiei publice locale prevăzute la alin. (1), prin hotărâre, pot decide asigurarea folosirii limbii
minorităţilor naţionale în unităţile administrativ-teritoriale în care cetăţenii aparţinând minorităţilor naţionale nu ating
ponderea prevăzută la alin. (1) si ale art. 2 alin.(4) din Anexa 1 la Procedura de organizare si si publicare a monitoarelor
oficiale locale prevazute de OUG nr. 57/2019 cu modificari si completari privind Codul administrativ,  in cazul unităţilor
administrativ-teritoriale în care cetăţenii aparţinând unei minorităţi naţionale au o pondere de peste 20% din numărul
locuitorilor din unitatea administrativ-teritorială respectivă, in Monitorul Oficial Local se publică, atât în limba română,



cât şi în limba persoanelor aparţinând minorităţii naţionale în cauză actele administrative  precum si orice alte documente
prevazute de legislatia in vigoare. Prevederile legale privind publicarea acestora acte se aplică în mod corespunzător în
ceea ce priveşte varianta publicată în limba persoanelor aparţinând minorităţii naţionale.

Atribuțiile serviciului cu privire la sistemul informatic:
 Propune spre achiziție componente, periferice alte elemente de tehnică de calcul pe care le consideră necesare pentru

buna desfășurare a activității;
 Participă în comisiile de licitații organizate pentru achizițiile de echipamente, software, consumabile și servicii necesare

realizării și mentenanței sistemului informatic;
 Îndrumăactivitateaîn domeniul IT a noilor angajați la începutul activității;
 Realizează instalarea și dezinstalarea software-ului, altul decât software-ul de bază;
 Participă la recepțiile de tehnică de calcul șilicențe software de bază;
 Participă la recepțiile de tehnică de calcul șilicențe software, altul decât cel de bază;
 Participă la organizarea evidenței echipamentelor de calcul;
 Colaborează cu toate  compartimentele  subordonate autorității publice locale aflate în alte locații;
 Gestionarea și verificarea permanentă a stării de funcționare a echipamentelor de calcul din dotare și asigurarea

utilizăriiîn bune condiții a acesteia: Cod cpv 50312000-5 întreținere resurse fizice de tehnologia informației;
 Construirea harților electronice tematice și a datelor înmagazinate, precum și realizarea de rapoarte și sinteze;
 Consiliază conducerea Primărieiși funcționariiprimărieiîn probleme de informatică;
 Participarea la simpozioane, prezentări, demonstrații organizate de instituții specializate din acest domeniu;
 Asigură buna funcționare a calculatoarelor, a echipamentelor periferice precum și a echipamentelor de conectare /

interconectare în rețea;
 Supraveghează funcționarea calculatoarelor, a echipamentelor periferice și a celor de conectare / interconectare în rețea;
 Instalează și configurează sisteme de operare șiaplicații, folosind proceduri standardizate;
 Urmărește folosirea corectă a aplicațiilor de către utilizatori;
 Pune la dispoziția utilizatorilor resursele sistemului și / sau pe cele ale rețelei în limita   privilegiilor acestora;
 Asigură colaborarea cu firmele de service pentru tehnica de calcul, a furnizorilor de  internet sau a serviciilor speciale de

comunicații (STS);
 Stabilește norme și proceduri interne cu caracter obligatoriu,  pe care le aduce la cunoștința personalului instituției, în

vederea asigurării securității datelor, normelor GDPR,  confidențialității  și siguranței în utilizarea  sistemului informatic,
în scopul  bunei desfășurări  a activității ;
 Verifică respectarea regulilor de securitate a accesului la echipamente și date impuse de inginerul de sistemsau de

administratorul de rețea;
 Semnalează abaterile de la aceste reguli și contribuie la aplicarea procedurilor de corectare;
 Îi asistă pe utilizatori în rezolvarea sarcinilor de serviciu care implică folosirea calculatoarelor;
 Îi corectează pe utilizatori atunci când aceștia nu respectă procedurile standard de lucru;
 Salvează periodic și în situații critice datele de lucru ale utilizatorilor;
 Păstrează copiile de siguranță ale datelor salvate;
 Restaurează la nevoie datele salvate și îi ajută pe utilizatori să-și recupereze informațiile;
 Introduce date și prestează și alte sarcini folosind software-ul instalat în computer;
 Monitorizarea sistemului de supraveghere video și consemnarea în registru a evenimentelor constatate;
 Eliberarea la cerere a capturilor foto și video cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor

cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;
 Preia / trimite filmele primite de la distribuitor si asigura descarcarea acestora in proiectorul cinematografic ,
 Arhiveaza/dezarhiveaza filmele si cheitele aferente acestora pentru buna asigurare a proiectiei filmelor,
 Intocmeste playlistul filmelor ce urmeaza a fi proiectate si stabileste timpii pentru acestea (trailere, filme, etc) ;

Compartiment audit public intern - este o structură funcțională subordonată direct Primarului Municipiului Toplița.
Obiective generale : punerea în executare a legilor și a celorlalte acte normative în legătură cu activitate pe linie de audit
public intern.
Obiective specifice: activitate funcțional independentă și obiectivă menită să dea asigurări și consiliere conducerii pentru
buna administrare a veniturilor și cheltuielilor publice, perfecționând activitățile entității publice; ajută entitatea publică
să își îndeplinească obiectivele printr-o abordare sistematică și metodică, care evaluează și îmbunătățește eficiența și
eficacitatea sistemului de conducere bazat pe gestiunea riscului,  a controlului și a proceselor de administrare.
Activitatea de audit intern constă în verificări, inspecții și analize ale sistemului propriu de control intern și are ca scop
evaluarea obiectivă a măsurii în care acesta asigură îndeplinirea obiectivelor instituției publice, utilizarea resurselor în
mod economic, eficace și eficient precum și raportarea constatărilor, slăbiciunile identificate și masurile de corectare a
deficiențelor și de ameliorare a performanțelor de control intern.

Compartiment audit public intern



Atribuții:
 Elaborează/actualizează normele metodologice și Carta auditului intern, specifice exercitării activității de audit public

intern în cadrul Primăriei Municipiului Toplița, cu avizul UCAAPI;
 Elaborează proiectul planului multianual de audit public intern, de regulă pe o perioadă de 3 ani, iar pe baza acestuia,

proiectul planului anual de audit public intern;
 Efectuează activități de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar și control ale

entității publice sunt transparente și sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficiență și
eficacitate, realizând următoarele tipuri de misiuni de audit:

A. Misiunile de asigurare furnizate de compartimentul de audit public intern acoperă:
- auditul de regularitate/conformitate, care reprezintă examinarea acțiunilor asupra efectelor financiare pe seama

fondurilor publice sau a patrimoniului public, sub aspectul respectării ansamblului principiilor, regulilor procedurale și
metodologice care le sunt aplicabile;

- auditul performanței, care examinează dacă criteriile stabilite pentru implementarea obiectivelor și sarcinilor entității
publice sunt corecte pentru evaluarea rezultatelor și apreciază dacă rezultatele sunt conforme cu obiectivele;

- auditul de sistem, care reprezintă o evaluare de profunzime a sistemelor de conducere și control intern, cu scopul de a
stabili dacă acestea funcționează economic, eficace și eficient, pentru identificarea deficiențelor și formularea de
recomandări pentru corectarea acestora.

B. Misiunile de consiliere furnizate de compartimentul de audit public intern acoperă:
- furnizarea de consultanță privind dezvoltarea de noi programe, sisteme și procese și/sau efectuarea de schimbări

semnificative în programele și procesele existente, inclusiv proiectarea de strategii de control corespunzătoare;
- acordarea de asistență privind obținerea de informații suplimentare pentru cunoașterea în profunzime a funcționării

unui sistem, standard sau a unei prevederi normative, necesare personalului responsabil cu implementarea acestora;
- furnizarea de cunoștințe teoretice și practice referitoare la managementul financiar, gestiunea riscurilor și controlul

intern, prin organizarea de cursuri și seminare.
C. Misiunile de evaluare acoperă activități în sfera verificării aplicării și respectării normelor, instrucțiunilor, precum și a

codului privind conduita etică a auditorilor interni.
 Auditează la structurile care sunt cuprinse în plan, cel puțin odată la trei ani, fără a se limita la acestea, următoarele:
a) activitățile financiare sau cu implicații financiare desfășurate de entitatea publică din momentul constituirii

angajamentelor până la utilizarea fondurilor de către beneficiarii finali, inclusiv a fondurilor provenite din finanțare
externă;

b) plățile asumate prin angajamente bugetare și legale, inclusiv din fondurile comunitare;
c) administrarea patrimoniului, precum și vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat

al statului ori al unităților administrativ-teritoriale;
d) concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al statului ori al unităților administrativ-teritoriale;
e) constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare și stabilire a titlurilor de creanță, precum și a facilităților

acordate la încasarea acestora;
f) alocarea creditelor bugetare;
g) sistemul contabil și fiabilitatea acestuia;
h) sistemul de luare a deciziilor;
i) sistemele de conducere și control, precum și riscurile asociate unor astfel de sisteme;
j) sistemele informatice.
 Elaborează raportul anual al activității de audit public intern;
 Raportează imediat conducătorului entității publice și structurii de control intern abilitate iregularitățile sau posibilele

prejudicii identificate în realizarea misiunilor de audit public intern;
 Raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor și recomandărilor rezultate din activitățile sale de audit;
 Informează UCAAPI despre recomandările neînsușite de către conducătorul entității publice auditate, precum și despre

consecințele acestora;
 Respectă normele, instrucțiunile, și Codul privind conduita etică a auditorului  intern;
 Elaborează un Program de asigurare și îmbunătățire a calității sub toate aspectele auditului intern, care să permită un

control continuu al eficacității acestuia;
 Coordonatorul compartimentului de audit public intern participă, în măsura în care se solicită acest lucru, la reuniunile

conducerii entității publice sau ale oricărei alte comisii, consiliu sau comitet cu atribuții în domeniul guvernanței
entității, managementului riscului și controlului;
 Asigură elaborarea documentelor specifice implementării controlului intern managerial la nivelul compartimentului;
 Asigură activitățile specifice de comunicare, informare, arhivare în baza procedurilor de sistem și operaționale

aprobate;
 Are obligația să păstreze confidențialitatea datelor cu caracter personal, precum și confidențialitatea  în legătură cu

faptele, informațiile sau documentele de care ia cunoștință în exercitarea funcției publice, în condițiile legii, cu excepția
informațiilor de interes public;
 Primește, soluționează, păstrează și arhivează corespondența creată la nivelul compartimentului;



Compartiment serviciul voluntar pentru situații de urgență, protecția civilă, PSI și protecția muncii, arhivă
Obiective generale: punerea în executare a legilor și a celorlalte acte normative în legătură cu activitatea pe linie de
situații de urgență, protecție civilă, PSI și protecția muncii, arhivă.
Obiective specifice:elaborarea, stabilirea și aplicarea unor planuri de măsuri la nivel local, armonizate cu legislația în
domeniu, privind evitarea unor accidente sau catastrofe în caz de incendii, inundații, cutremure, sau alte calamități
naturale, pregătirea personalului din cadrul aparatului de specialitate a primarului pentru situații de urgență la nivel local.

Șef serviciu voluntar pentru situații de urgență
Atribuții:
 Organizeazăși conduce acțiunile echipelor de  specialitate sau specializate a voluntarilor în  caz  de   incendiu,  avarii,

calamitați naturale, inundații, explozii și alte situații de urgență;
 Planificăși conduce activitățile de întocmire, aprobare,actualizare, păstrareși de aplicare  a documentelor  operative;
 Asigură,  verificăși mențineîn  mod  permanent, în stare de funcționare punctele de comandă (a locurilor de conducere)

în situații de urgentă civilăși să le doteze cu materiale și documente necesare, potrivit ordinelor în vigoare;
 Asigură măsurile organizatorice, materialele și documentele necesare privind înștiințareași aducerea personalului

serviciului voluntar  la sediul  acestuia, în mod oportun, în cazul producerii unor urgențe civile sau la ordin;
 Conduce  lunar,  procesul  de pregătire al  voluntarilor  pentru ridicarea capacității de intervenție,  potrivit

documentelor întocmiteîn acest scop;
 Asigură studierea și cunoașterea de către personalul serviciului voluntar a particularitățilorlocalitățiiși clasificării din

punct de vedere al protecției civile precum și principalele caracteristici  ale factorilor de risc care ar influența
urmărilesituațiilor de urgentă din zona de competență;
 Asigură baza materială a serviciului voluntar prin compartimentul administrativ din    cadrul primăriei pe  baza

propunerilor instrucțiunilor de dotare;
 Întocmeștesituația cu mijloacele, aparatura, utilajele și instalațiile din localitate  care pot fi folosite în situații de

urgentă pe care o actualizează permanent;
 Asigurăîncadrarea serviciului  de intervenție cu  personal de specialitate;
 Informează primarul și  compartimentul/specialistul de prevenire cu atribuții pe linia situațiilor de urgență despre

stările de pericol constatate pe teritoriul localității;
 Verifică modul cum personalul serviciului voluntar respectă programul de activitate și regulamentul de organizare

și funcționare a serviciului voluntar;
 Execută instructaj general și periodic cu personalul muncitor din primărieși din instituțiile subordonate primăriei;
 Întocmeșteși verifică documentele operative ale serviciului;
 Ține  evidența participării la pregătire profesionalăși a calificativelorobținute;
 Ține  evidența aplicaților, exercițiilorși intervențiilor la  care  aparticipat  serviciul voluntar;
 Urmărește executarea dispozițiilor date către voluntari și nu  permite amestecul altor   persoane   neautorizate în

conducerea serviciului;
 Participă la   instructaje,   schimburi   de experiența,  cursuri   de pregătire profesională,  organizate de serviciile

profesioniste  pentru situații de urgență;
 Participă la verificareacunoștințelor membrilor   serviciului voluntar   la încadrare,   trimestrial și la sfârșitul anului

pentru atestarea pe post conform indicatorilor de     calificare;
 Împreuna cu compartimentul/specialistul de prevenire verifică modul  de  respectare  a  măsurilor de  prevenire în

gospodăriilepopulațieiși pe  teritoriul agenților economici  din  raza localității;
 Face propuneri   privind îmbunătățireaactivității de  prevenire și eliminarea stărilor de pericol;
 Pregăteșteși asigurădesfășurareabilanțului anual al activității serviciului voluntar;
 Efectuează lunar  studiul ordonat  prin  programul  difuzat  de Inspectoratul pentru Situații de Urgență în  caiet  special

pregătit în acest scop;
 Execută conducerea, exploatarea și întreținerea camionului, ifronului, tractorului, precum și a altor utilaje din dotarea

Primăriei municipiului Toplița atunci cândsituația o impune;
 Executălucrări de transport și încărcat diferite materiale, conform planificăriișefului de echipă;
 Participă cu utilajul din dotare  la lucrările de repararea străzilor, podurilor și podețelor;
 Îșidesfășoară activitatea în așa fel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesionalăatât propria

persoană cât și celelalte persoane participante la procesul de muncă;

Compartiment serviciul voluntar pentru situații de urgență, protecția civilă, PSI și protecția muncii, arhivă.
Atribuții:
 Asigură măsurile organizatorice necesare privind înștiințarea și aducerea personalului cu atribuții în domeniul protecției

civile la sediu, în mod oportun, în caz de dezastre sau la ordin;
 Ține evidența cu necesarul și existentul materialelor și mijloacelor de protecție individuală necesare populației și

salariaților din zona de competență;



 Prevede de comun acord cu S.T.P.S. Harghita în Planul de mobilizare a economiei naționale, materiale și tehnica
necesară intervenției;
 Verifică și difuzează celor interesați extrase din programul de măsuri referitoare la pregătirea municipiului pentru

apărare sau situații speciale, urmărind aducerea la îndeplinire a măsurilor prevăzute  în ,,Programul de pregătire a
economiei naționale a populației, teritoriului  pentru apărare sau situații speciale”;
 Întocmește documente specifice domeniului pregătirii economiei naționale și a teritoriului pentru apărare prevăzute de

actele normative în vigoare;
 Întocmește lucrările specifice pentru mobilizarea la locul de muncă a angajaților cu obligații militare în caz de necesitate

sau la război;
 Ține evidența salariaților care au obligații militare din cadrul primăriei;
 Șeful Serviciului voluntar pentru situații de urgențăîndeplineștefuncția de agent de inundații la nivelul unității

administrativ teritoriale;
Atribuțiile agentului de inundații:
a) colaborează permanent cu agentul hidrotehnic din cadrul unității teritoriale de gospodărire a apelor (Sistem de

Gospodărire a Apelor, Sistem Hidrotehnic) pentru aspecte privind starea tehnică șifuncțională a construcțiilor
hidrotehnice cu rol de apărare și a cursurilor de apă de pe raza unității administrativ-teritoriale;

b)asigură întocmirea Planului local de apărare împotriva inundațiilor, ghețurilorși poluărilor accidentale, afișarea extraselor
din aceste planuri la sediul primăriilor și pe pagina de internet a instituției;

c) asigură întocmirea și transmiterea Rapoartelor operative și a celor de sinteză privind efectele fenomenelor  hidrologice
periculoase, conform prevederilor Anexelor nr. 8 și 9 din Regulamentul privind gestionarea situațiilor generate de
inundații, aprobat prin Ordinul Comun al ministrului mediului și pădurilor și al ministrului administrațieiși internelor
nr.1.422/192/2012;

d)asigură organizarea periodică a unor acțiuni de conștientizare a populației asupra riscului pe care-l prezintă inundațiileși
asupra măsurilor care trebuie întreprinse de fiecare cetățean pentru diminuarea pagubelor;

e)asigură afișarea în locuri publice a semnificației codurilor de culori pentru avertizările meteorologice și hidrologice,
precum șisemnificația semnalelor de alarmare acustică a populației;
 Planifică șidesfășoară controale, verificări și alte acțiuni de prevenire privind modul de aplicare a prevederilor legale

șistabilește măsurile necesare pentru creșterea nivelului de securitate al cetățenilorși bunurilor;
 Desfășoarăactivități de informare publică pentru cunoașterea de către cetățeni a tipurilor de risc specifice zonei de

competentă, măsurilor de prevenire, precum și a conduitei de urmat pe timpul situațiilor de urgență;
 Participă la elaborarea reglementărilor specifice zonei de competentă în domeniul prevenirii șiintervenției în situații de

urgență;
 Monitorizează și evaluează tipurile de risc;
 Întocmește programe pentru pregătirea serviciului voluntar  pentru situații de urgență, precum și programe  de informare

a populației;
 Organizează și conduce pregătirea personalului serviciului de urgență voluntar;
 Participă la identificarea resurselor umane și materialelor disponibile pentru răspuns în situații de urgențășitineevidența

acestora;
 Stabileșteconcepția de intervențieși elaborează documentele operative de răspuns;
 Planifică șidesfășoarăexerciții, aplicațiiși alte activități de pregătire pentru verificarea viabilității documentelor operative;
 Organizează evidența privind intervențiile, analizează periodic situația operativă și valorifică rezultatele;
 Participă la constatarea pagubelor produse de incendii, a condițiilorși împrejurărilor care au determinat ori au favorizat

producerea accidentelor și dezastrelor;
 Controlează respectarea criteriilor de performanță, stabilite în condițiile legii, în organizarea și dotarea serviciului voluntar

pentru situații de urgență în zona de competentă, precum și activitatea acestuia;
 Organizează, desfășoarăși conduce nemijlocit pregătirea de specialitate a personalului, întocmind în acest sens

documentele de organizare, desfășurareși conducere a activităților serviciului voluntar pentru situații de urgență, asigură
materialul bibliografic necesar pregătirii de specialitate a acestora;
 Organizează și conduce activitatea de prevenire a incendiilor, controlează respectarea în sectorul de competentă a

regulilor și măsurilor din domeniul situațiilor de urgență, ia măsuri pentru înlăturarea neregulilor constatate, verificând
modul de executare a controalelor la gospodăriile populației;
 Conduce și participă efectiv împreună cu formația de intervenție la acțiunile de stingere a incendiilor și salvarea

persoanelor și bunurilor materiale ce se află în pericol în caz de incendiu sau de calamități naturale ori catastrofe, la
acțiunile de intervenție în situații de inundații, evacuarea apei din subsoluri, și alte puncte, efectuarea deblocărilor și
înlăturarea dărâmăturilor provocate de calamități naturale sau de catastrofe; la prevenirea și stingerea incendiilor pe
timpul repunerii în funcțiune a instalațiilor tehnologice avariate de calamități naturale sau catastrofe;
 Participă la elaborarea și aplicarea concepției de apărare împotriva incendiilor la nivelul municipiului Toplița;
 Controlează aplicarea normelor de apărare împotriva incendiilor în domeniul specific;
 Propune includerea în bugetele proprii a fondurilor necesare organizării activității serviciului voluntar și de apărare

împotriva incendiilor;



 Îndrumă și controlează activitatea de apărare împotriva incendiilor și analizează respectarea încadrării în criteriile de
constituire a serviciului de urgență voluntar al municipiului Toplița;
 Prezintă conducerii, semestrial sau ori de câte ori situația o impune, raportul de evaluare a capacității de apărare

împotriva incendiilor;
 Asigură efectuarea instructajului periodic de protecția muncii și răspunde de instructajul în domeniul situațiilor de urgență

pentru aparatul de specialitate al primarului;

Atribuții arhiva :
 Cunoașterealegislației arhivistice și urmărirea aplicării ei corecte în unitate, ținând legătura permanentă cu responsabilii

cu arhiva la compartimente și cu Arhivele Naționale sau, după caz, cu direcțiilejudețene ale Arhivelor Naționale;
 Participarea la cursurile organizate de ȘcoalaNațională de Perfecționare Arhivistică, la București sau la sediile județene ale

Arhivelor Naționale pentru formarea, atestarea șiperfecționarea pregătirii profesionale;
 Inițiereași organizarea activității de întocmire a nomenclatorului arhivistic al unității, alături de șefulcompartimentului care

răspunde de arhivă, solicitând șefilor de compartimente propuneri în acest sens. Asigurarea legăturii cu Arhivele Naționale
sau cu direcțiilejudețene ale acestora, pentru a avea garanțiacalității lucrărilor;
 Urmărirea modului de aplicare a nomenclatorului arhivistic la registratură și compartimente pentru constituirea corectă a

arhivei curente;
 Supravegherea îndeaproape a modului cum se constituie la compartimente unitățile arhivistice, cum sunt inventariate și

deci pregătite pentru predarea la arhiva unității;
 Verificarea și preluarea anuală a documentelor create la compartimente, conform unei programări prealabile, pe bază de

inventare șiproces verbal;
 Asigurarea evidenței tuturor documentelor intrate șiieșite din depozitele de arhivă, pe baza Registrului de

evidențăcurentă (Anexa nr.4 din Instrucțiuni);
 Efectuarea operațiunilor de ordonare și inventariere a documentelor neordonate și fără evidență, aflate îndepozite,

indiferent de proveniența lor;
 Șeful compartimentului de arhivă (arhivarul/responsabilul cu arhiva) este și secretarul comisiei de selecționare. Înaceastă

calitate sesizează președintele pentru convocarea comisiei în vederea selecționării documentelor. Întocmeșteformele
prevăzute de lege pentru confirmarea lucrării de către Arhivele Naționale sau, după caz, direcțiilejudețene aleArhivelor
Naționale. Asigură propune pentru retopit la unitățile de colectarea hârtiei, depunând acestora și o copiedupă
confirmarea Arhivelor Naționale respective;
 Cercetarea documentelor din depozite în vederea eliberării copiilor și certificatelor solicitate de cetățenipentrudobândirea

unor drepturi, în conformitate cu legile în vigoare. Întocmește (pe versoul cererii) referatul, care trebuie săcuprindă:
denumirea fondului cercetat, compartimentul, numărul dosarului/dosarelor (cota), anul, fila sau filele șipoziția sau
pozițiile daca este cazul. Referatul se datează și se semnează de către arhivarul sau responsabilul cu arhiva;
 La solicitare, pune la dispoziție compartimentelor documentele solicitate, pe bază de semnătură, consemnată înRegistrul

de depozit. Pe poliță, în locul documentelor, pune fișa de control, până la restituirea unităților arhivisticeîmprumutate,
când verifică integritatea documentelor și apoi le reintegrează la fond;
 Pregătirea documentelor permanente (cu valoare documentaristorică) și inventarele acestora la Arhivele

Naționale,conform prevederilor articolelor1319 din Legea nr.16/1996;
 Organizarea depozitului de arhivă și sistematizarea documentelor după criterii stabilite în prealabil, conformprevederilor

legislației arhivistice. Întocmește ghidul topografic al depozitului sau depozitelor;
 Asigurarea ordinii șicurățeniei în depozitul de arhivă. Solicită conducerii unității dotarea corespunzătoare a depozituluicu

mobilier, rafturi, mijloace PSI, fiind instruit periodic în acest sens;
 Arhivarul este gestionarul fondului de arhivă, calitate în care sigilează zilnic depozitul, biroul și depune cheile în

loculstabilit de conducerea unității;
 Informează conducerea unității despre eventualele nereguli (degradări, distrugeri, sustrageri de documente) șipropune

măsuri în vederea asigurării condițiilor corespunzătoare de păstrare și conservare a arhivei;
 Pune la dispoziția delegatului Arhivelor Naționale sau, după caz, a direcțiilorjudețene ale Arhivelor Naționale, cuprilejul

efectuării operațiunilor de control, a tuturor datelor, informațiilorși documentelor solicitate privind situațiafondurilor
șicolecțiilor create șideținute;
 Eliberează formulare tip pe ani, perioada în care au lucrat la fostul CAP membrii cooperatori (daca există);
 Eliberează Certificate din Registrele Agricole predate la arhivă;

Serviciul Poliția Locală
Poliţia locală se înfiinţează în scopul exercitării atribuţiilor privind apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale
persoanei, a proprietăţii private şi publice, prevenirea şi descoperirea infracţiunilor, în următoarele domenii:

- ordinea şi liniştea publică, precum şi paza bunurilor;



- circulaţia pe drumurile publice;
- disciplina în construcţii şi afişajul stradal;
- protecţia mediului;
- activitatea comercială;
- evidenţa persoanelor;
- alte domenii stabilite prin lege.

(1) Poliţia locală îşi desfăşoară activitatea:
- în interesul comunităţii locale, exclusiv pe baza şi în executarea legii, precum şi a actelor autorităţii deliberative şi ale

celei executive ale administraţiei publice locale;
- în conformitate cu reglementările specifice fiecărui domeniu de activitate, stabilite prin acte administrative ale

autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale.

Șef serviciu

Atribuții:
 Organizează, planifică, controlează și conduce întreaga activitate a Serviciului  Public de Poliție Locală Toplița, punând

în practică prevederile Regulamentului propriu de organizare și funcționare a Poliției Locale Toplița;
 Întreprinde măsurile necesare pentru încadrarea cu personal corespunzător care îndeplinește cerințele serviciului;
 Asigură cunoașterea și aplicarea întocmai de către întregul personal a prevederilor legale;
 Răspunde de pregătirea profesională a personalului din subordine  ;
 Analizează trimestrial activitatea Poliției Locale și indicatorii de performanță stabiliți de comisia locală de oedine

publică;
 Asigură informarea operativă a Primarului, Consiliului Local, precum și a Poliției Municipiului despre evenimentele

deosebite ce au avut loc în municipiul Toplița;
 Reprezintă poliţia locală în relaţiile cu alte instituţii ale statului, cu celelalte autorităţi ale administraţiei publice

centrale şi locale şi colaborează cu organizaţii neguvernamentale, precum şi cu persoane fizice şi juridice pentru
îndeplinirea atribuţiilor stabilite de lege;

 Asigură ordine interioară și disciplina în rândul personalului din subordine, având dreptul să propună acordarea de
recompense și aplicarea de sancțiuni în condițiile legii;

 Propune primarului adoptarea de măsuri pentru eficentizarea activități ;
 Asigură măsurile pentru rezolvarea operativă a cererilor, a sesizărilor și a reclamațiilor cetățenilor, în conformitate cu

prevederile legale;
 Organizează și participă la audiențele cu cetățenii;
 Întocmește sau aprobă aprecierile de serviciu ale personalului, potrivit competenței;
 Coordonează activitatea de evidenţă, aprovizionare, de repartizare, de întreţinere şi de păstrare, în condiţii de

siguranţă, a armamentului şi a muniţiei din dotare;
 Urmărește modul de echipare a personalului cu uniforme și însemne distinctive de ierarhizare, repartizarea și

utilizarea corespunzătoare a acestora;
 Întreprinde măsuri de aprovizionare, întreținere, păstrare, cunoaștere și menținere în stare de funcționare a aparaturii

de pază și alarmare, radiocomunicații și a celorlalte mijloace tehnice din dotare sau amenajări destinate serviciului;
 Analizează contribuția funcționarilor publici din Serviciul Public de Poliție Locală la apărarea ordinii și liniștii publice, la

constatarea contravențiilor în domeniile prevăzute de lege și ia măsuri de îmbunătățire a acestora;
 Organizează și execută controale tematice și inopinate asupra modului cum sunt îndeplinite atribuțiile de serviciu de

către funcționarii publici din cadrul Poliției Locale Toplița;
 Organizează sistemul de alarmare a personalului când situația o impune;
 Organizează activități de protecție a muncii, de prevenire și stingere a incendiilor;
 Îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege.
 Conducerea poliției locale trebuie să ia măsurile ce se impun pentru organizarea unei evidente riguroase a

armamentului, a munițiilor și a mijloacelor cu acțiune iritant-lacrimogenă din dotarea personalului și a structurilor
proprii, păstrarea în condiții de deplină siguranță, portul, manipularea și folosirea lor în strictă conformitate cu
dispozițiile legale, în scopul prevenirii pierderii, sustragerii, înstrăinării, degradării și producerii de accidente sau orice
alte evenimente negative, potrivit legilor, ordinelor și instrucțiunilor de specialitate în vigoare;

 Odată cu primirea armamentului, a muniției și a mijloacelor cu acțiune iritant-lacrimogenă, personalul se instruiește de
către șefii nemijlociți asupra modului de predare-primire, purtare și păstrare, funcționare, asupra regulilor de mânuire,
a condițiilor legale în care se poate face uz de armă și a măsurilor de prevenire și limitare a accidentelor;

 Polițistul local cu funcție de conducere răspunde pentru ordinele și dispozițiile date subordonaților. El este obligat să
verifice dacă acestea au fost transmise și înțelese corect și să controleze modul de ducere la îndeplinire;

 Polițistul local cu funcție de conducere este obligat să sprijine propunerile și inițiativele motivate ale personalului din



subordine, în vederea îmbunătățirii activității poliției locale în care își desfășoară activitatea, precum și a calității
serviciilor publice oferite cetățenilor;

 În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, șeful serviciului emite dispoziții cu caracter obligatoriu pentru întregul personal
din subordine.

Pentru realizarea sarcinilor și atribuțiilor ce îi revin Serviciul poliția locală are în subordine următoarea structură
organizatorică:

 Compartiment ordine și liniște publică;
 Compartiment circulație pe drumurile publice;
 Compartiment disciplina în construcții și afișaj stradal, protecția mediului, activitate comercială,

evidența persoanelor;

Compartiment ordine și liniște publică
Conducătorul structurii de ordine şi linişte publică se subordonează şefului poliţiei locale şi are următoarele atribuţii
specifice, în funcţie de responsabilităţile încredinţate:
Atribuții de coordonare:
 Organizează, planifică, coordonează, controlează și evaluează activitatea personalului din subordine;
 Întocmește graficele săptămânale și lunare cu repartizarea personalului din subordine în servicii și le prezintă spre

aprobare șefului de serviciu;
 Înregistrează/ține evidența/ zilnic procesele-verbale în registrul de evidență a contravențiilor;
 Urmărește și răspunde pentru expirarea termenului legal de plată a sancțiunilor cu amenda;
 Întocmește adresele de punere în executare silită a sancțiunilor;
 Consemnează în registrul de evidență a contravențiilor procesele-verbale contestate în instanță, data confirmării

primirii proceselor-verbale, amenzile plătite;
 Pregătește, înregistrează și înmânează agenților din teren procesele-verbale de îndeplinire a procedurii pentru

comunicarea sancțiunilor;
 Ține evidența și îndosariază conform procedurii procesele-verbale împreună cu toate documentele anexe;
 Ține evidența carnetelor de procese-verbale, le înmânează agenților pe baza de semnătură și le retrage după

completare;
 Redactează și înregistrează documente specifice ( adrese, sesizări, etc);
 Asigură soluționarea cererilor, petițiilor, memoriilor, adreselor depuse de cetățeni, transmise de autorități centrale sau

locale ale administrației publice, etc., repartizate de șefii ierarhici;
 Expediază corespondența după consemnarea fiecărui document în condica de predare-primire corespondență;
 Îndosariază documentele pe fiecare categorie în parte și le organizează în bibliorafturi pentru o cât mai bună

manipulare;
 Asigură multiplicarea și punerea la dispoziția agenților a formularelor tipizate specifice;
 Înregistrează și pune la dispoziția agenților (inclusiv a celor de la Paza) registrele specifice;
 Anual, în luna ianuarie, efectuează arhivarea documentelor din cadrul serviciului în conformitate cu nomenclatorul

arhivistic;
 Participă la misiuni de menținere a ordinii publice, din dispoziția șefilor ierarhici;
 Asigură însoțirea și protecția reprezentanților primăriei și altor persoane cu funcții în instituțiile publice locale la

executarea unor controale sau acțiuni, precum și pentru punerea în executare a unor hotărârii judecătorești sau decizii
ale primarului emise în litigii care privesc primăria;
 Asigură pregătirea de specialitate a personalului din subordine, în conformitate cu tematica stabilită;
 Informează de îndată conducerea poliţiei locale despre toate evenimentele deosebite înregistrate în activitatea de pază

şi menţinere a ordinii publice şi ţine evidenţa acestora;
 Analizează lunar activitatea personalului din subordine;
 Întreprinde măsuri eficiente pentru ca întregul personal să execute corespunzător sarcinile ce îi revin, să aibă o

comportare civilizată, să respecte regulile disciplinare stabilite, propunând recompense şi sancţiuni corespunzătoare;
 Participă, alături de conducerea poliţiei locale, la întocmirea sau reactualizarea planului de ordine şi siguranţă publică al

unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale;
 Întocmeşte zilnic nota cu principalele evenimente şi o prezintă şefului poliţiei locale;
 Asigură instruirea zilnică a poliţiştilor locali cu privire la cunoaşterea situaţiei operative din zona de competenţă.
 Ține evidența ( gestionează ), armamentul și muniția din dotare, documentele serviciului și a altor bunuru date în

gestiune Serviciului de pliție locală;
 Consultă bazele de date, cu respectarea confidențialității acestora și a măsurilor de securitate, conform prevederilor

Regulamentului UE 679/2016 și Directiva UE 95/46/CE;
 Deține autorizațiile necesare pentru a conduce autoturismele instituției la nivelul , cel puțin categoria B.

Atribuții de specialitate ale postului



 Acționează în zona de competență pentru prevenirea şi combaterea faptelor antisociale, precum şi pentru menţinerea
ordinii şi liniştii publice sau curăţeniei localităţii;
 Participă la asigurarea măsurilor de ordine cu ocazia manifestărilor publice, a adunărilor populare organizate pe

teritoriul municipiului Toplița;
 Aplică legislația și actele administrative emise de autoritățile locale;
 Intervin la solicitările dispeceratului la evenimentele semnalate prin Serviciul de urgenţă 112, pe principiul "cel mai

apropiat poliţist de locul evenimentului intervine", în funcţie de specificul atribuţiilor de serviciu stabilite prin lege şi în
limita competenţei teritoriale;
 Intervine la solicitarea cetățenilor pentru aplanarea stărilor conflictuale, rezolvarea unor cazuri sociale;
 Constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea prevederilor legale referitoare la tulburarea ordinii și liniștii

publice, curățenia localităților, comerțul, protecția mediului, precum și pentru faptele care afectează climatul social,
stabilite prin lege, hotărâri ale consiliului local sau dispoziții ale primarului;
 Ia măsuri de imobilizare și predare la unitățile de poliție a infractorilor prinși în flagrant;
 Sprijină unitățile de poliție în activitățile de depistare a persoanelor care se sustrag urmăririi penale sau executării

pedepselor, precum și a persoanelor dispărute;
 Controlează respectarea normelor legale privind afișajul public;
 Asigură însoțirea și protecția reprezentanților primăriei și altor persoane cu funcții în instituțiile publice locale la

executarea unor controale sau acțiuni, precum și pentru punerea în executare a unor hotărârii judecătorești sau decizii
ale primarului emise în litigii care privesc primăria;
 Acționează împreună cu poliția municipală, jandarmeria, inspectoratele locale pentru situații de urgență și alte

autorități prevăzute de lege la activități de salvare și evacuare a persoanelor și bunurilor periclitate de incendii, explozii,
avarii, accidente, epidemii, calamitați naturale, catastrofe și în situații de război;
 Asigură supravegherea parcărilor auto aflate pe domeniul public sau privat al primăriei a zonelor comerciale și de

agrement, parcurilor, piețelor, cimitirelor și a altor locuri din administrarea primăriilor stabilite prin planurile de pază și
ordine publică;
 Asigură ordinea publică, la solicitare, în interiorul școlilor, grădinițelor, unităților sanitare;
 Acţionează, în condiţiile art. 6 lit. k) din Legea nr. 155/2010, pentru depistarea persoanelor şi a bunurilor urmărite în

temeiul legii;
 Participă la executarea măsurilor stabilite în situaţii de urgenţă;
 În cazul constatării în flagrant a unei fapte penale, imobilizează făptuitorul, iau măsuri pentru conservarea locului

faptei, identifică martorii oculari, sesizează imediat organele competente şi predau făptuitorul structurii Poliţiei
Române competente teritorial, pe bază de proces-verbal, în vederea continuării cercetărilor;

 Conduc la sediul poliţiei locale/structurii Poliţiei Române competente persoanele suspecte a căror identitate nu a
putut fi stabilită, în vederea luării măsurilor ce se impun;

 Verifică şi soluţionează sesizările şi reclamaţiile primite din partea cetăţenilor unităţilor/subdiviziunilor administrativ-
teritoriale, legate de problemele specifice compartimentului;

 Prezinta raportul scris in fiecare zi la iesirea din serviciu, consemnand toate activitățiile desfășurate, evenimentele
constatate, informați de interes operativ și procesele – verbale de constatare a contraventiei incheiate;

 Întocmeşte şi prezintă lunar/trimestrial șefului ierarhic raportul de activitate privind acţiunile realizate în  luna
/trimestru anterior;

 Ține in permanenta legatura prin statie radio/telefon cu șeful serviciului/ direct/ Dispeceratul Serviciului;
 Să poarte în timpul serviciului uniforma specifică poliției locale , în funcție de anotimp și misiunea pe care o execută, (

uniforma, baston de cauciuc, spary lacrimogen, catuse , statie de emisie receptie, pistol, carnet de cotițe, alte
materiale necesate efectuări serviciului.);

 Consultă bazele de date, cu respectarea confidențialității acestora și a măsurilor de securitate, conform prevederilor
Regulamentului UE 679/2016 și Directiva UE 95/46/CE;
 Deține autorizațiile necesare pentru a conduce autoturismele instituției la nivelul , cel puțin categoria B.

Atribuţii privind planificarea activităţii
- identifică factorii generatori de schimbări în domeniul de competenţă al serviciului şi face
propuneri privind măsurile necesare în vederea adaptării la noile schimbări;
Atribuţii cu caracter general:
- respectă programul de lucru stabilit prin Dispoziţia Sef Serviciu  şi informează şeful ierarhic atunci când părăseşte
instituţia în timpul programului de lucru;
- cunoaşte şi respectă circuitul documentelor ;
- manifestă un comportament civilizat, atent şi amabil faţă de persoanele cu care vine în contact, răspunde în cazul unui
comportament nepoliticos faţă de aceştia;
- duce la îndeplinire prevederile legale ce reglementează activitatea proprie;
- respectă prevederile actelor normative în vigoare  ce au apărut în   domeniul   său de activitate ;



- respectă prevederile   regulamentului  de organizare si functionare a serviciului public „politia locala a municipiului
Toplița”,  precum si Regulamentul de ordine interioara;
- respectă  jurământul depus la numirea în funcţia publică;
- asigură păstrarea secretului profesional, păstrează discreţia şi confidenţialitatea datelor şi informaţiilor pe care le deţine
în virtutea exercitării atribuţiilor de serviciu ;
- sa se prezinte la serviciu cu minim 10 minute inainte de inceperea programului de lucru;
- participă la cursurile de perfecţionare şi la formele de pregătire profesională, organizate potrivit legii;
- sa efectueze numai activitatile prevazute in legatura cu exercitarea atributiilor de serviciu si sa nu aiba alte preocupari in
timpul serviciului;
- sa se prezinte la serviciu cu uniforma curata si calcata, sa aiba un aspect ingrijit,sa acorde atentie igienei personale, sa
evite bijuteriile, coafurile si accesoriile extravagante; barbatii vor fi tunsi scurt si proaspat barbieriti;
-îndeplineşte şi alte atribuţii încredinţate de şefii ierarhici, care privesc sau au legătură cu activităţile Serviciului de poliție
locală ;

Pe linia evidenței persoanelor:
-Cooperează cu serviciile publice comunitare de evidentă a persoanelor pentru punerea în legalitate a persoanelor cu
acte de identitate expirate și a minorilor cu vârstă peste 14 ani, care nu au acte de identitate:
-Constată contravenții și aplică sancțiuni pentru nerespectarea normelor legale privind domiciliul, reședința și actele de
identitate ale cetățenilor români, inclusiv asupra obligațiilor pe care le au persoanele prevăzute la art. 37 alin. (2) din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale
cetățenilor români, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 290/2005, cu modificările și completările
ulterioare;
- Execută verificări și controale pe linia evidenței populației și respectării regimului domicilierii;
- Controlează cărțile de imobil;
Pe linia protecției mediului
- Verifică respectarea obligaţiilor privind întreţinerea curăţeniei de către instituţiile publice, operatorii economici,
persoanele fizice şi juridice, respectiv curăţenia faţadelor, a locurilor de depozitare a diferitelor materiale, a anexelor
gospodăreşti, a terenurilor aferente imobilelor pe care le deţin sau în care funcţionează, a trotuarelor, a rigolelor, a căilor
de acces, a parcărilor, a terenurilor din apropierea garajelor şi a spaţiilor verzi, respectarea standardelor şi a normelor
privind nivelul de zgomot şi poluarea sonoră;
- Verifică respectarea normelor privind păstrarea curăţeniei albiilor râurilor şi a cursurilor de ape ce traversează unitatea
administrativ-teritorială;
- Veghează la respectarea normelor privind protejarea şi conservarea spaţiilor verzi;
- Veghează la aplicarea legislaţiei în vigoare privind deversarea reziduurilor lichide şi solide pe domeniul public, în ape
curgătoare şi în lacuri;
- Verifică respectarea prevederilor legale de mediu de către operatorii economici, în limita competenţelor specifice
autorităţilor administraţiei publice locale;
- Identifică bunurile abandonate pe domeniul public sau privat al unităţii  administrativ-teritoriale sau pe spaţii aflate în
administrarea autorităţilor administraţiei publice locale ori a altor instituţii/servicii publice de interes local şi aplică
procedurile legale pentru ridicarea acestora;
- Constată contravenţii şi aplică sancţiuni contravenţionale în limita competenței.
În domeniul Comercial.
- acordă sprijin autorităţilor de control sanitar, de mediu şi de protecţie a consumatorilor în exercitarea atribuţiilor de
serviciu specifice domeniului de activitate al acestora;
- controlează modul de respectare a obligaţiilor ce revin operatorilor economici cu privire la afişarea preţurilor;
- verifică dacă în incinta unităţilor de învăţământ, a căminelor şi a locurilor de cazare pentru elevi şi studenţi, precum şi pe
aleile de acces în aceste instituţii se comercializează sau se expun spre vânzare băuturi alcoolice, tutun;
- controlează legalitatea activităţilor de comercializare a produselor desfăşurate de operatori economici, persoane fizice şi
juridice autorizate şi producători particulari în pieţele agroalimentare, târguri şi oboare, precum şi respectarea
prevederilor legale de către administratorii pieţelor agroalimentare;
- verifică existenţa  autorizaţiilor, a aprobărilor, a documentelor de provenienţă a mărfii, a buletinelor de verificare
metrologică pentru cântare, a avizelor şi a altor documente stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităţilor
administraţiei publice centrale şi locale;
- verifică respectarea normelor legale privind comercializarea obiectelor cu caracter religios, agricol sau industrial;

Compartiment circulație pe drumurile publice ;
Conducătorul structurii din domeniul circulaţiei pe drumurile publice se subordonează şefului poliţiei locale şi are
următoarele atribuţii specifice, în funcţie de responsabilităţile încredinţate:

Atribuții de specialitate ale postului



 Asigură fluența circulației pe drumurile publice din raza teritorială de competență, având dreptul de a efectua
semnale regulamentare de oprire a conducătorilor de autovehicul, exclusiv pentru îndeplinirea atribuțiilor conferite
de prezenta lege în domeniul circulației pe drumurile publice;
 Verifică integritatea mijloacelor de semnalizare rutieră și sesizează nereguli constatate privind funcționarea

semafoarelor, starea indicatoarelor și a marcajelor rutiere și acordă asistență în zonele unde se aplică marcaje
rutiere;
 Participă la acțiuni comune cu administratorul drumului pentru înlăturarea efectelor fenomenelor naturale, cum

sunt: ninsoare abundentă, viscol, vânt puternic, ploaie torențială, grindină, polei și alte asemenea fenomene, pe
drumurile publice;
 Participă, împreună cu unitățile/structurile teritoriale ale Poliției Municipiului Toplița, la asigurarea măsurilor de

circulație ocazionate de adunări publice, mitinguri, marșuri, demonstrații, procesiuni, acțiuni de pichetare, acțiuni
comerciale promoționale, manifestări cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum și
de alte activități care se desfășoară pe drumul public și implică aglomerări de persoane;
 Sprijină unitățile/structurile teritoriale ale Poliției Municipiului Toplița în asigurarea măsurilor de circulație în cazul

transporturilor speciale și al celor agabaritice pe raza teritorială de competență;
 Acordă sprijin unităților/structurilor teritoriale ale Poliției Municipiului Toplița în luarea măsurilor pentru asigurarea

fluenței și siguranței traficului;
 Asigură, în cazul accidentelor soldate cu victime, paza locului acestor accidente și ia primele măsuri ce se impun

pentru conservarea urmelor, identificarea martorilor și a făptuitorilor și, dacă se impune, transportul victimelor la
cea mai apropiată unitate sanitară;
 Constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor legale privind oprirea, staționarea, parcarea

autovehiculelor și accesul interzis, în temeiul dispozițiilor OUG nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
precum și al hotărârilor adoptate de Consiliul local al municipiului Toplița, având dreptul de a dispune măsuri de
ridicare a autovehiculelor staționate neregulamentar;
 Constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor legale privind masa maximă admisă și accesul pe

anumite sectoare de drum, având dreptul de a efectua semnale de oprire a conducătorilor acestor vehicule;
 Constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor rutiere de către pietoni, bicicliști, conducători de

mopede și vehicule cu tracțiune animală;
 Constată contravenții și aplică sancțiuni pentru nerespectarea prevederilor legale referitoare la circulația în zona

pietonală, în zona rezidențială, în parcuri și zone de agrement, precum și pe locurile de parcare adaptate, rezervate și
semnalizate prin semnul internațional pentru persoanele cu handicap;
 Aplică prevederile legale privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând

domeniului public sau privat al statului ori al unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale;
 Cooperează cu unitățile/structurile teritoriale ale Poliției Municipiului Toplița pentru identificarea

deținătorului/utilizatorului autovehiculului ridicat ca urmare a staționării neregulamentare sau al autovehiculelor
abandonate pe domeniul public;
 Constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea prevederilor legale referitoare la tulburarea ordinii și liniștii

publice, curățenia localităților, comerțul, protecția mediului, precum și pentru faptele care afectează climatul social,
stabilite prin lege, hotărâri ale consiliului local sau dispoziții ale primarului;
 Ia măsuri de imobilizare și predare la unitățile de poliție a infractorilor prinși în flagrant;
 Sprijină unitățile de poliție în activitățile de depistare a persoanelor care se sustrag urmăririi penale sau executării

pedepselor, precum și a persoanelor dispărute;
 Controlează respectarea normelor legale privind afișajul public;
 Asigură însoțirea și protecția reprezentanților primăriei și altor persoane cu funcții în instituțiile publice locale la

executarea unor controale sau acțiuni, precum și pentru punerea în executare a unor hotărârii judecătorești sau decizii
ale primarului emise în litigii care privesc primăria;
 Acționează împreună cu poliția municipală, jandarmeria, inspectoratele locale pentru situații de urgență și alte

autorități prevăzute de lege la activități de salvare și evacuare a persoanelor și bunurilor periclitate de incendii, explozii,
avarii, accidente, epidemii, calamitați naturale, catastrofe și în situații de război;
 Asigura supravegherea parcărilor auto aflate pe domeniul public sau privat al primăriei, a zonelor comerciale și de

agrement, parcurilor, piețelor, cimitirelor și a altor locuri din administrarea primăriilor stabilite prin planurile de pază și
ordine publică;
 Asigura ordinea publică, la solicitare, în interiorul școlilor, grădinițelor, unităților sanitare;
 Verifică şi soluţionează sesizările şi reclamaţiile primite din partea cetăţenilor unităţilor/subdiviziunilor administrativ-

teritoriale, legate de problemele specifice compartimentului;
 Prezinta raportul scris in fiecare zi la iesirea din serviciu, consemnand toate activitățiile desfășurate, evenimentele

constatate, informați de interes operativ și procesele – verbale de constatare a contraventiei incheiate;
 Întocmeşte şi prezintă lunar/trimestrial șefului ierarhic raportul de activitate privind acţiunile realizate în  luna

/trimestru anterior;
 Ține in permanenta legatura prin statie radio/telefon cu șeful serviciului/ direct/ Dispeceratul Serviciului;



 Să poarte în timpul serviciului uniforma specifică poliției locale , în funcție de anotimp și misiunea pe care o execută, (
uniforma, baston de cauciuc, spary lacrimogen, catuse , statie de emisie receptie, pistol, carnet de cotițe, alte
materiale necesate efectuări serviciului.);

 Consultă bazele de date, cu respectarea confidențialității acestora și a măsurilor de securitate, conform prevederilor
Regulamentului UE 679/2016 și Directiva UE 95/46/CE;
 Deține autorizațiile necesare pentru a conduce autoturismele instituției la nivelul , cel puțin categoria B.

Atribuţii privind planificarea activităţii
- identifică factorii generatori de schimbări în domeniul de competenţă al serviciului şi face
propuneri privind măsurile necesare în vederea adaptării la noile schimbări;
Atribuţii cu caracter general:
- respectă programul de lucru stabilit prin Dispoziţia Sef Serviciu  şi informează şeful ierarhic atunci când părăseşte
instituţia în timpul programului de lucru;
- cunoaşte şi respectă circuitul documentelor ;
- manifestă un comportament civilizat, atent şi amabil faţă de persoanele cu care vine în contact, răspunde în cazul unui
comportament nepoliticos faţă de aceştia;
- duce la îndeplinire prevederile legale ce reglementează activitatea proprie;
- respectă prevederile actelor normative în vigoare  ce au apărut în   domeniul   său de activitate ;
- respectă prevederile   regulamentului  de organizare si functionare a serviciului public „politia locala a municipiului
Toplița”,  precum si Regulamentul de ordine interioara;
- respectă  jurământul depus la numirea în funcţia publică;
- asigură păstrarea secretului profesional, păstrează discreţia şi confidenţialitatea datelor şi informaţiilor pe care le deţine
în virtutea exercitării atribuţiilor de serviciu ;
- sa se prezinte la serviciu cu minim 10 minute inainte de inceperea programului de lucru;
- participă la cursurile de perfecţionare şi la formele de pregătire profesională, organizate potrivit legii;
- sa efectueze numai activitatile prevazute in legatura cu exercitarea atributiilor de serviciu si sa nu aiba alte preocupari in
timpul serviciului;
- sa se prezinte la serviciu cu uniforma curata si calcata, sa aiba un aspect ingrijit,sa acorde atentie igienei personale, sa
evite bijuteriile, coafurile si accesoriile extravagante; barbatii vor fi tunsi scurt si proaspat barbieriti;
-îndeplineşte şi alte atribuţii încredinţate de şefii ierarhici, care privesc sau au legătură cu activităţile Serviciului de poliție
locală ;

Pe linia evidenței persoanelor:
-Cooperează cu serviciile publice comunitare de evidentă a persoanelor pentru punerea în legalitate a persoanelor cu
acte de identitate expirate și a minorilor cu vârstă peste 14 ani, care nu au acte de identitate:
-Constată contravenții și aplică sancțiuni pentru nerespectarea normelor legale privind domiciliul, reședința și actele de
identitate ale cetățenilor români, inclusiv asupra obligațiilor pe care le au persoanele prevăzute la art. 37 alin. (2) din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale
cetățenilor români, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 290/2005, cu modificările și completările
ulterioare;
- Execută verificări și controale pe linia evidenței populației și respectării regimului domicilierii;
- Controlează cărțile de imobil;
Pe linia protecției mediului
- Verifică respectarea obligaţiilor privind întreţinerea curăţeniei de către instituţiile publice, operatorii economici,
persoanele fizice şi juridice, respectiv curăţenia faţadelor, a locurilor de depozitare a diferitelor materiale, a anexelor
gospodăreşti, a terenurilor aferente imobilelor pe care le deţin sau în care funcţionează, a trotuarelor, a rigolelor, a căilor
de acces, a parcărilor, a terenurilor din apropierea garajelor şi a spaţiilor verzi, respectarea standardelor şi a normelor
privind nivelul de zgomot şi poluarea sonoră;
- Verifică respectarea normelor privind păstrarea curăţeniei albiilor râurilor şi a cursurilor de ape ce traversează unitatea
administrativ-teritorială;
- Veghează la respectarea normelor privind protejarea şi conservarea spaţiilor verzi;
- Veghează la aplicarea legislaţiei în vigoare privind deversarea reziduurilor lichide şi solide pe domeniul public, în ape
curgătoare şi în lacuri;
- Verifică respectarea prevederilor legale de mediu de către operatorii economici, în limita competenţelor specifice
autorităţilor administraţiei publice locale;
- Identifică bunurile abandonate pe domeniul public sau privat al unităţii administrativ-teritoriale sau pe spaţii aflate în

administrarea autorităţilor administraţiei publice locale ori a altor instituţii/servicii publice de interes local şi aplică
procedurile legale pentru ridicarea acestora;
- Constată contravenţii şi aplică sancţiuni contravenţionale în limita copmetenței.
În domeniul Comercial
- acordă sprijin autorităţilor de control sanitar, de mediu şi de protecţie a consumatorilor în exercitarea atribuţiilor de
serviciu specifice domeniului de activitate al acestora;



- controlează modul de respectare a obligaţiilor ce revin operatorilor economici cu privire la afişarea preţurilor;
- verifică dacă în incinta unităţilor de învăţământ, a căminelor şi a locurilor de cazare pentru elevi şi studenţi, precum şi pe
aleile de acces în aceste instituţii se comercializează sau se expun spre vânzare băuturi alcoolice, tutun;
- controlează legalitatea activităţilor de comercializare a produselor desfăşurate de operatori economici, persoane fizice şi
juridice autorizate şi producători particulari în pieţele agroalimentare, târguri şi oboare, precum şi respectarea
prevederilor legale de către administratorii pieţelor agroalimentare;
- verifică existenţa  autorizaţiilor, a aprobărilor, a documentelor de provenienţă a mărfii, a buletinelor de verificare
metrologică pentru cântare, a avizelor şi a altor documente stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităţilor
administraţiei publice centrale şi locale;
- verifică respectarea normelor legale privind comercializarea obiectelor cu caracter religios, agricol sau industrial;

Compartiment disciplina în construcții și afișaj stradal, protecția mediului, activitate comercială,
evidența persoanelor;

Conducătorul structurii se subordonează şefului poliţiei locale şi are următoarele atribuţii specifice, în funcţie de
responsabilităţile încredinţate:

Atribuții de specialitate ale postului

 Organizarea și exercitarea activități de control privind disciplina în construcții și afișajul stradal și a protecției mediului
luând măsuri de intrare în legalitate acolo unde constată abateri de la normative, pentru aceasta colaborând
permanent cu Direcția Urbanism și arhitectul șef în vederea aplicări întocmai a documentațiilor de urbanism aprobate.
 Organizează activitatea de depistare a construcțiilor ilegale și ia măsurile impuse de starea de fapt pentru intrarea în

legalitate și aducerea terenurilor la starea inițială;
 Asigură măsuri pentru aplicarea normelor legale și tehnico-edilitare la amenajarea și folosirea eficientă a terenului din

intravilan și teritoriul administrativ al municipiului, respectarea perimetrului construibil și a regimurilor de construcție;
 Întocmește note de constatare în urma verificării în teren a cazurilor sesizate și propune măsuri de intrare în legalitate

sau sancționează contravențional conform HCL-urilor municipiului Toplița;
 Întocmește un program anual de control asupra respectării normelor de disciplină în construcții astfel ca cel puțin o

dată pe trimestru să fie verificate fiecare stradă din raza administrativ teritorială a municipiului Toplița;
 Urmărește respectarea prevederilor legale în domeniul construcțiilor și face propuneri în condițiile legii, pentru

desființarea construcțiilor ilegale;
 Propune acționarea în justiție în vederea desființării vederilor sau de aducere la starea inițială a terenurilor și

construcțiilor pentru care nu sau emis autorizații de construire sau nu au fost respectate prevederile legale;
 Urmărește ducerea la îndeplinire a hotărârilor judecătorești și a dispozițiilor primarului, precum și a hotărârilor de

consiliu privind desființarea construcțiilor neautorizate;
 Constată contravenții și aplică sancțiuni la normele privind amplasarea și autorizarea construcțiilor și a altor lucrări

potrivit dispozițiilor în vigoare;
 Întocmește săptămânal rapoarte de activitate, precum și semestrial un raport privind respectarea programului de

control, cu semnalarea abaterilor constatate și modul de soluționare;
 Se documentează în permanență despre documentațiile de urbanism aprobate și autorizațiile de construire/desființare

emise;
 Verifică toate sesizările cetățeniilor privind disciplina în construcții și formulează răspuns în scris în termenul legal;
 Întocmește acte de constatare și control precum și rapoarte la verificările efectuate;
 Constată contravențiile sau infracțiunile prevăzute de Legea 50/1991 privind autorizarea în construcții și face propuneri

de sancționare;
 Întocmește procesele verbale de contravenție și referatele în vederea aplicării prevederilor Legii 50/1991;
 Urmărește stadiul de conformare a măsurilor complementare dispuse prin actele de constatare și control sau prin

procesele verbale de constatare si sancționare contravențională în ceea ce privește construcțiile neautorizate și
întocmește la nevoie fișe de monitorizare a acestora;
 Întocmește și distribuie diverse somații, note de informare, invitații scrise necesare îndeplinirii activităților specifice

privitoare la regularizarea situațiilor din aria de competență materială și teritorială;
 Urmărește realizarea lucrărilor/amenajărilor executate pe domeniul public pentru respectarea termenelor și a

organizării corespunzătoare;
 Răspunde de întocmirea și completarea registrelor de procese verbale de contravenție;
 Verifică respectarea normelor legale privind afișajul publicitar, electoral și orice altă formă de afișaj/reclamă inclusiv

cele referitoare la amplasarea firmei de desfășurare a activității economice;
 Participă la acțiunile de dezmembrare/demolare/dinamitare a construcțiilor efectuate fără autorizație pe domeniul

public sau privat al municipiului Toplița ori pe spații aflate in administrarea autorităților administrației publice locale sau
a altor instituții/servicii publice de interes local, prin asigurarea protecției perimetrului și a libertății de acțiune a
personalului care participă la aceste operațiuni specifice;



În domeniul protecția mediului.
- controlează respectarea prevederilor legale privind condiţiile de ridicare, transport şi depozitare a deşeurilor menajere şi
industrial , respectarea măsurilor de transportare a resturilor vegetale rezultate de la toaletarea spaţiilor verzi,
respectarea programului de lucrări privind asigurarea curăţeniei stradale de către firmele de salubritate;
- supraveghează depozitele de deşeuri aflate în circumscripţia teritorială a unităţii  administrativ-teritoriale pentru
prevenirea declanşării unor incendii, cu consecinţe negative pentru viaţa oamenilor, mediu şi bunuri materiale;
-verifică respectarea obligaţiilor privind întreţinerea curăţeniei de către instituţiile publice, operatorii economici,
persoanele fizice şi juridice, respectiv curăţenia faţadelor, a locurilor de depozitare a diferitelor materiale, a anexelor
gospodăreşti, a terenurilor aferente imobilelor pe care le deţin sau în care funcţionează, a trotuarelor, a rigolelor, a căilor
de acces, a parcărilor, a terenurilor din apropierea garajelor şi a spaţiilor verzi;
- verifică respectarea normelor privind păstrarea curăţeniei în locurile publice;
- sesizează autorităţilor şi instituţiilor publice competente cazurile de nerespectare a normelor legale privind nivelul de
poluare, inclusiv fonică;
- participă la acţiunile de combatere a zoonozelor deosebit de grave şi a epizootiilor;
- identifică bunurile abandonate pe domeniul public sau privat al unităţii  administrativ-teritoriale sau pe spaţii aflate în
administrarea autorităţilor administraţiei publice locale ori a altor instituţii/servicii publice de interes local şi aplică
procedurile legale pentru ridicarea acestora;
- verifică igienizarea surselor de apă, a malurilor, a albiilor sau cuvetelor acestora;
- verifică asigurarea salubrizării străzilor, a căilor de acces, a zonelor verzi, a rigolelor, îndepărtarea zăpezii şi a gheţii de pe
căile de acces, dezinsecţia şi deratizarea imobilelor;
- verifică existenţa contractelor de salubrizare încheiate de către persoane fizice sau juridice, potrivit legii;
- verifică ridicarea deşeurilor menajere de operatorii de servicii de salubrizare, în conformitate cu graficele stabilite;
- veghează la aplicarea legislaţiei în vigoare privind deversarea reziduurilor lichide şi solide pe domeniul public, în ape
curgătoare şi în lacuri;
- verifică respectarea prevederilor legale de mediu de către operatorii economici, în limita competenţelor specifice
autorităţilor administraţiei publice locale;
- verifică şi soluţionează, potrivit competenţelor specifice ale autorităţilor administraţiei publice locale, sesizările
cetăţenilor privind nerespectarea normelor legale de protecţie a mediului şi a surselor de apă, precum şi a celor de
gospodărire a localităţilor;
- constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale specifice realizării atribuţiilor   stabilite în
sarcina autorităţilor administraţiei publice locale.

În domeniul activităţii comerciale.
- acţionează pentru respectarea normelor legale privind desfăşurarea comerţului stradal şi a activităţilor comerciale,
respectiv a condiţiilor şi a locurilor stabilite de autorităţile administraţiei publice locale;
- verifică legalitatea activităţilor de comercializare a produselor desfăşurate de operatori economici, persoane fizice şi
juridice autorizate şi producători particulari în pieţele agroalimentare, târguri şi oboare, precum şi respectarea
prevederilor legale de către administratorii pieţelor agroalimentare;
- verifică existenţa la locul de desfăşurare a activităţii comerciale a autorizaţiilor, a aprobărilor, a documentelor de
provenienţă a mărfii, a buletinelor de verificare metrologică pentru cântare, a avizelor şi a altor documente stabilite prin
legi sau acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale;
- verifică respectarea normelor legale privind comercializarea obiectelor cu caracter religios, agricol sau industrial;
- verifică respectarea normelor legale privind amplasarea materialelor publicitare şi a locurilor de comercializare a
produselor din tutun şi a băuturilor alcoolice;
- verifică respectarea prevederilor legale privind orarul de aprovizionare şi funcţionare al operatorilor economici;
- identifică mărfurile şi produsele abandonate pe domeniul public sau privat al unităţii administrativ-teritoriale   pe spaţii
aflate în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale ori a altor servicii/instituţii de interes local şi aplică
procedurile legale de ridicare a acestora;
- verifică respectarea regulilor şi normelor de comerţ şi prestări de servicii stabilite prin acte normative în competenţa
autorităţilor administraţiei publice locale;
- acordă sprijin autorităţilor de control sanitar, de mediu şi de protecţie a consumatorilor în exercitarea atribuţiilor de
serviciu specifice domeniului de activitate al acestora;
- verifică respectarea obligaţiilor ce revin operatorilor economici cu privire la afişarea preţurilor, a produselor
comercializate şi a serviciilor şi sesizează autorităţile competente în cazul în care identifică nereguli;
- verifică şi soluţionează, în condiţiile legii, petiţiile primite în legătură cu activităţi de producţie, comerţ sau prestări de
servicii desfăşurate în locuri publice cu încălcarea normelor legale;
- controlează respectarea normelor legale privind comercializarea produselor agroalimentare şi industriale în pieţe, în
târguri şi în oboare;
- controlează modul de respectare a obligaţiilor ce revin operatorilor economici cu privire la afişarea preţurilor;



- verifică dacă în incinta unităţilor de învăţământ, a căminelor şi a locurilor de cazare pentru elevi şi studenţi, precum şi pe
aleile de acces în aceste instituţii se comercializează sau se expun spre vânzare băuturi alcoolice, tutun;
- verifică şi soluţionează sesizările şi reclamaţiile primite din partea cetăţenilor, legate de problemele specifice
compartimentului.
- constată contravenţii şi aplică sancţiuni contravenţionale pentru încălcarea regulilor de comerţ stabilite prin lege, în
limita competenţelor specifice autorităţilor administraţiei publice locale;

Atribuții în domeniul evidenței persoanelor:
 Cooperează cu alte autorități competente în vederea verificării, la cererea acestora, a unor date cu caracter personal,

dacă solicitarea este justificată prin necesitatea îndeplinirii unei atribuții prevăzute de lege, cu respectarea
reglementărilor legale privind prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;
 Consultă bazele de date, cu respectarea confidențialității acestora și a măsurilor de securitate, conform prevederilor

Regulamentului UE 679/2016 și Directiva UE 95/46/CE;
 Constată contravenții și aplică sancțiuni pentru nerespectarea normelor legale privind domiciliul, reședința și actele

de identitate ale cetățenilor români, inclusiv asupra obligațiilor pe care le au persoanele prevăzute la art. 37 alin. (2)
din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale
cetățenilor români, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 290/2005, cu modificările și completările
ulterioare;
 Înmânează cărțile de alegător persoanelor la împlinirea vârstei de 18 ani;
 Cooperează cu serviciile publice comunitare de evidentă a persoanelor pentru punerea în legalitate a persoanelor cu

acte de identitate expirate și a minorilor cu vârstă peste 14 ani, care nu au acte de identitate:
 Verifică şi soluţionează sesizările şi reclamaţiile primite din partea cetăţenilor, legate de problemele specifice

compartimentului.
- execută verificări și controale pe linia evidenței populației și respectării regimului domicilierii;
- controlează cărțile de imobil;
- îndeplinește alte atribuții stabilite prin legi sau hotărâri ale consiliului local;
- întocmește și prezintă săptămânal șefului ierarhic raportul de activitate privind acțiunile  realizate în săptămâna

anterioară;
Atribuţii privind planificarea activităţii
 Identifică factorii generatori de schimbări în domeniul de competență al serviciului și face propuneri privind măsurile

necesare în vederea adaptării la noile schimbări;
Atribuţii cu caracter general:
- respectă programul de lucru stabilit prin Dispoziţia Sef Serviciu  şi informează atunci când părăseşte instituţia în timpul
programului de lucru;
- cunoaşte şi respectă circuitul documentelor ;
- manifestă un comportament civilizat, atent şi amabil faţă de persoanele cu care vine în contact, răspunde în cazul unui
comportament nepoliticos faţă de aceştia;
- duce la îndeplinire prevederile legale ce reglementează activitatea proprie;
- respectă prevederile actelor normative în vigoare  ce au apărut în   domeniul   său de activitate ;
- respectă prevederile   regulamentului  de organizare si functionare a serviciului public „politia locala a municipiului
Toplița”,  precum si Regulamentul de ordine interioara;
- respectă  jurământul depus la numirea în funcţia publică;
- asigură păstrarea secretului profesional, păstrează discreţia şi confidenţialitatea datelor şi informaţiilor pe care le deţine
în virtutea exercitării atribuţiilor de serviciu ;
- sa se prezinte la serviciu cu minim 10 minute inainte de inceperea programului de lucru;
- participă la cursurile de perfecţionare şi la formele de pregătire profesională, organizate potrivit legii;
- sa efectueze numai activitatile prevazute in legatura cu exercitarea atributiilor de serviciu si sa nu aiba alte preocupari in
timpul serviciului;
- sa se prezinte la serviciu cu tinută curata si calcata, sa aiba un aspect ingrijit,sa acorde atentie igienei personale, sa evite
bijuteriile, coafurile si accesoriile extravagante; barbatii vor fi tunsi scurt si proaspat barbieriti;
- întocmește și prezintă săptămânal șefului ierarhic raportul de activitate privind acțiunile  realizate în săptămâna

anterioară;
- Deține autorizațiile necesare pentru a conduce autoturismele instituției la nivelul , cel puțin categoria B.
-îndeplineşte şi alte atribuţii încredinţate de şefii ierarhici, care privesc sau au legătură cu activităţile Serviciului de poliție
locală ;

Direcția gospodărie municipală
Director
Atribuții:
 Ia măsurile necesare pentru executarea lucrărilor de reparații și întreținere a străzilor, piețelor, podurilor, podețelor și a

altor lucrări de gospodărie municipală;



 Coordonează activitatea de întreținere și reparare a mașinilor și utilajelor Primăriei;
 Coordonează activitățile în care sunt implicate utilajele din parcul auto al Primăriei;
 Propune în cadrul serviciului toate măsurile de ordine și disciplină privind comportamentul și munca salariaților din

subordine;
 Ține evidența prezenței zilnice la lucru a salariaților din subordine prin intermediul condicii de prezență;
 Răspunde de administrarea, gestionarea resurselor alocate în cadrul serviciului;
 Aplică în cadrul compartimentului prevederile legislative referitoare la  normele privind protecția muncii, paza contra

incendiilor, paza avutului public, patrimoniu și inventarul, economia materialelor deficitare;
 Participă în calitate de membru la activitățile Comisiei de circulație rutieră din municipiul Toplița;
 Asigură semnalizarea rutieră a drumurilor și parcărilor aparținând primăriei municipiului Toplița;
 Înaintează primarului spre aprobare actele de necesitate pentru aprovizionarea cu materiale;
 Coordonează activitatea de întreținere și reparații a rețelei publice de iluminat;
 Întocmește documentațiile necesare pentru decontarea lucrărilor de reparații și întreținere, executate la rețeaua de

iluminat public;
 Asigură îndepărtarea zăpezii și participă la înlăturarea urmărilor calamităților naturale;
 Acordă, și după caz, asigură asistența tehnică și îndrumarea metodologică tuturor persoanelor din subordine,

coordonează activitatea acestora;
 În cadrul activității administrativ-gospodărești gestionează mijloacele fixe și materiale;
 Răspunde de întocmirea documentelor de achiziție a materiilor prime, materiale și obiecte de inventar;
 Răspunde de asigurarea întregii documentații pentru servicii, lucrări (devize, situații lucrări, contracte, recepții, propuneri

pentru Programul Anual de Achiziție);
 Asigură întreținerea și exploatarea autoturismelor din dotarea primăriei și efectuează deplasări în interesul serviciului cu

acesta ori de câte ori este necesar;
 Urmărește permanent încadrarea în prevederile bugetare pentru activitatea de care răspunde;
 Încheieși semnează contracte în vederea bunei derulări a activității din cadrul Direcției pe care le supune aprobării

conducerii Primăriei municipiului Toplița;
 Răspunde de închirierea spațiilor și a obiectivelor  din cadrul Direcției;
 Răspunde de întreținereași exploatarea corectă a obiectivelor și a mijloacelor fixe din dotare;
 Face propuneri privind nivelul taxelor aferente activităților din cadrul Direcției, pe care le înaintează serviciului de

impozite și taxe în vederea aprobării acestora conform legislațieiîn vigoare;
 Răspunde de inventarul mijloacelor fixe din cadrul Direcției;
 Răspunde de efectuarea încasărilor zilnice conform normelor legale  din cadrul activitățilorDirecțieiși  depunerea

numerarului la casieria Primăriei în termenele legale, respectând regulamentul operațiilor de casă și gestiune a bunurilor
materiale;
 Răspunde de autorizarea activităților din cadrul DirecțieiGospodărie Municipală;
 Aduce la cunoștința conducerii primăriei, orice nereguli constatate în funcționareaDirecțieiGospodărie Municipală;
 Propune nominalizarea parcărilor auto din centrul municipiului în vederea amenajării acestora;
 Răspunde de întocmirea și respectarea programului de lucru și a orarului la activitățile din cadrul Direcției;
 Coordonarea și controlul personalului  din subordine și gestionarea timpului de lucru a acestuia;
 Întocmirea foii colective de prezentă lunară a personalului din subordine și înaintarea acestuia serviciului resurse umane

în vederea calculării drepturilor salariale;
 Răspunde de completarea  la timp a documentelor (orarul obiectivelor, registrul de evidență, inventarul, procesele

verbale de predare-primire etc);
 Constată producerea  pagubelor și stricăciunilor, identificarea autorilor și solicitarea remedierii acestora de către cei care

le-au produs;
 Participarea activă la organizarea unor programe, concursuri, competiții sportive la care este solicitat de către Consiliul

Local sau Primăria Municipiului Toplița;
 Răspunde de gestionarea inventarului Bazei sportive și de agrement(Centrul Wellness Băile Banffy, Stadion, teren de

tenis, teren de baschet).

Pentru realizarea sarcinilor si atribuțiilor ce îi revin Direcției gospodărie municipalăaceasta are în subordine următoarea
structură organizatorică:

 Modernizarea străzilor în vederea dezvoltării căilor de circulație
 Baza sportivă și de agrement

Modernizarea străzilor în vederea dezvoltării căilor de circulație
Atribuții:
 Administrează, gestionează și răspunde de bunurile aflate în inventarul Primăriei municipiului Toplița;
 Gestionează, administrează și răspunde de modul de aprovizionare cu materiale consumabile precum și celelalte



obiecte și bunuri necesare pentru derularea activității specifice din cadrul Primăriei municipiului Toplița, în
conformitate cu Legea achizițiilor publice;
 Întocmește documentele privind gestionarea materialelor și mijloacelor fixe;
 Întocmeșteevidențele primare privind eliberarea materialelor de magazie;
 Este obligat să păstreze bunurile potrivit prescripțiilor tehnice și să prevină sustragerile și orice formă de risipă, să le

ferească de degradare;
 În activitatea de depozitare, manipulare și conservare a bunurilor materiale are obligația să asigure recepția,

depozitarea și conservarea corespunzătoare, astfel încât să se mențină calitatea și integritatea produselor;
 Asigurarea unei gestionări șievidențe stricte a bunurilor materiale și a integrității patrimoniului încredințat spre

gospodărire;
 Răspunde de aprovizionarea tehnico-materială a instituțieișiîntocmește documentele de achiziție conform normelor

legale în vigoare;
 Coordonează, conduce și supraveghează echipa de beneficiari ai Legii nr.416/2001 precum și a celor ce prestează

munca în folosul comunității;
 Ține legătura cu juristul Primărieiîn privințaefectuării orelor celor ce prestează munca în folosul comunității;
 Ține legătura cu personalul de la asistență socială cu privire la dosarele celor ce beneficiază de Legea 416/2001.

Atribuții specifice șoferilor:
 Execută conducerea, exploatarea șiîntreținerea camionului, ifronului, tractorului, buldozerului, autogrederului,

cilindrului compactor precum și a altor utilaje din dotarea Primăriei municipiului Toplița atunci când situația o impune;
 Efectuează transportul elevilor de pe raza municipiului Toplița zilnic conform planificăriișefului ierarhic;
 Execută lucrări de transport și încărcat diferite materiale, conform planificării șefului de echipă;
 Participă cu utilajul din dotare la lucrările de repararea străzilor, podurilor șipodețelorși la deszăpezire;
 Îșidesfășoară activitatea în așa fel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria

persoană cât și celelalte persoane participante la procesul de muncă;
 Aducerea la cunoștințașefului ierarhic despre orice defecțiune tehnică sau altă situație care constituie un pericol de

accidentare sau îmbolnăvire profesională;
 Ia măsuri urgente pentru repararea și punerea în circulație a utilajelor defecte;

Atribuțiile șefului de coloană:
 Administrarea, coordonarea și asigurarea funcționării parcului auto;
 Intervenția pentru rezolvarea deficiențelor apărute în derularea transportului;
 Urmărirea desfășurării curselor și încadrarea în termenele stabilite;
 Asigurarea fluxului de informații dinspre și către șoferi;
 Verificarea rutelor, cheltuielilor de cursă și respectarea normelor AETR;
 Preluarea și executarea comenzilor de transport;
 Organizează și controlează activitatea șoferilor în vederea realizării sarcinilor de transport în condiții de calitate

șisiguranță;
 Coordonează șiinstruieșteșoferii din cadrul Primăriei;
 Actualizează documentele autovehiculelor parcului auto (ITP, rovignetă, RCA, dovadă tahograf și limitare de viteză)

precum și ale conducătorilor auto (fișă medicală, aviz psihologic);
 Administrarea, coordonarea, gestionarea și asigurarea funcționării parcului auto;
 Predă șiprimește pe bază de proces verbal de recepție autovehiculele în exploatarea conducătorilor auto;
 Verifică dotarea autovehiculelor utilizate la transportul rutier de marfă în traficul național cu aparate tahografe

omologate, instalate și sigilate conform prescripțiilor tehnice, aparate ce trebuie să se afle în funcțiune pe toată durata
cursei;
 Verifică documentele aferente transporturilor efectuate;
 Planifică și alocă flota firmei pentru optimizarea transporturilor, încadrarea în termenele stabilite și reducerea

cheltuielilor cu respectarea normelor AETR;
 Țineevidența stării tehnice a autovehiculelor din parcul auto;
 Elaborează programe de reparațiișiîntreținere pentru mașiniși utilaje;
 Supervizează efectuarea reviziilor tehnice;
 Asigură permanent mașiniși utilaje în stare de funcționare pentru zonele desemnate;
 Asigură respectarea graficului de livrări pentru punctele de lucru;
 Stabilește planul de transport în funcție de cantitatea/traseu și justificarea economică a fiecărei curse;
Monitorizează derularea transportului  de la încărcare și până la descărcare;
 Intervine în momentul în care apar probleme în derularea transportului, intervine pentru rezolvarea deficiențelor

apărute în derularea transportului;
 Întocmește diverse situații cu privire la transporturile efectuate;
 Întocmirea de rapoarte către superiori - săptămânale și/sau la cerere;



 Asigură necesarul de piese de schimb și ansamble pentru toate utilajele din dotarea Primăriei;
 Întocmește F.A.Z.-urile;
 Verifică obiectivitatea și oportunitatea necesarului de piese de schimb;
 Verifică modul de înlocuire a pieselor și calitatea reparațiilor la utilaje;
 Planifică utilajele la reparația curentă 1 și 2, la reviziile tehnice inclusiv capitale;
 Verifică starea de funcționare a utilajelor atât la pornire cât și la terminarea lucrului;
 Verifică orele de funcționare să fie în concordanță cu foile de lucru;
 Verifică consumul de combustibil șilubrifianți, acționând împotriva risipei;
 Răspunde de dotarea tehnică a tuturor utilajelor;
 Verifică iluminatul public (stradal) pe raza orașului, raportând orice nereguli constatate;
 Periodic face raportări în privința remedierii tuturor defecțiunilor, pe care le va înainta firmei de specialitate pentru

rezolvare;
 Propune măsuri de îmbunătățire a sistemului de iluminat public;
 Toate neregulile constatate, atât privind starea utilajelor, cât și a iluminatului public le va aduce la cunoștințașefului

ierarhic pentru luarea măsurilor urgente care se impun.

Atribuții specifice muncitorilor:
 Executarea de lucrări de întreținereși repararea drumurilor naționale, precum și a celorlalte drumuri și străzi de pe raza

administrativ teritorială a municipiului Toplița;
 Efectuarea de plombări, acoperirea gropilor cu balastru, nisip și criblură, asfalt;
 Efectuarea de diferite lucrări de întreținereaspațiilor verzi, parcuri și peluze;
 Executarea de lucrări de reparare șiîntreținere a podurilor șipodețelor din municipiul Toplița;
 Executarea de lucrări de reparare șiîntreținere a clădirilor aparținând patrimoniului public și privat al Consiliului Local;
 Efectuează paza obiectivului „depozit tehnic”;
 Executa și operațiuni aferente  fochistului de la următoarele obiective : hala piața de zi, stadion, depozit tehnic precum

și supravegherea integrității depozitului;
 Efectuarea de lucrări de mecanică, lăcătușărie, sudură;
 Execută lucrări calificate de zidărie, rostuit, tencuit, zugrăvit;
 Execută lucrări de dulgherie șiconstrucții din lemn;
 Execută lucrări de montat gresie șifaianță;
 Execută lucrări la întreținerea terasamentelor, parapetelor;
 Execută lucrări la întreținereaindicatoarelor rutiere, vopsirea, înlocuirea celor deteriorate;
 Execută lucrări calificate de tâmplărieși dulgherie;
 Execută lucrări de construcție de poduri, acoperișuri, șarpante etc;
 Efectuează lucrări de montare și demontare cofraje, schele, eșafodaje;
 Montează elementele iluminatoarelor, fermelor și a altor elemente;
 Execută curățarea instalațiilor de evacuare a gazelor de ardere(coșuri de fum), precum și a canalelor de ventilație;
 Acordă asistență cu privire la curățarea, exploatarea și punerea în operă a coșurilor de fum;

Realizează atribuțiile privind câini fără stăpân:

 Capturarea transportarea câinilorfărăstăpân din zona de acțiune la adăpostul destinat;

 Transportarea câinilorfărăstăpân la bază;

 Transferarea câinilor de la mașinăîn boxe;

 Adăpostireacâinilorîn țarcuridupămărimeși vârsta;

 Întreținereațarcurilor, curățirea periodicăși dezinfectarea periodică;

Hrănireacâinilorși adăparea lor corespunzătoare;

 Adăpostirea mamelor cu pui în acelașițarc, ferit de câinii mari și agresivi;

 Spălareași dezinfectarea boxelor ramase goale;

 Spălareași dezinfectarea mașinilor care au transportat cadavrele;

 Să asigure ajutor medicului veterinar pentru crotalierea și vaccinarea periodică, precum și la eutanasierea lor;

 Capturarea câinilor se face în următoarea ordine:
a)câinii care circulă liber, fărăînsoțitor, din preajma școlilor, a grădinițelor, a locurilor de joacă pentru copii, a parcurilor,

a piețelor publice;
b) câinii care circulă liber, fărăînsoțitor, în alte locuri publice decât cele prevăzute la lit. a);
c)câinii care circulă liber, fărăînsoțitor, în zonele periferice ale localităților;

 Personalul este obligat să respecte normele specifice de protecția muncii;



 Este interzisă mutarea câinilorfărăstăpân din zona în care se aflăîn altă zonă;

Utilizarea substanțelor stupefiante la mobilizarea câinilorfărăstăpân va fi efectuată numai cu respectarea
prevederilor legale în vigoare;

 Este interzisă lovirea, rânirea, mutilarea în orice mod a câinilor;

 În cadrul activității de capturare a câinilorfărăstăpân, imediat după capturarea acestora se va completa formularul
individual de capturare;

 În vederea recuperăriicâinilornerevendicați, proprietarii vor achita contravaloarea sumelor cheltuite pe perioada
staționarii;

 Aduce la cunoștințașefilor ierarhici orice disfuncționalitate ce poate să apară în procesul muncii sau care poate afecta
bunul mers al activității;

Acordarea de asistență în specialitatea veterinară câinilor fără stăpân:
 Acordarea de asistență medicalăîn funcție de nevoile pacientului în general câini;
 Să asigure participarea la activitățile specifice unui cabinet medical;
 Să asigure primirea, înregistrareași identificarea câinilor;
 Să asigure efectuarea investigațiilor clinice și interclinice;
 Să asigure administrarea tratamentelor indicate;
 Să asigure alegerea instrumentelor/materialelor necesare tratamentului;
 Să asigure completarea documentelor de evidență a medicamentelor și a paciențilorcâini;
 Să asigure completarea documentelor de evidență clinică medicală;
 Să-și asume responsabilitatea acțiuniiîn cazul urgențelor;
 Să observe la internare simptomele și starea pacientului câine, sămăsoareși săînregistrezefuncțiilevitale, iar dacă starea

pacientului o impune săîngrijească pacientul conform planului de îngrijire, terapeutic, explorărifuncționale și evoluției;
 Să noteze recomandărilefăcute la vizita în caietul destinat  acestui scop;
 Să efectueze următoarele tehnici medicale: administrare de medicamente pe cale orală, injectabilă(intramusculară,

intravenoasă, subcutanată) cutanată prin sondaje, efectuarea de perfuzii ( cu sau fără montare de branule) efectuarea
de pansamente;
 Să efectueze procedurile terapeutice, tratamente și investigațiile necesare;
 Sărăspundă de utilizarea rațională a materialelor consumabile, le deconteazăîn registrul de decontări materiale și în fișa

de decontări din foaia de observație;
 Să asigure păstrareași utilizarea instrumentarului și a aparaturii din dotare;
 Răspunde de calitatea lucrărilor pe care le efectuează;

Baza sportivă și de agrement
Atribuții:
 Coordonează, organizează și controlează activitatea sportivă și de agrement;
 Gestionarea inventarului Compartimentului Baza sportiva și de agrement (Centrul Wellness Băile Banffy, Stadion,

teren de tenis, teren de baschet);
 Comandă și recepționează produsele pentru curățenieși igienizare necesare întrețineriicurățeniei;
 Recoltează zilnic probe și efectuează analize fizico-chimice ale apei de îmbăiereși tine evidența rezultatelor;
 Recoltează periodic (la 2 săptămâni) probe ale apei de îmbăiereși le expediază la DSP Harghita pentru analize fizico-

chimice și microbiologiceși ține evidența rezultatelor și le afișează la loc vizibil;
 Încasează contravaloarea serviciilor cumpărate de clienți folosind diverse instrumente de plata, taxarea  acestora

realizând-se prin eliberarea de bonuri, chitanțe tichete după caz, în funcție de serviciile solicitate și durata acestora
(ora, zi, lună, an), și întocmește borderouri-centralizatoare zilnice, conform Regulamentului intern și al nivelului taxelor
stabilite prin HCL;
 Se ocupă de păstrarea ordinii (ocuparea spatiilor disponibile), disciplinei și curățeniei (desfășurarea unor activități de

prestări servicii în limite legale respectând Regulamentul intern);
 Permite accesul clienților care au achitat taxele și tarifele corespunzătoare serviciilor solicitate;
 In exercitarea atribuțiilor, urmărește deservirea amabilă, promptă a clienților folosind un limbaj decent în relație cu

aceștia, precum și cu colegii și șefii ierarhici;
 Acordă sprijin colegilor în rezolvarea cu celeritate a problemelor care pot apăreaîn scopul asigurării unor servicii

prompteși de calitate pentruclienții Centrului SPA;
 Nu permite accesul persoanelor aflate sub influenta alcoolului în centrul SPA;
 Nu permite introducerea băuturilor alcoolice sau a altor substanțe toxice sau periculoase în incintaCentrului SPA;
 Nu permite accesul persoanelor suspecte de a fi purtătoare de boli transmisibile (ciuperci, eczeme, râni, viroze, infecții

vizibile, etc);
 Răspunde de ținerea corectăși la zi a evidențelor primare privind activitățile de încasăriși plăti;



 Respecta procedurile cu privire la manipularea banilor și a celorlalte valori pe care le gestionează;
 Întocmește zilnic Registrul de Casăși/sau a altor situații de vânzări ;
 Răspunde de predarea integrala a numerarului încasatîn fiecare tură;
 La sfârșitul zilei va preda sumele încasate pe baza de borderouri conducând evidența bonurilor eliberate și rămase în

stoc, a chitanțelor emise, a tichetelor vândute, după caz;
 Gestioneazăcorespunzător materialele și aparatura pe care o deține;
 Utilizează, exploatează, supraveghează, întrețineși repară centrala termica,  echipamentele și sistemele termice și

termo-electrice din dotarea  Centrului SPA, intervine cu promptitudine prin acțiuni specifice și în limitele de
competență, asupra cauzelor care pot produce funcționarea anormala sau avarii ale instalațiilor;
 Se ocupă de păstrareaîn funcțiune la parametri optimi a tuturor echipamentelor și instalațiilor termice și  termo-

electrice din dotarea centrului SPA;
 În exercitarea atribuțiilor, urmărește exploatarea corectă conform indicațiilor tehnice, urmărind randamentul optim al

tuturor instalațiilorși echipamentelor din dotare;
 Acordăși solicită sprijin colegilor în rezolvarea cu celeritate a problemelor care pot apăreaîn scopul asigurării unor

servicii prompteși de calitate pentru clienții Centrului SPA;
 Răspunde de reglajul și buna funcționare a tuturor echipamentelor și instalațiilorîn scopul deservirii cu servicii de

calitate a clienților Centrului SPA;
 Identificăși remediază eventualele defecțiuni ale echipamentelor și sistemelor termice și/sau termo-electrice din

dotare pentru prevenirea unor posibile accidente;
 Realizeazălucrări de revizie a instalațiilorși echipamentelor termice și/sau termo-electrice în vederea

eliminăriiîntreruperiloractivității de deservire a clienților Centrului SPA;
 Ia măsuri de economisire a combustibilului, ține evidența strictă a consumului (săptămânal, lunar, trimestrial, anual);
 Întocmeșteși respectă graficul de funcționare al Centralei termice ;
 În sezonul rece va lua măsuri de protejare a instalațiilor contra înghețului;
 Este interzisă depozitarea în punctul termic a oricăror materiale și substanțe, în special a celor inflamabile sau cu

pericol de explozie;
 Răspunde de buna funcționare a hidranților interiori și exteriori;
 Verifică zilnic gradul de etanșeitate al garniturilor și traseelor de conducte termice, anunțașeful ierarhic despre

eventualele defecțiuniși ia masuri de remediere a acestora;
 Anunță de îndată superiorul ierarhic despre orice neregulă constatată ;
 Aduce la cunoștințașefilor ierarhici orice disfuncționalitate sau funcționare defectuoasă a instalațiilorși echipamentelor

din dotare pentru evitarea gâtuiriloractivității de deservire a clienților centrului sau punerea în  pericol a clienților sau
personalului Centrului SPA;
 Colaborează cu restul personalului acordând sprijin la nevoie pentru realizarea obiectivului principal, acela de a asigura

servicii prompteși de calitate, clienților Centrului SPA;
 Gestioneazăși utilizeazăcorespunzător materialele și aparatura pe care o dețineîn conformitate cu   normele tehnice și

instrucțiunilor de utilizare;
 Efectuarea și întreținereacurățenieiîn încăperile Centrului SPA, asigură dezinfecțiași igienizarea;
 Efectueazălucrări de întreținereși exploatare la centrala termică de la stadion și CSS Toplița cu respectarea

prevederilor și reglementărilor tehnice de specialitate și ale normativelor de prevenire și stingere a incendiilor,
precum și instrucțiunileproducătorilor;
 Administrează teren tenis de câmp,  teren de baschet;
 Efectuează lucrări de întreținere, reparațiiîn funcție de situație la stadion, teren tenis de câmp, teren de baschet și

sediul CSS Toplița;
 Efectuează lucrări de întreținere a spatiilor verzi care aparțin de stadion;
 Efectuează lucrări de reparare, întreținere, curățenieși administrare a  pistei de alergare, heliport,parcarea din

incinta stadionului, teren sintetic, tribunăși vestiare;
 Execută lucrări de întreținereși reparare a materialului de pregătireși concurs pentru secțiile CSS Toplița;
 Execută lucrări de dulgherie șiconstrucții din lemn pentru întreținere;
 Execută lucrări de tundere gazon de la stadion;
 Verifică permanent instalațiile din subordine și remediază orice avarie apărută;

Serviciul parcuri și zone verzi -este structura funcțională subordonată direct Primarului Municipiului Toplița asigură
întreținerea și exploatarea spatiilor verzi, a locurilor de joacă amenajate pe domeniul public al municipiului Toplița.

Șef serviciu atribuții:
SERVICIUL PARCURI ȘI ZONE VERZI

Atribuții – șef serviciu
 Răspunde de dezvoltarea, întreținerea și amenajarea zonelor verzi din municipiul Toplița;
 Organizează, coordonează, conduce, îndrumă, controlează activitățile desfășurate în cadrul serviciului;



 Răspunde de aplicarea prevederilor legale, actelor normative și a instrucțiunilor ce vizează activitatea serviciului și de
îndeplinirea  obligațiilor și sarcinilor în cadrul serviciului pe care îl conduce;

 Stabilește programul de lucru zilnic/săptămânal în cadrul serviciului;
 Răspunde și urmărește respectarea programului de lucru și a normelor locale de muncă, stabilite și aprobate de

conducerea unității;
 Se preocupă de asigurarea necesarului de forță de muncă, astfel încât să se realizeze activitățile programate;
 Analizează îndeplinirea atribuțiilor și sarcinilor de serviciu a personalului din subordine și propune măsuri de

îmbunătățire a activității;
 întocmește referatele de necesitate și efectuează achizițiile de materiale(semințe, pesticide, îngrășăminte, arbori și

arbuști, necesare plantării etc., produse cu caracter igienico – sanitar); unelte și echipamente de lucru, alte obiecte de
inventar necesare desfășurării activității;

 Propune lucrări de reparații, igienizare și modernizare la spațiile și construcțiile existente în serviciu;
 Face propuneri privind fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli necesar desfășurării activității serviciului și

urmărește permanent încadrarea în prevederile bugetare pentru activitatea de care răspunde;
 Răspunde de gestionarea și reactualizarea periodică a Registrului local al spațiilor verzi;
 Răspunde în cadrul Comisiei de tăieri de tăierea/toaletarea arborilor și arbuștilor din spațiile verzi; obține avizele

necesare de la organele competente, răspunde la solicitările cetățenilor referitoare la aceste lucrări;
 Întocmește planurile/schțele de amenajare a spațiilor verzi;
 Întocmește proiecte de hotărâri, dispoziții, referate potrivit competențelor;
 Răspunde de realitatea, legalitatea și veridicitatea datelor înscrise în actele și documentele care emană de la serviciu pe

care îl conduce;
 Asigură informarea permanentă a Primarului în ceea ce privește activitatea serviciului prin întocmirea lunară, anuală sau

ori de câte ori i se solicită, a unui raport de activitate al serviciului, pe care îl prezină conducerii Primăriei și Consiliului
Local;

 Reprezintă serviciul în diferite acțiuni de specialitate, cu avizul Primarului;
 Asigură cunoașterea și implementarea legislației în vigoare referitoare la Normele P.S.I și de Protecție a muncii și a

normelor de conduită la locul de muncă, conform Codului Muncii;
 Asigură și răspunde de aducerea la îndeplinire a hotărârilor Consiliului Local și a dispozițiilor Primarului, care au legătură

cu domeniul de activitate a serviciului
și a legislației în domeniu;

SERVICIUL PARCURI ȘI ZONE VERZI
Atribuții – muncitor
 Producerea de material dendro–floricol: semănat, repicat, butășit și înrădăcinat butași;
 Lucrări de înființare a răsadnițelor;
 Săpat ronduri și rabate;
 Plantat cu flori ronduri și rabate;
 Lucrări de întreținere a plantelor floricole din sere, răsadnițe și spații verzi amenajate(ronduri și rabate),

respectiv: udat, plivit, prășit, fertilizat, tratamente fitosanitare)
 Lucrări de întreținere a suprafețelor cu gazon (udat, fertilizat, tuns, tratamente fitosanitare);
 Cosit, adunat și evacuat iarba; greblat și adunat frunze din spațiile verzi;
 Erbicidat alei, trotuare și alte suprafețe pavate;
 Plantat arbori, arbuști, trandafiri gard viu și lucrări specifice de întreținere a acestora;
 Lucrări de tăiere, toaletare și regenerare la arbori, arbuști, trandafiri și garduri vii;
 Pregătirea amestecurilor de pământ;
 Recoltat semințe și butași în vederea asigurării materialului de înmulțire;
 În sezonul rece asigură aprovizionarea cu lemne și încălzirea serelor;
 Efectuează și alte lucrări în cadrul serviciului, respectiv: reparații sere, cuptoare, unelte, etc.;
 Persoana responsabilă întreține și răspunde de autoutilitara aflată în dotarea serviciului, asigurând transportul de

persoane, unelte, material dendro-floricol, etc. în cadrul activităților de amenajare și întreținere a spațiilor verzi

Serviciul învățământ cultură
Casa de Cultură și Cinematograful Călimani



Casa de Cultură și Cinematograful ,,Călimani” sunt compartimente care desfășoară activități și proiecte în
domeniul educației permanente, al culturii tradiționale și al creației populare prin organizarea și desfășurarea de
activități culturale artistice și de educație permanentă, ocupându-se și de relațiile cu unitățile de învățământ,
așezămintele culturale, cinematografe ș.a., zonale, regionale și/sau naționale.

Atribuții:
Șef serviciu:
 Propune realizarea unor activități de profil specific: teatru, diferite activități și evenimente  artistice, expoziții,

simpozioane, activități de interpretare muzicală canto și instrumentală, activități educative;
 Stimulează creativitatea și talentul prin organizarea activităților de documentare a expozițiilor temporare,

elaborarea de lucrări de educație civică și informare a publicului la propunerea ordonatorului principal de credite;
 Asigură amenajarea spațiilor existente în funcție de caracterul manifestărilor organizate;
 Redactează caietele program și contribuie direct la întocmirea, cât mai diferită și atrăgătoare a afișelor

spectacolelor;
 Asigură relațiile compartimentului cu presa scrisă și radio-TV;
 Coordonează publicitatea tuturor activităților artistice în toate mediile de publicitate și promovare;
 Organizează fondul documentar al compartimentului prin întocmirea dosarului de arhivare a fiecărui spectacol

derulat la Casa de Cultură și Cinematograful „Călimani” Toplița, în funcție de tematica fiecărui spectacol (literar,
muzical, coregrafic) care să conțină: contracte, fișa evenimentului, copiile documentelor fiscale aferente
evenimentului, afișe, programe de sală, caietul de regie artistică, fotografii, dispozitive de stocare (DVD/CD/Stick) și
alte documente ce țin de activitatea compartimentului sau de patrimoniul cultural-artistic, dosar care se arhivează
la finalul anului calendaristic și rămâne în arhiva Primăriei municipiului Toplița;
 Urmărește reconstituirea fondului documentar de arhivă cultural-artistică privind activitatea compartimentului de-

a lungul funcționării sale, asigurând păstrarea și conservarea fondului arhivistic existent, punerea în circuit public
prin expoziții, muzee, etc. în condițiile legii;
 Îndeplinește oficiul de protocol cultural-artistic cu prilejul premierelor, a spectacolelor de gală;
 La sfârșitul anului calendaristic va întocmi și înainta spre aprobare conducerii instituției planul de activitate pentru

anul viitor, care va conține obiectivele propuse spre realizare;
 Propune organizarea unor cercuri de creație în domeniile culturale: artă, muzică (pian, chitară, vioară, etc), teatru,

pictură, tâmplărie, lemn, meșteșuguri tradiționale, etc, ținând evidența desfășurării acestora și realizează/verifică
decontările financiare ale cercurilor din cadrul compartimentului, prin întocmirea raportului lunar, fișa
programului, fișa economică, tabelul cu participanții la acestea și le înaintează conducerii primăriei;
 Informează ordonatorul de credite la intervale stabilite de comun acord asupra realizării obiectivelor stabilite și a

prestației colectivului pe care îl conduce, de asemenea, stabilind împreună cu aceștia măsuri corespunzătoare
pentru îmbunătățirea activității;
 Întocmește și ține evidența contractelor de închiriere spații, a acordurilor de colaborare cu diferite entități

juridice/prestatori de servicii/etc;
 Supraveghează activitatea personalului din subordine și se asigură de respectarea atribuțiilor fiecăruia, înlocuindu-i

în caz de nevoie;

Tehnician sunet-lumini/proiecție:
 Preia/trimite filmele primite de la distribuitor și asigură descărcarea acestora în proiectorul cinematografic;
 Arhivează/dezarhivează filmele și cheițele aferente acestora pentru buna asigurare a proiecției;
 Întocmește playlist-ul filmelor ce urmează a fi proiectate și stabilește timpii pentru acestea (trailere, filme, etc);
 Asigură buna desfășurare a activității de difuzare către client (iluminarea sălii, încălzirea sălii, sonorizare, curățenie

între proiecții și altele);
 Asigură afisajul publicitar al fiecărui eveniment, atât spectacolele Casei de Cultură cât și proiecțiile

Cinematografului „Călimani” Toplița, în locațiile stabilite de către conducerea compartimentului și a ordonatorului
principal de credite;
 Realizează proiecții la orice solicitare suplimentară de difuzare în afara zilelor obișnuite de proiecție, la cererea

expresă a doritorilor (ex: școli, grădinițe, grupuri), conform dispozițiilor date de conducerea compartimentului și a
ordonatorului principal de credite;
 Asigură sonorizarea spectacolelor sau a unor evenimente culturale și sociale, prin utilizarea optimă a aparaturii din

dotarea compartimentului, atât pentru cele din spațiile închise (sală de spectacole, sală de cinematograf, sală de
conferințe, etc.), cât și a celor din aer liber, conform dispozițiilor date de conducerea compartimentului și a
ordonatorului principal de credite;
 Asigură realizarea efectelor luminoase, prin utilizarea optimă a aparaturii din dotarea compartimentului, în timpul

spectacolelor sau a unor evenimente culturale și sociale;
 Asigură starea de funcționare a aparaturii de sonorizare și semnalează orice defecțiune conducerii

compartimentului în vederea remedierii acesteia;



 Realizează înregistrări audio a spectacolelor organizate de Casa de Cultură Toplița (din incinta sălii de spectacole a
acesteia) utilizând aparatura din dotare, în vederea realizării fondului de arhivare audio al instituției;

 Efectuează și întreține curățenia în cadrul Casei de Cultură și a Cinematografului Călimani în lipsa personalului de
întreținere;

 Nu va permite împrumutarea vreunui echipament din dotarea și gestiunea care îl privește;
 Nu va permite accesul unor persoane străine de munca sa în incinta oricărui loc în care își desfășoară activitatea.

Casier:
 Preia/trimite filmele primite de la distribuitor și asigură descărcarea acestora în proiectorul cinematografic;
 Asigură afișajul publicitar al fiecărui eveniment, atât pentru spectacolele Casei de Cultură cât și pentru proiecțiile

Cinematografului „Călimani” Toplița, în locațiile stabilite de către conducerea compartimentului și a ordonatorului
principal de credite;

 Încasează contravaloarea serviciilor cumpărate de către clienți folosind diverse instrumente de plată (cash, card
bancar, etc), taxarea acestora realizându-se prin eliberarea de bonuri, chitanțe, tichete după caz, în funcție de
serviciile solicitate și durata acestora (ora, zi, lună, an), conform Regulamentului intern și al nivelului taxelor
stabilite prin HCL;

 Ține evidența biletelor de spectacol, a biletelor de cinematograf, a chitanțelor emise în cazul închirierii spațiilor din
subordinea compartimentului;

 Se ocupă de păstrarea ordinii (ocuparea spațiilor disponibile), disciplinei (desfășurarea unor activități de prestări
servicii în limite legale respectând Regulamentul intern și prevederile legale în vigoare);

 Permite accesul și verifică biletele/chitanțele clienților care au achitat taxele și tarifele corespunzătoare serviciilor
solicitate; la terminarea filmului/spectacolului îndrumă ieșirea clienților din sala de spectacole/sala de
cinematograf;

 Răspunde de ținerea corectă și la zi a evidențelor primare privind activitățile de încasări și plăți;
 Respectă procedurile cu privire la manipularea banilor și a celorlalte valori pe care le gestionează;
 Întocmește zilnic Registrul de Casă și/sau a altor situații de vânzări;
 Răspunde de predarea integrală a numerarului încasat în fiecare tură;
 La sfârșitul zilei va preda sumele încasate pe bază de borderouri conducând evidența bonurilor eliberate și rămase

în stoc, a chitanțelor emise, a tichetelor vândute, a ochelarilor 3D, sau a altor bunuri după caz;
 Gestionează corespunzător materialele și aparatura pe care o deține ;
 Efectuează și întreține curățenia în cadrul Casei de Cultură și a Cinematografului Călimani în lipsa personalului de

întreținere;
 Sesizează organelor abilitate orice situație care contravine prezentului regulament și a legislației specifice în

vigoare;
 Nu va permite împrumutarea vreunui echipament din dotarea și gestiunea care îl privește;
 Nu va permite accesul unor persoane străine de munca sa în incinta oricărui loc în care își desfășoară activitatea.

Personal de întreținere/curățenie:

 Efectuează și întreține curățenia birourilor, a holurilor, a scărilor interioare, a sălilor de spectacole din cadrul
compartimentului, precum și a grupurilor sanitare aferente prin: spălarea geamurilor și a perdelelor, ștergerea
prafului de pe mobilier, golirea coșurilor de gunoi, realizând totodată și selecția și reciclarea acestuia;
 Asigură aerisirea periodică a spațiilor, precum și închiderea geamurilor și a luminilor după terminarea curățeniei;
 Cel puțin o dată pe an de regulă vara se îngrijește de efectuarea curățeniei generale în toate birourile;
 Utilizează rațional timpul de lucru și materialele, echipamentele de lucru din dotare, ținând evidența

consumabilelor folosite;
 Aduce la cunoștința șefului ierarhic orice disfuncționalitate constatată;
 Utilizează echipamentele, dispozitivele și instrumentele din dotare ;
 Nu va permite împrumutarea vreunui echipament din dotarea și gestiunea care îl privește;
 Nu va permite accesul unor persoane străine de munca sa în incinta oricărui loc în care își desfășoară activitatea;
 Ia măsuri de depozitare corespunzătoare a materialelor și păstrarea echipamentelor;
 Va gestiona corespunzător materialele și aparatura pe care o deține.

POR Centrul Național de Informare Turistică este structură funcțională subordonată direct Primarului municipiului
Toplița.
Obiective generale: implementarea planurilor privind promovarea turistică, în calitate de instrument instituțional principal
de informare și promovare turistică
Obiective specifice: promovarea potentialului turistic al municipiului Toplița, a zonei și cresterea vizibilității destinației
turistice Toplița



Atribuții:
Director Centru de Informare Turistică

 Administrareași întreținerea Centrului de Informare și Promovare Turistică;
 Asigurarea resurselor și a materialelor informative pe tot parcursul funcționării centrului;
 Elaborarea și implementarea strategiei de dezvoltare a turismului în municipiul Toplița;
 Întocmirea bazei de date cu agenții economici din municipiul Toplița și județul Harghita implicați în turism și cu

punctele de atracție din zonă;
 Organizarea și participarea la târguri și expoziții nașionale și internaționale de turism;
 Furnizarea de informații administratorului paginii de internet a centrului pentru îmbunătățirea și actualizarea

permanentă a acesteia;
 Recrutarea de noi membrii (când este cazul) și păstrarea legăturii cu actualii membrii;
 Inițierea și derularea de proiecte în domeniul turismului;
 Elaborarea de studii și analize pe domeniile de de interes turistic;
 Crearea unor parteneriate cu privire la potențialul turistic între tour-operatorii de turism, care sa contribuie la

dezvoltarea turismului în municipiul Toplița;
 Preluarea bunelor practici de la parteneri sau tou-operatorii în ceea ce privește dezvoltarea turismului la nivel local

și regional;
 Organizarea și desfășurarea de activități de promovare a turismului în municipiul Toplița;
 Inițierea și desfășurarea unor programe atractive și utile în domeniul turismului;
 Colaborarea cu agenții de turism naționale, regionale și afiliate și alte organizații pentru promovarea municipiului

Toplița ca obictiv turistic;
 Conceperea, imprimarea și distribuirea unor materiale promoționale, broșuri, pliante, ghiduri turistice;
 Crearea și asigurarea distribuirii calendarului și programului de evenimente socio-culturale tradiționale specific

zonei;

Agent de Turism:
 Asigură existența materialelor de informare și publicitare al Centrului de Informare și Promovare Turistică din

municipiul Toplița;
 Actualizarea bazei de date și informații cu privire la obiectivele turistice ale municipiului Toplița;
 Oferă informații turiștilor din municipiul Toplița pentru destinațiile promovate de Centrul de Informare si

Promovare Turistică din municipiul Toplița;
 Planificarea, organizarea și coordonarea programelor turistice interne;
 Promovarea programelor, ofertelor și pachetelor turistice oferite de Centrul de Informare și Promovare Turistică

din municipiul Toplița;
 Participarea la organizarea și coordonarea diferitelor evenimente speciale;
 Conceperea și realizarea de oferte turistice;

 Prospectarea pieței de profil în vederea optimizării continue a serviciilor, având ca scop final realizarea obiectivelor
asumate;
 Răspunde pentru desfășurarea și finalizarea cu suuces a parteneriatelor turistice angajate (dacă este cazul)

Ghid de turism:

 Va însoți turiștii din Municipiul Toplița sau grupuri de persoane în excursii, trasee turistice, clădiri publice sau
industriale sau alte obiective turistice, monitorizează activitățile turiștilor pe parcursul călătoriilor și le oferă
diverse informații cu character economic, istoric, cultural sau de altă natură a punctelor de atracție vizitate;
 Asigură respectarea programului turistic și încadrarea în termenele stabilite;
 Aplanarea promptă a oricărui discurs conflictual cu colegii și clienții;
 Onestitate și confidențialitate față de toate persoanele cu care intră în contact în interes de serviciu;
 Respectarea procedurilor de lucru așa cum sunt ele detaliate prin metodologia internă de lucru;
 Va respecta procedurile interne de lucru;
 Monitorizează activitățile turiștilor pentru a se asigura că aceștia respectă regulile locului sau ale turului, respectiv

măsurile de siguranță impuse;
 Se documentează și oferă turiștilor informații cu caracter economic, istoric, cultural sau de altă natură privind

punctele de atracție care se află pe itinerarul excursiei și răspunde la întrebările acestora;
 Se ocupă de siguranța fizică a grupului care se află pe itinerarul excursiei și răspunde la întrebările acestora;
 Se ocupă de siguranța fizică a grupului prin activități de oferire a primului ajutor și redirecționarea indivizilor spre

ieșirea de urgență;



 Stabilește rute și locuri de vizitat;
 Vorbește limbi străine de circulație internațională pentru a putea comunica cu vizitatorii străini;
 Verifică condițiile de mediu, abilitățile și capacitățile clienților pentru a planifica itinerariile excursiile, instructajul

și comentariile necesare;
 Stabilește rute și locuri de vizitat;
 Participă la cursuri de specializare sau perfecționare (când este cazul);

Direcția de asistență socială

Director executiv

Atribuții:
 Întocmește anchete sociale, în cazuri excepționale, respectiv atunci când în același timp atât funcționarul public cu

atribuții în acest sens ,înlocuitorul acestuia conform fișei postului, cât și șeful Serviciului de Asistență Socială și
înlocuitorul acestuia lipsesc;
 Certifică copia cererii de acordare a ajutorului social și a declarației pe propria răspundere a solicitantului și înaintează

borderoul însoțit de documentele aferente acestuia precum și situația centralizatoare privind titularii ajutorului social
și sumele aflate în plată, conform art. 24 alin. 5 din H.G. nr. 50/2011 pentru aprobarea normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;
 Certifică copia cererii și a declarației pe propria răspundere a solicitantului, transmite pe bază de borderou dispoziția

privind dreptul la alocație, copia cererii și a declarației pe propria răspundere către agențiile teritoriale conform art. 10
din H.G. nr. 38/2011 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.277/2010 privind
alocația pentru susținerea familiei;
 Certifică cererile prevăzute la articolul 18 alin.1 și alin. 2 din H.G. nr. 52/2011 pentru aprobarea normelor

metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea
copiilor conform art. 19 alin. 3 din H.G. nr. 52/2011 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a
prevederilor O.U.G nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor;
 Certifică cererea la care face referire articolul 5 lit. a și este prevăzută de art. 3 alin. 1 din H.G. nr. 577/2008 pentru

aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii
precum și pentru reglementarea modalităților de stabilire și plată a alocației de stat pentru copii.
 Atribuții conferite de lege și de alte acte normative în domeniile de activitate ale Direcției de Asistență Socială Toplița,

respectiv Autoritate Tutelară;
a) elaborează și supune aprobării consiliului local proiectul strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale, al planului anual

de acțiune, având avizul consultativ al colegiului director;
b) elaborează proiectele rapoartelor de activitate, ale rapoartelor privind stadiul implementării strategiei de dezvoltare a

serviciilor sociale și propunerile de măsuri pentru îmbunătățire a activității, pe care le prezintă spre avizare colegiului
director;

c) controlează activitatea personalului din cadrul Direcției;
d) propune sancțiuni disciplinare, în conformitate cu prevederile legale;
e) primește, verifică și repartizează corespondența Direcției;
f) analizează și aprobă rapoartele de specialitate întocmite, de compartimentele Direcției, înainte de a fi supuse aprobării

Primarului/ Consiliului Local al municipiului Toplița;
g) propune Primarului, programe de perfecționare profesională pentru personalul de specialitate al Direcției;
h) întocmește note de fundamentare pentru inițierea unor măsuri de asistenta socială, pe care le supune spre aprobare

Primarului/Consiliului Local al municipiului Toplița.

Serviciul de asistență socială

Șef serviciu

Atribuții:
 Organizează, coordonează, conduce, îndrumă și controlează, verifica, avizează și răspunde de întreaga activitatea din

cadrul Serviciului de Asistență Socială;
 Întocmește evaluarea inițială și planul de intervenție pentru serviciile  sociale din cadrul Centrului Social Integrat din

subordinea Direcției de Asistență Socială;
 Verifică actele necesare minorilor asupra cărora Direcția pentru Protecția Copilului trebuie să ia măsuri de plasament;
 Verifică documentația întocmită în vederea emiterii Dispozițiilor cu privire la numirea curatorului special pentru

reprezentarea/asistarea minorilor  sau a interzișilor judecătorești și autorizarea actelor privind bunurile acestora(
acceptarea succesiunii, contracte de vânzare-cumpărare, donații, etc), la solicitarea notarului public;



 Verifică  anchetele sociale solicitate pentru  întocmirea dosarelor de urmărire penală a minorilor;
 Verifică anchetele sociale referitoare la persoanele cu handicap, cf. Legii nr.448/2006 republicată și modul de îndeplinire a

atribuțiilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap;
 Verifică  dispozițiile pentru alocația suplimentară cf. Legii nr.277/2010;
 Verifică dosarele  pentru acordarea alocațiilor de stat pentru copii cf. Legii nr. 61/1993;
 Verifică statele de plată și rapoartele statistice lunare sau trimestriale privind acordarea ajutorului social cf. Legii

nr.416/2001 cu modificările și completările ulterioare;
 Întocmește informările către DGASPC cu privire la efectuarea orelor de muncă în folosul comunității de către părinții care

au copii în plasament;
 Ține evidența hotărârilor judecătorești cu privire la copiii din municipiul Toplița aflați în plasament;
 Verifică dispozițiile privind desemnarea reprezentantului autorității tutelare pentru asistarea persoanelor vârstnice;
 Verifică dosarele de ajutor social cf. Legii nr.416/2001 în vederea îndeplinirii condițiilor legale de acordare;
 Verifică anchetele sociale privind acordarea Ajutorului Social conform Legii nr.416/2001;
 Verifică fișele de calcul pentru stabilirea Ajutorului Social – Legea nr. 416/2001;
 Verifică anchetele sociale întocmite pentru completarea dosarului în vederea internării în Centrul Social Integrat-Cămin

pentru persoane vârstnice;
 Verifică anchetele sociale întocmite pentru completarea dosarului în vederea frecventării Centrului  Social Integrat- Centrul

de zi pentru copii;
 Verifică  anchetele sociale și actele depuse de solicitanți pentru acordarea ajutoarelor de urgență;
 Întocmește Dispozițiile pentru acordarea ajutoarelor de urgență;
 Verifică dosarele privind acordarea îndemnizației de creșterea copilului până la vârsta de 2 ani și a stimulentului de

inserție conform O.U.G. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor cu modificările și
completările ulterioare;

 Întocmește Rapoartele de specialitate și notele de fundamentare  pentru proiectele de hotărâri în domeniul de activitate al
serviciului de asistență socială în vederea promovării lor în Consiliul local;
 Verifică dosarele depuse pentru obținerea ajutorului de încălzire și a suplimentului de energie conform Legii nr.226/2021.
 Verifică  rapoartele  statistice, situațiile centralizatoare și alte situații întocmite în baza Legii nr.226/2021.
 Întocmește acte potrivit HGR 691/2015 privind aprobarea Procedurii de monitorizare a modului de creștere și îngrijirea

copilului cu părinți plecați la munca în străinătate și a serviciilor de care aceștia pot beneficia, precum și pentru aprobarea
Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului și serviciile
publice de asistență socială și a modelului standard al documentelor elaborate de către acestea;
 Verifică anchetele și actele necesare copiilor în vederea încadrării în grad de handicap pentru Comisia de Orientare Școlară

și profesională și comisia pentru Protecția Copilului;
 Întocmește acte potrivit Legii  Nr. 248/2015 din 28 octombrie 2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar

a copiilor provenind din familii defavorizate;

 Răspunde de primirea - distribuirea laptelui praf, destinat copiilor cu vârste cuprinse între 0-12 luni și întocmește actele ce
revin Serviciului de asistență socială  în acest sens;
 Întocmește Rapoartele cerute de lege din domeniul activității serviciului de asistență socială care trebuie să fie prezentate

Consiliului local;
 Reprezintă instituția în grupurile de lucru constituite în cadrul programelor și parteneriatelor cu alte organizații;
 Mediază și implementează programele și parteneriatele în colaborare cu instituții publice și/sau O.N.G.;
 Realizează diagnoza socială la nivelul municipiului Toplița;
 Implementează și propune modificări  în concordanță cu strategiile naționale și județene, precum și cu nevoile locale

identificate  pentru  strategia locală de dezvoltare a serviciilor sociale pe termen mediu și lung pentru o perioadă de 5
ani, respectiv 10 ani;
 Întocmește Raportul anul privind stadiul implementării  Strategiei locale de dezvoltare a serviciilor sociale pe termen

mediu și lung pentru o perioadă de 5 ani, respectiv 10 ani;
 Propune înființarea serviciilor sociale de interes local, în funcție de nevoile identificate și de prevederile documentelor

programatice în vigoare;
 Realizează atribuțiile prevăzute de lege în procesul de acordare a serviciilor sociale;
 Monitorizează și evaluează serviciile sociale aflate în propria administrare;
 Asigură informarea și consilierea beneficiarilor, precum și informarea populației privind drepturile sociale și serviciile

sociale disponibile, prin compartimentele din subordine;
 Colaborează cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor și ale altor autorități ale administrației publice centrale,

cu alte instituții care au responsabilități în domeniul asistenței sociale, cu serviciile publice locale de asistență socială
din alte unități administrativ-teritoriale, cu reprezentanții furnizorilor privați de servicii sociale, precum și cu persoanele
beneficiare;
 Sprijină dezvoltarea voluntariatului în serviciile sociale, cu respectarea prevederilor Legii nr.78/2014 privind

reglementarea activității de voluntariat în România, cu modificările și completările ulterioare;



 Acordă servicii de asistență comunitară, în baza măsurilor de asistență socială incluse de instituție în planul de acțiune;
 Evaluează și soluționează dosarele de acordare a subvențiilor în baza Legii nr.34/1998;
 Ia măsurile legale în limita competențelor sale cu privire la limitarea cerșetoriei organizate și a cerșetoriei agresive care

constituie o sursă de pericol pentru cetățenii municipiului Toplița, luarea măsurilor de protecție socială în vederea
prevenirii marginalizării sociale a persoanelor aflate în stare de risc social;
 Este responsabil de caz prevenire RCP conform art.23 din Ordinul nr. 1985/1305/5805/2016;
 Coordonează și răspunde de activitatea pentru punerea în aplicarea a prevederilor Legii nr.217/2003 pentru prevenirea

și combaterea violenței domestice;
 Întocmește documentația cerută de lege și răspunde de îndeplinirea atribuțiilor  care revin autorității publice locale

pentru punerea în aplicare a Legii nr.146/2020 privind acordarea de măști pentru protecția cetățenilor români de
virusul COVID -19;
 În aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 115/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de persoane cele mai

defavorizate care beneficiază de mese calde pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde,
acordate din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestora și ale O.U.G. nr.
133/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizați care beneficiază de sprijin
educațional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional acordate din fonduri externe
nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestora verifică îndeplinirea condițiilor de eligibilitate de către
destinatarii finali prevăzuți de aceste două acte normative;
 Preia dosarele, verifică actele și emite cardurile- legitimațiile de parcare gratuite conform art.40 și art.41 din Legea

448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap  și a  Ordinului 223/2007 privind
implementarea formatului unic al cardului-legitimație de parcare pentru persoane cu handicap;
 Verifică eligibilitatea persoanelor beneficiare ale prevederilor Ordinului nr.725 privind stabilirea măsurilor de sprijinire a

persoanelor vulnerabile care se află în izolare la domiciliu, ca urmare a măsurilor de limitare a răspândirii COVID – 19;
 Întocmește documentația cerută de lege și răspunde de îndeplinirea atribuțiilor  care revin serviciului de asistență

socială  pentru punerea în aplicare a OUG nr.84/2020 pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea implementării
Programului operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate POAD și în conformitate cu dispoziția primarului
municipiului Toplița nr.566/2020.

Compartiment Alocații, Indemnizații creștere copii, Tichete sociale, Servicii sociale
Atribuții:
 Întocmește și transmite  Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție SocialăHarghita în termenul legal dosarele și

borderoul privind situația cererilor înregistrate pentru acordarea alocației de stat conform Legii 61/1993, cu
modificările și completările ulterioare;
 Întocmește și transmite Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție SocialăHarghita în termenul legal dosarele și

borderoul privind situația cererilor înregistrate privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor
conform OUG nr.111/2010;
 Preia dosarele și întocmește documentația în vederea emiterii dispozițiilor pentru acordarea dreptului la stimulent

educațional acordat sub formă de tichete sociale pentru grădiniță, conform Legii 248/2015;
 Comunică beneficiarilor dispozițiile cu privire la dreptul la stimulent educațional acordat sub formă de tichete sociale

pentru grădiniță, conform Legii.248/2015;
 Verifică în teren, efectuează și întocmește anchete sociale pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării

achiziționării de calculatoare;
 Verifică în teren, efectuează și întocmește anchete sociale în vederea acordării sprijinului financiar  ce se acordă elevilor

în  cadrul programului național de protecție socială ”Bani de liceu ” și a burselor școlare;
 Verifică în teren, efectuează și întocmește anchete sociale solicitanților de locuințe sociale și locuințe ANL;
 Întocmește anchete sociale petenților aflați în risc socio-locativ, conform celor dispuse de conducerea Primăriei;
 Verifică în teren, efectuează și întocmește anchete sociale persoanelor sau familiilor aflate în risc socio-locativ la

solicitarea Serviciului Spațiu Locativ, pentru prelungirea contractelor/convențiilor pentru locuințele aflate în patrimonial
instituției mai sus amintite;
 Preia,verifică dosarele și întocmește dispozițiile privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței și a

suplimentului de energie conform Legii nr.226/2021;
 Întocmește rapoartele  statistice, situațiile centralizatoare și alte situații solicitate în baza Legii nr.226/2021;
 Realizează activitatea pentru punerea în aplicare a atribuțiilor autorităților publice locale conform prevederilor Legii

nr.217/2003, pentru prevenirea și combaterea violenței domestice;
 Efectuează controale pe teren în vederea verificării modului de îndeplinire a contactelor de prestări servicii sociale cu

furnizorii contractați;
 Preia dosarele și le verifică, efectuează și întocmește anchete sociale pentru minorii care frecventează Centrul Social

Integrat Toplița –Centru de zi;
 Preia dosarele și le verifică , efectuează și întocmește anchete sociale necesare la completarea dosarului în vederea

internării în Centrul Social Integrat-Cămin pentru persoane vârstnice;



 Verifică în teren și întocmește anchete sociale pentru persoanele cazate în adăpostul de noapte/adăpostul de urgență pe
timp de iarnă;
 Verifică în teren și întocmește anchete sociale necesare la completarea dosarului la DGASPC/alți furnizori publici și privați

de servicii sociale, în vederea internării într-un centru de tip rezidențial;
 Inițiază și participă din partea Serviciului de asistență socială la activități de informare privind prevenirea abandonului

copiilor, educație pentru sănătate, încurajarea activității de voluntariat;
 Evaluează nevoile sociale ale populației din UAT în vederea identificării familiilor și persoanelor aflate în dificultate,

precum și a cauzelor care au generat situațiile de risc de excluziune socială;
 Asigură consilierea și informarea familiilor în risc social  cu copii în întreținere asupra drepturilor și obligațiilor acestora,

asupra drepturilor copilului și asupra serviciilor disponibile pe plan local;
 Asigură informarea populației privind drepturile și serviciile sociale disponibile în plan local și la nivel județean;
 Monitorizează persoanele/ familiile identificate ca fiind într-o situație care poate genera marginalizare sau excluziune

socială și propune acordarea de prestații financiare excepționale, în limitele prevăzute prin HCL.
 Asigură promovarea drepturilor omului, a unei imagini pozitive a persoanelor, familiilor, grupurilor vulnerabile;
 Asigură și monitorizează aplicarea măsurilor de prevenire și combatere a consumului de alcool și droguri, de prevenire și

combatere  a comportamentului delincvent;
 Participă la acțiuni care vizează copiii străzii și combaterea cerșetoriei în colaborare cu Poliția.
 Verifică în teren și întocmește anchete sociale pentru persoanele cazate în adăpostul de noapte/adăpstul de urgență

pe timp de iarnă.
 Îndeplinește atribuțiile serviciului de asistență socială pentru punerea în aplicare a  Programului Național privind

pachetul minimal de servicii pentru copil și familie.
 Monitorizează copiii ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate,consiliază părintele/persoana în grija căreia a

rămas copilul , organizează programe de educație parentală și întâlniri trimestriale sau ori de câte ori e nevoie cu
aceștia.

 Colectează, prelucrează și administrează datele și informațiile privind beneficiarii, furnizorii publici și privați și serviciile
administrate de aceștia și le comunică serviciilor publice de asistență socială de la nivelul județului, precum și Ministerul
Muncii și Protecției Sociale, la solicitarea acestuia;
 Monitorizează  serviciile sociale furnizate de Direcția de asistență socială;
 Verifică în teren și întocmește documentele care se impun pentru situațiile de risc sesizate Direcției de Asistență Socială,

cu excepția celor care privesc copii și persoanele  vârstnice;
 Sprijină compartimentul responsabil cu contractarea serviciilor sociale, înființat potrivit prevederilor art. 113 alin. (1) din

Legea nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în elaborarea documentației de atribuire și în aplicarea
procedurii de atribuire, potrivit legii;
 Colaborează permanent cu organizațiile societății civile care reprezintă interesele diferitelor categorii de beneficiari.

Compartiment Autoritate tutelară, Protecția copilului, Prevenire marginalizare socială, Monitorizare.
Atribuții:
 Întocmește documentația necesară  in vederea emiterii dovezii  privind îndeplinirea procedurii de notificare a Serviciului

de Asistență Socială de către părinții care urmează să plece în străinătate,  în conformitate cu  prevederile art.104 din
Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului;
 Urmărește menținerea relațiilor persoanele ale copiilor cu părinții plecați la muncă    în străinătate;
 Întocmește anchetele sociale referitoare la minorii aflați în dificultate, iar după evaluarea situației propune măsurile care

se impun în fiecare situație în parte;
 Întocmește Planul de servicii conform prevederilor Legii 272/2004;
 Întocmește actele necesare minorilor asupra cărora Direcția pentru Protecția Copilului urmează să ia măsuri de plasament;
 Reevaluează situația familiilor care au copii în plasament pentru eventuala lor reintegrare;
 Monitorizează copiii reintegrați  în familia naturală sau lărgită;
 Îndeplinește atribuțiile specifice responsabilului de caz prevenire pentru copiii aflați în risc de separare de familie;
 Elaborează anchetele sociale privind întocmirea dosarelor de urmărire penală a minorilor;
 Întocmește anchete sociale privind întreruperea executării pedepsei pentru majori sau minori;
 Asistă la audierea minorilor și a minorilor delicvenți la solicitarea Parchetului sau a Poliției și consiliază minorii delicvenți și

familiile acestora în vederea prevenirii săvârșirii de fapte antisociale.
 Participă la acțiuni care vizează copiii străzii și combaterea cerșetoriei în colaborare cu Poliția;
 Întocmește actele care revin autorității tutelare privitoare la încredințarea copiilor minori în cazurile de divorț al părinților

și stabilirea domiciliului minorilor;
 Întocmește documentația necesară emiterii Dispozițiilor cu privire la numirea curatorului special pentru

reprezentarea/asistarea minorilor sau a interzișilor judecătorești și autorizarea actelor privind bunurile acestora(
acceptarea succesiunii, contracte de vânzare-cumpărare, donații, etc), la solicitarea notarului public;
 Verifică pe teren și întocmește anchete sociale privind internarea nevoluntară a bolnavilor psihici periculoși, conform Legii

nr.487/2002;



 Ține evidența bolnavilor psihici periculoși internați nevoluntar în unități sanitare pe baza comunicărilor acestora, conform
prevederilor Legii 487/2002;
 Verifică pe teren, întocmește și comunică instanței de tutelă referate și anchete psiho-sociale privind instituirea curatelei

pe seama bolnavilor psihici, în vederea reprezentării acestora în procesul de punere sub interdicție;
 Verifică pe teren, întocmește și comunică instanței de tutelă referate și anchete psiho-sociale privind modul în care

curatorul a îndeplinit sarcinile încredințate cu titlu de mandat;
 Întocmește documentația necesară încuviințării de către autoritatea tutelară a modificării pe cale administrativă a numelui

minorului, conform prevederilor Ordonanței 41/2003;
 Consiliază persoanele vârstnice în vederea încheierii actelor juridice prin care înstrăinează un bun în schimbul întreținerii;
 Întocmește dispoziții privind desemnarea reprezentantului autorității tutelare pentru asistarea persoanelor vârstnice;
 Asistă persoanele vârstnice în fata notarilor publici, cu ocazia încheierii unui act juridic de înstrăinare a bunurilor ce le

aparțin, în scopul întreținerii și îngrijirii lor, în baza Legii nr.17/2000;
 Verifică în teren și efectuează anchete sociale cu privire la executarea sau neexecutarea corespunzătoare a obligațiilor de

întreținere și îngrijire a persoanei vârstnice, obligații asumate prin încheierea unui contract de întreținere în temeiul
articolelor 30-34 din Legea 17/2000;
 Realizează activitatea pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.217/2003 pentru prevenirea și combaterea

violenței domestice, în calitate de membru supleant în echipa mobilă pentru intervenția de urgență în cazurile de violență
domestică;
 Realizează activitatea pentru punerea în aplicare a Ordinului nr.725/2020 privind stabilirea măsurilor de sprijinire a

persoanelor vulnerabile care se află în izolare la domiciliu, ca urmare a măsurilor de limitare a răspândirii COVID-19;

Compartiment Beneficii sociale –Venit minim garantat, Alocații pentru susținerea familiei, încălzirea locuinței,
persoane vârstnice și persoane cu handicap.
Atribuții:
• Primește, verifică și soluționează cererile de solicitare a ajutor social însoțite de actele doveditoare, în termen
legal;
 Întocmește dosarele de ajutor social cf. Legii nr.416/2001 șiverifică lunar actele din dosare, operând modificările

intervenite;
 Întocmește anchete sociale pentru acordarea/neacordarea drepturilor de ajutor social cf. Legii nr.416/2001 în termenul

legal;
 Întocmește fișele de calcul pentru acordarea drepturilor;
 Stabilește dreptul și cuantumul acestuia;
 Întocmește dispozițiile cu privire la acordarea/modificarea/suspendarea/încetarea dreptului la ajutor social, conform

Legii nr.416/2001 cu modificările și completările ulterioare;
 Comunică beneficiarilor dispozițiile cu privire la drepturile de ajutor social;
 Întocmește statele de plată, borderourile și rapoartele statistice lunare sau trimestriale privind acordarea ajutorului

social cf. Legii nr.416/2001 cu modificările și completările ulterioare;
 Efectuează periodic noi anchete sociale în vederea respectării condițiilor care au stat la baza acordării dreptului de

ajutor social;
 Primește, verifică și soluționează cererile de solicitare a dreptului alocației pentru susținerea familiei însoțite de actele

doveditoare , în termen legal;
 Întocmește dosarele pentru alocația de susținere a familiei cf. Legii nr.277/2010 și verifică lunar actele din dosare,

operând modificările intervenite;
 Întocmește anchete sociale pentru acordarea/neacordarea drepturilor  alocației pentru susținerea familiei cf. Legii

nr.277/2010 în termenul legal;
 Stabilește dreptul și cuantumul acestuia;
 Întocmește dispozițiile cu privire la acordarea/modificarea/suspendarea/încetarea dreptului la alocație pentru

susținerea familiei cf. Legii nr.277/2010;
 Urmărește îndeplinirea de către beneficiari a obligațiilor legale ce le revin;
 Modifică cuantumul, suspendă sau încetează plata drepturilor alocației pentru susținerea familiei;
 Efectuează periodic noi anchete sociale în vederea respectării condițiilor care au stat la baza acordării alocației pentru

susținerea familiei;
 Comunică beneficiarilor dispozițiile cu privire la dreptul acordări alocației pentru susținerea familiei;
 Primește și soluționează pe baza anchetei cererile de acordare a ajutoarelor de urgență;
 Întocmește documentația în vederea emiterii dispozițiilor pentru acordarea ajutorului de urgență familiilor aflate în

situații deosebite în condițiile legii;
 Verifică și respectă condițiilor legale de acordare a ajutorului de urgență, stabilite prin hotărâre a consiliului local;
 Comunică beneficiarilor dispozițiile cu privire la dreptul de  ajutorului de urgență;



 Preia, verifică dosarele și întocmește dispozițiile privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea
locuinței și a suplimentului de energie conform Legii nr.226/2021 pentru beneficiarii de venit minim garantat și alocație
de susținere a familiei;
 Întocmește rapoartele  statistice, situațiile centralizatoare și alte situații solicitate în baza Legii nr.226/2021;
 Identifică, evaluează și monitorizează persoanele vârstnice din municipiul Toplița aflate în situații de risc;
 Verifică în teren și întocmește documentele care se impun pentru situațiile de risc sesizate Direcției de Asistență Socială

care privesc persoanele vârstnice;
 Informează și consiliază persoanele vârstnice în vederea obținerii drepturilor de asistență socială – beneficii și servicii de

asistență socială;
 În colaborare cu asistentele medicale comunitare  identifică persoanele vârstnice care au nevoie de îngrijiri socio-

medicale sau paleative în zona de acoperire și îi informează despre serviciile sociale disponibile pe plan local și la nivel
județean;
 Verifică în teren și întocmește anchete sociale necesare obținerii certificatelor de încadrare  în grad de handicap adulți

și copii;
 Verifică în teren și întocmește anchete sociale necesare obținerii diverselor drepturi și facilități prevăzute de lege

pentru persoanele cu handicap;
 Verifică în teren și întocmește anchete sociale necesare la completarea dosarului depus la DGASPC în vederea internării

persoanei cu handicap într-un centru rezidențial;
 Verifică în teren și monitorizează activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap;
 Verifică în teren și monitorizează respectarea drepturilor persoanelor cu handicap;
 Pentru distribuirea ajutoarelor alimentare prin Programul POAD conform HG nr.784/2018 pentru stabilirea unor măsuri

necesare în vederea implementării POAD, din stocurile de intervenție comunitare destinate categoriilor de persoane
cele mai defavorizate: organizarea acțiunii, informarea cetățenilor, distribuirea alimentelor, întocmirea de statistici,
rapoarte, informări și comunicate de presă cu privire la această acțiune;
 Verifică în teren şi întocmește anchete sociale în vederea angajării asistenților personali pentru persoanele încadrate în

grad de handicap grav și care au dreptul de a beneficia de asistent personal;
 Preia dosarele, verifică actele și pune în aplicare O.U.G. nr.115/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor

de persoane cele mai defavorizate care beneficiază de mese calde pe bază de tichete sociale pe suport electronic
pentru mese calde, acordate din fonduri externe nerambursabile, precum și unele și unele măsuri de distribuire a
acestora.

Centrul Social Integrat – Caminul Pentru persoane Varstnice

Serviciul social "Centrul Social Integrat-Căminul pentru persoane vârstnice", (cod serviciu social 8730-CR-V-I) deţine
Licenţa de funcţionare seria LF nr.0010115 ,pe o perioadă de 5 ani, de la data 20.07.2021 la data 19.07.2026, cu sediul în
Toplița, str. Borsecului, nr.3/A și este administrat de furnizorul PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TOPLIȚA -DIRECŢIA DE
ASISTENŢĂ SOCIALĂ TOPLIȚA, acreditată conform Certificatului de acreditare seria AF nr.006337.
Scopul serviciului social .

Scopul serviciului social "Centrul Social Integrat Toplița-Căminul pentru persoane vârstnice" este creșterea
calității vieții și asigurarea unei bătrâneți demne și sigure, pentru persoanele vârstnice din municipiul Toplița prin
furnizarea de servicii de calitate, menținerea persoanelor vârstnice active din punct de vedere social, acordarea
sprijinului pentru a nu se simți limitate, pasive, marginalizate și pentru a scăpa de convingerea că sunt o povară .

”Centrul Social Integrat- Căminul pentru persoane vârstnice” se adresează persoanelor vârstnice în sensul Legii
nr.17/2000 privind asistență socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu domiciliul in municipiul Toplița (excepție în
limita a  maxim 4 locuri, cu condiția achitării integrale a costului mediu lunar de întreținere stabilit anual prin hotărâre de
consiliu local), care se găsesc într-una din următoarele situații:
- Nu are familie sau nu se afla în întreținerea unei/unor persoane obligate la aceasta , potrivit dispozițiilor legale
în vigoare;
- Nu are locuință și nici posibilitatea de a-și asigura condițiile de locuit pe baza resurselor proprii;
- Nu realizează venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea îngrijirii necesare;
- Nu se poate gospodării singură sau necesită îngrijire care poate fi asigurată prin personalul specializat al
căminului;
- Se află în imposibilitatea de a-și asigura nevoile sociomedicale, datorită bolii sau stării fizice

”Centrul Social Integrat – Căminul pentru persoane vârstnice” oferă condiții locative la standarde europene
prin:

- camerele luminoase cu baie proprie, TV , 2 sau 3 locuri;
- sală de mese cu bucătarie proprie;

- zonă de socializare și primirea vizitelor :  clubul vârstnicilor;
- spălătorie proprie
Misiunea Căminului pentru persoane vârstnice este creşterea calităţii vieţii persoanelor de vârsta a treia ,

asigurarea unui trai normal zi de zi pentru seniorii municipiului, sprijinul în menţinerea autonomiei şi independenţei



personale, precum şi asigurarea posibilităţii de afirmare proprie a vârstnicilor.
”Centrul Social Integrat- Căminul pentru persoane vârstnice”  urmăreşte promovarea, respectarea şi garantarea

drepturilor persoanelor varstnice, în vederea dezvoltării fiecărui membru al societatii într-un mediu securizat din punct
de vedere social.

Capacitatea centrului este de 24 de locuri.
Nu pot fi internate în cămin persoane vârstnice care au afecțiuni psihice și/sau persoane cu tulburări de comportament
care ar periclita buna desfășurare a activității în instituție.

Serviciul social "Centrul Social Integrat-Căminul pentru persoane vârstnice” funcţionează cu respectarea
prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011, cu
modificările ulterioare, Legea nr. 17/2000 privind asistența social a persoanelor vârstnice, republicată , precum şi a altor
acte normative secundare aplicabile domeniului.
Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul nr. 29 / 2019 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru
acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost,tinerilor care au părăsit sistemul
de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și serviciilor acordate în
comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinelor sociale: Anexa nr.1 privind  ”Standardele minime de
calitate pentru serviciile cu cazare organizate ca centre rezidențiale pentru persoanele vârstnice” .

Serviciul social ”Centrul Social Integrat- Căminul pentru persoane vârstnice”  este înfiinţat prin: Hotărârea Consiliului
Local al  Municipiului Toplița  nr.63/2013 ca centru fără personalitate juridică, transformat în centru cu personalitate
juridică prin HCL nr.93/2017 şi este preluat  prin HCL nr.90/2018 de către Direcţia de Asistenţă Socială, ca centru fără
personalitate juridică în subordinea Consiliului local al municipiului Toplița. Direcţia de Asistenţă Socială a fost
desființată, ca structură cu personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului Local al municipiului Topliţa si
organizată ca si compartiment functional – structură fără personalitate juridică in cadrul aparatului de specialitate al
primarului Municipiului Toplița incepând cu 01.01.2020  prin Hotărârea Consiliului  Local al  Municipiului Toplița
nr.146/2019 , cu modificările aduse prin Hotărârea Consiliului  Local al  Municipiului Toplița  nr.187/2019

Principiile care stau la baza acordării serviciului social
Serviciul social ”Centrul Social Integrat- Căminul pentru persoane vârstnice”  se organizează şi funcţionează cu

respectarea principiilor generale care guvernează sistemul naţional de asistenţă socială, precum şi a principiilor specifice
care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislaţia specifică, în convenţiile internaţionale ratificate prin
lege şi în celelalte acte internaţionale în materie la care România este parte, precum şi în standardele minime de calitate
aplicabile.

Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul  ”Centrul Social Integrat- Căminul
pentru persoane vârstnice” sunt următoarele:
a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;
b) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte egalitatea de şanse şi
tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală şi întreprinderea de acţiuni
nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele beneficiare;
c) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare;
d) deschiderea către comunitate;
e) asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor lor;
f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt;
g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se cont, după caz, de vârsta
şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitate de exerciţiu;
h) facilitarea menţinerii relaţiilor personale ale beneficiarului şi a contactelor directe, după caz, cu fraţii, părinţii,
alte rude, prieteni, precum şi cu alte persoane faţă de care acesta a dezvoltat legături de ataşament;
i) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;
j) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare;
k) preocuparea permanentă pentru identificarea soluţiilor de integrare în familie sau, după caz, în comunitate,
pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potenţialului şi abilităţilor persoanei beneficiare de a trăi
independent;
l) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a acestora în soluţionarea
situaţiilor de dificultate;
m) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;
n) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale;
o) primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacităţi de integrare
socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;
p) colaborarea centrului/unităţii cu serviciul public de asistenţă socială.

Beneficiarii serviciilor sociale



(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în”Centrul Social Integrat- Căminul pentru persoane vârstnice”sunt:
a) persoane vârstnice care au împlinit potrivit legii vârsta legală de pensionare la momentul depunerii cererii, care au

nevoie de servicii socio-medicale, în limita locurilor disponibile în ordinea priorității stabilită de Legea nr.17/2000 privind
asistența social a persoanelor vârstnice, republicată cu modificările și completările ulterioare ;
b) în ”Căminul pentru persoane vârstnice” se pot instituționaliza persoanele vârstnice singure sau cu soțul/soția, aflate

în situații de dificultate sau în risc de excluziune social, admise în cămin după criteriile de eligibilitate stabilite, cu
respectarea legislației în vigoare.
(2) Condiţiile de acces/admitere în centru sunt următoarele:

a) Acte necesare:
 Cererea de admitere in Căminul pentru Persoane Vârstnice are forma scrisă, este adresată Comisiei de
Admitere/Ieșire şi va fi semnată obligatoriu de solicitant..
 Actul de identitate (copie conform cu originalul);
 Certificatul de naștere  (copie conform cu originalul) ;
 Certificatul de căsătorie (copie conform cu originalul);
 Certificatul de deces al soțului/soției sau sentinţă de divorţ,după caz (copie conform cu originalul);
 Declarație autentificată privind componența familiei motivul pentru care nu pot îngriji persoana vârstnică;in
cazul in care nu are reprezentant şi/sau susţinători legali se specifică acest aspect
Acte medicale:
 Fișa de evaluare socio-medicală( Geriatrică) (diagnostic prezent, scurt istoric, tratamente efectuate,specificarea
faptului că poate conviețui în colectivitate şi nu are boli contagioase, pulmonare sau psihice);
- Documente medicale privind diagnostice cunoscute /tratament
- Radiografie pulmonară
- Examen coproparazitologic
- Examen bacteriologic
- Certificate sau decizie de încadrare în grad de handicap în copie, dacă este cazul
- Adeverință psihiatrică
- Adeverință medicală : Apt/Inapt internare in Cămin persoane vârstnice eliberată de către medicul de familie;
sau Adeverință medicală din care să rezulte că persoana respectivă nu suferă de boli transmisibile sau alte afecțiuni care
o fac incompatibilă cu internarea în Căminul de persoane vîrstnice.
Acte doveditoare privind veniturile:
 Cupon de pensie (copia și originalul ultimului cupon ) sau orice alte documente din care să rezulte veniturile
realizate;
 Declaraţia pe proprie răspundere în cazul în care solicitantul nu are venit cu privire la acest fapt;
 Facturile (de intreţinere, curent, telefon etc.), respectiv bonuri pentru cumpărarea medicaţiei cu caracter
permanent care să facă dovada că veniturile nu pot acoperi intreţinerea persoanei vârstnice pentru o perioada de 3 luni
 documente doveditoare ale situaţiei locative (de ex. copie contract vânzare-cumpărare, extras CF, contract de
închiriere, uzufruct, rentă viageră, donație), acolo unde este cazul;
Reprezentanți sau susținători legali:
 copie de pe actul de identitate al reprezentanţilor ori susţinătorilor legali ai persoanei care solicită admiterea;
 declaraţie autentificată privind componența familiei, venitul/membru de familie și motivul pentru care nu pot
îngriji persoana vârstnică;
 angajament de plată al susţinătorilor legali care vor acoperi din veniturile proprii  diferenţa până la concurenţa
valorii integrale a contribuţiei lunare de întreţinere  dacă realizează venit lunar, pe membru de familie, în cuantum mai
mare decât valoarea netă a salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, după ce au fost scăzute eventualele
obligaţii de întreţinere; susţinătorii legali pot acoperi din veniturile proprii contribuţia lunară integrală ;
 date de contact(nr.telefon fix/mobil) ale persoanelor care vor fi contactate în situaţii de urgenţă( internari,
deces etc);

Actele enumerate nu sunt limitative, Comisia de Admitere/Respingere/Ieşire/ in/din Căminul pentru Persoane Vârstnice
putând cere şi acte în completare, în mod justificat, care sunt relevante pentru analiza fiecărui caz în parte.

b) Criteriile de eligibilitate ale beneficiarilor de  servicii de îngrijire în Căminul pentru Persoane Vârstnice Toplița sunt
următoarele:
1. Are domiciliul stabil în Toplița;
2. „Este persoană vârstnică în sensul Legii nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, adică este
persoană care a împlinit vârsta de pensionare stabilită de lege”;
3. Există locuri disponibile în cămin;
4. „Nu are familie sau nu se afla in intretinerea unei / unor persoane obligate la aceasta, potrivit dispozitiilor legale
in vigoare”;
5. „Nu are locuinta si nici posibilitatea de a-si asigura conditiile de locuit pe baza resurselor proprii”.
6. „Nu realizeaza venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea ingrijirii necesare”
7. „Nu se poate gospodari singura sau necesita ingrijire care poate fi asigurată prin personalul specializat al



căminului;
8. Se afla in imposibilitatea de a-si asigura nevoile socio medicale, datorita bolii ori starii fizice. Îngrijirea
persoanelor vârstnice în cămin reprezintă o măsură de asistenţă socială şi poate fi dispusă numai pentru persoane care
îndeplinesc cumulativ:
 Îngrijirea persoanelor vârstnice în cămin reprezintă o măsură de asistenţă socială şi poate fi dispusă numai
pentru persoane care îndeplinesc cumulativ:
a) criteriile de eligibilitate de la  pct 1-3 (obligatoriu)
b) unul dintre criteriile de la  pct. 4-8
 Accesul unei persoane vârstnice în cămin se face avându-se în vedere următoarele criterii de prioritate:
a) necesită îngrijire medicală permanentă , care nu poate fi asigurată la domiciliu;
b) nu se poate gospodări singură;
c) este lipsită de susţinători legali sau aceştia nu pot să îşi îndeplinească obligaţiile datorită stării de sănătate sau situaţiei
economice şi a sarcinilor familiale;
d) nu are locuinţă şi nu realizează venituri proprii.

Cu titlu de excepție pot fi îngrijite în cămin și persoane vârstnice, în limita a maxim 4 locuri, care indeplinesc
cumulativ condițiile de mai sus, dar nu au domiciliul în municipiul Toplița, cu condiția achitării integrale  a costului lunar
de întreținere stabilit anual prin hotărâre de consiliu local.

Nu pot fi internate în cămin persoanele vârstnice care au afectiuni psihice şi/sau persoane cu tulburari de
comportament care ar periclita buna desfasurare a activitatii sociale in instituţie.

c) Modalitatea procedurală de admitere/ieșire din cămin :
1) Documentele menţionate în art.6 alin(2) pct.a din prezentul regulament se vor depune la PRIMĂRIA MUNICIPIULUI
TOPLIȚA ( REGISTRATURĂ) de către solicitant / familia acestuia / reprezentantul legal
2) PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TOPLIȚA transmite Documentele menţionate în art.6 alin(2) pct.a Direcţiei de Asistenţă
Socială Topliţa, sau la autorităţiile administraţiei publice locale unde are domiciliul persoana vârstnică în vederea
evaluării inițiale (Anchetă socială/plan de servicii)  de către Serviciul de Asistenţă Socială din cadrul Primăriei
Municipiului Toplița – Direcția de Asistență Socială;
3)Cererile depuse împreună cu actele necesare, vor fi analizate de către o comisie constituită la nivelul PRIMĂRIEI
MUNICIPIULUI TOPLIȚA -DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ TOPLIȚA , denumită în continuare Comisia.
4) Comisia este formată din cinci membrii din cadrul PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI TOPLIȚA -DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ
SOCIALĂ TOPLIȚA
5) În cazul persoanelor vârstnice dependente din echipa de evaluare va face parte în mod obligatoriu medicul specialist
sau medicul de familie după caz, al persoanei vârstnice respective.
6) Membrii Comisiei sunt numiţi prin DISPOZIȚIA PRIMARULUI MUNICIPIULUI TOPLIȚA.
7) Comisia va verifica şi analiza dosarul în maxim 30 zile calendaristice de la data înregistrării cererii, sau în regim de
urgenţă (5 zile lucrătoare) in situatiile in care se impune acest lucru.
8) Şedinţele Comisiei vor fi consemnate într-un proces verbal.
9) La şedinţele Comisiei pot participa, cu acordul majorităţii membrilor comisiei, persoanele vârstnice solicitante de
îngrijire în cămin, specialiştii cooptaţi sau orice alte persoane care pot formula un punct de vedere argumentat, util şi
pertinent cererii care se analizează.
10) Prin grija secretarului Comisiei se va consemna in procesul verbal al şedinţei prezenta persoanelor participante si
punctele lor de vedere, urmate de semnăturile persoanelor participante.
11) Punctele de vedere consemnate ale persoanelor participante prevăzute în pct.9) au valoare consultativă pentru
membrii comisiei.
12) Propunerile Comisiei se formulează în urma votului majorităţii membrilor din componenţa ei, cu motivarea opiniei
divergente.
13) Pe baza propunerilor Comisiei se va întocmi un referat de către Șeful de centru in vederea emiterii Dispoziției pentru
aprobarea, respingerea sau încetarea dreptului la servicii sociale privind îngrijirea în cămin.
14) In baza dispoziției de admitere, se incheie contractul de servicii intre PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI TOPLIȚA -DIRECŢIA
DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ TOPLIȚA-CENTRUL SOCIAL INTEGRAT  si persoana vârstnică beneficiară sau reprezentantul /
susținătorul său legal.
15) Persoanele vârstnice beneficiaza de servicii in baza Planului individualizat de asistenta si ingrijire (PIAI) intocmit de o
echipa multidisplinară.
16) Planul individualizat de asistenţa si îngrijire va fi reactualizat periodic, în funcţie de evoluţia socio-medicala si nevoile
persoanei beneficiare.
17) La externare, evaluarea completa a starii de sanatate a persoanei vârstnice  va fi înregistrată in foaia de iesire de
catre asistenta medicală ; o copie a acesteia va fi înmânată persoanei vârstnice sau reprezentantului / susținătorului său
legal.
18) Pe baza propunerilor Comisiei se vor emite de către PRIMARUL MUNICIPIULUI TOPLIȚA dispoziții de încetare a
dreptului la servicii privind îngrijirea în cămin.
19) Constituie motive de suspendare a dreptului la servicii privind îngrijirea în cămin orice situaţie în care beneficiarii



lipsesc din cămin o perioadă mai mare de 30 zile consecutive. În acest caz, contributia de intretinere se recalculeaza,
scazandu-se alocatia de hrana corespunzatoare zilelor respective; recalcularea se face numai pentru situatiile în care
contributia lunara de intretinere, stabilita ca obligatie de plata, este egala cu costul lunar de intretinere.
20) Obligația de plată a contribuției lunare de întreținere este în sarcina persoanei vârstnice și/sau a susținătorilor legali
se stabilește printr-un angajament de plată semnat de persoana vârstnică, de reprezentantul legal, după caz, și/sau
susținătorul legal. Angajamentul de plată constituie titlu executoriu.
21) Contribuția lunară de întreținere a persoanelor vârstnice instituționalizate în ”Căminul pentru persoane
vârstnice”Toplița se stabilește anual prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Toplița, la nivelul costul mediu lunar
de întreținere.
22) Persoanele vârstnice care au venituri si sunt ingrijite in   C.S.I. – Toplita,datorează contributia lunara de intretinere in
cuantum de 60 % din valoarea veniturilor personale lunare. fără a se depăși costul mediu lunar de întreținere stabilit prin
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Toplița ;
23) In situatia in care veniturile persoanelor asistate nu acopera valoarea contributiei de intretinere, diferenta pana la
concurenta valorii integrale se va plati de catre sustinatorii legali ai persoanelor varstnice ingrijite in C.S.I.- Toplita, astfel
:soțul pentru soție, după caz sotia pentru sot,copiii pentru părinți, părinții pentru copii,si orice persoana care are
calitatea de sustinator legal, dacă realizeaza venituri lunare. Cuantumul venitului lunar pe membru de familie de la care
susținătorii legali ai persoanei vârstnice îngrijite în cămine au obligația să plătească diferența până la concurența valorii
integrale a contribuției lunare de întreținere, este mai mare decât valoarea netă a salariului de bază minim brut pe țară
garantat în plată, după ce au fost scăzute eventualele obligaţii de întreţinere.
( 3) Condiţii de încetare a serviciilor

Constituie motive de încetare a dreptului la servicii privind îngrijirea în cămin următoarele:
a) suspendarea serviciilor sociale pe o perioadă mai mare de 3 luni consecutive;
b) refuzul obiectiv al beneficiarului de servicii sociale de a mai primi serviciile sociale, exprimat in mod direct sau  prin
reprezentant ;
c) acordul părţilor privind încetarea contractului;
d) nerespectarea in mod repetat de catre beneficiarul de servicii sociale a regulamentului de ordine interioara al
Căminului pentru Persoane Vârstnice ;
e) retragerea licenței de funcționare a Căminului pentru Persoane Vârstnice;
f) limitarea domeniului de activitate pentru care PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI TOPLIȚA -DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ
TOPLIȚA a fost acreditată , in masura in care este afectata acordarea serviciilor catre beneficiarul de servicii sociale; Art
12. Ord 73/2005-model contract;
g) schimbarea obiectului de activitate al Căminului pentru Persoane Vârstnice , in masura in care este afectata acordarea
serviciilor catre beneficiarul de servicii sociale ;
h) expirarea duratei pentru care a fost stabilită internarea temporară ;
i) forta majora, daca este invocata(cataclisme naturale, apariţia unui focar de infecţie epidemică etc.);
j) decesul beneficiarului;
k) orice situaţie în care contractul de acordare servicii de îngrijire încetează sau este reziliat.

Externarea/ Transferul din Cămin se va face :
1. din raţiuni de ordin medical (agravarea stării de sănătate a beneficiarului);
2. la dorinţa beneficiarului sau la cererea familie care-i asigura în continuare întreținerea;
3. pentru comportamente ce sunt un pericol pentru beneficiar sau pentru ceilalţi beneficiari;
4. pentru comportamente care prejudiciază sau deranjează rutinele zilnice ale activităților Căminului ;
5. în cazul în care cerinţele de reabilitare ale beneficiarului depăşesc posibilităţile de servicii ale Căminului;
6. în cazul nefericit în care starea de sănătate a beneficiarului  se deteriorează, prin dobândirea unei boli care îi face
incompatibilă şederea într-un asemenea tip de colectivitate

(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în ”Centrul Social Integrat- Căminul pentru persoane vârstnice"
au următoarele drepturi:

a) să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice
altă circumstanţă personală ori socială;

b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind
intervenţia socială care li se aplică;

c) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite;
d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atât timp cât se menţin condiţiile care au generat situaţia

de dificultate;
e) să fie protejaţi de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exerciţiu;
f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime;
g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite;
h) să li se respecte toate drepturile speciale în situaţia în care sunt minori sau persoane cu dizabilităţi.



(5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în ”Centrul Social Integrat- Căminul pentru persoane vârstnice”
au următoarele obligaţii:

a) să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială, medicală şi economică;
b) să participe, în raport cu vârsta, situaţia de dependenţă etc., la procesul de furnizare a serviciilor sociale;
c) să contribuie, în conformitate cu legislaţia în vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate, în funcţie de tipul

serviciului şi de situaţia lor materială;
d) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală;
e) să respecte prevederile prezentului regulament.

Activități și funcții
Principalele funcţiile ale serviciului social  ”Centrul Social Integrat- Căminul pentru persoane vârstnice”  sunt

următoarele:
( a) De furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarele activităţi:
1. Reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară;
2. Găzduire pe perioada nedeterminată având o capacitate de 24 de locuri și oferă:

a) Servicii sociale, care constau in :
- Cazarea şi asigurarea a trei mese zilnic și doua gustări;
- Ajutor pentru menaj ;
- Consiliere socială şi psihologică, juridică şi administrativă;
- Prevenirea marginalizării sociale şi reintegrarea socială în raport cu capacitatea psiho-afectivă.
b) Servicii sociomedicale, care constau in :
- Ajutor pentru menţinerea sau readaptarea capacităţilor fizice ori intelectuale ;
- Asigurarea unor programe de ergoterapie ;
- Sprijin pentru realizarea igienei corporale, la nevoie;
c) Servicii medicale, care constau în :
- Consultaţii şi tratamente la cabinetul medical, în instituţii medicale de profil sau la patul persoanei, dacă aceasta este
imobilizată, însă numai temporar, întrucât Căminul de persoane vârstnice  nu oferă servicii medicale specializate (în
prezent asistența medicală este asigurată de către medicii de familie );
- Servicii de îngrijire – infirmerie;
- Asigurarea medicamentelor de bază .

3. Îngrijire și igienă  personală:
a) beneficiarii primesc ajutor pentru realizarea activităților de bază ale vieții.Beneficiarii primesc ajutor și îngrijire
adecvată pentru a-și continua viața în demnitate și respect;
b) condiții adecvate pentru realizarea igienei personale.Fiecare beneficiar deține propriile obiecte de igienă
personal;
c) asistență calificată pentru menținerea igienei personale a beneficiarilor aflați în situație de dependență.
Beneficiarii care nu se pot îngriji singuri (splălat partial sau total, bărberit, pieptănat, îmbracăt/dezbrăcat,
încălțat/descălțat, transfer în fotoliu, deplasare în interiorul camerei,etc.) primesc ajutor zilnic acordat de personalul de
îngrijire.
d) pentru beneficiarii imobilizați la pat se efectuează zilnic manevrele de prevenire a ulcerului de decubit(escare) și
se utilizează material și achipamente specific (saltele și perne antiescare,etc)
e) Beneficiarii cu incontenență (urinară, de fecale, mixtă) sunt toaletați zilnic, odată cu schimbarea pamperșilor
(minim de 3 ori/zi) , la nevoie de câte ori este cazul.
f) igiena personală și aspectul exterior decent sunt păstrate și menținute pentru toți beneficiarii
g) Căminul asigură asistența necesară beneficiarilor aflați în situație de dependență, pentru realizarea activităților
zilnice.

4. Asistență pentru sănătate
a) asistență adecvată pentru sănătate, respectiv supraveghere și tratament, în baza prescripțiilor medicale
b) supravegherea stării de sănătate, administrarea medicamentației, efectuarea îngrijirilor de bază; serviciile
menționate sunt acordate de medic , asistente medicale, ajutate de infirmiere.
c) Căminul facilitează accesul beneficiarilor la servicii medicale de specialitate din ambulatoriu sau, după caz,
spitale, inclusiv cabinet de stomatologie în cazul in care susținătorul/ reprezentantul legal nu poate .
d) Beneficiarii sunt informați de la admitere cu privire la asistența medical asigurată în cămin.
e) -monitorizarea în scop preventiv și terapeutic a stării de sănătate a beneficiarilor și adaptarea regimului de viață
și a celui alimentar conform indicațiilor specialiștilor
f) -personalul medical ține evidența medicamentației administrate(denumire comercială și dozaj) fiecărui
beneficiar în fișa de monitorizare servicii a beneficiarului.

5. Recuperare si reabilitare
a) programe de recuperare/reabilitare în scopul menținerii sau ameliorării autonomiei funcționale a
beneficiarului. Beneficiarii îți mențin sau ameliorează capacitățile fizice, psihice și senzoriale care să le permit o viață cât
mai autonomă.



b) terapii de recuperare/reabilitare funcțională conform planului individualizat de asistență și îngrijire/planului de
servicii.
c) serviciile/terapiile de recuperare/reabilitare funcțională pot fi din cele mai diverse: psihoterapie, terapie prin
masaj, terapii de expresie și ocupaționale, terapii de relaxare.

6. Viață activă și contacte sociale
a) beneficiarii  trăiesc într-un mediu prietenos care promovează ințiativa proprie și răspunde dorințelor și
așteptărilor fiecăruia;
b) sesiuni de informare în vederea menținerii unui stil de viață sănătos: regimul sănătos de viață, educație
împotriva fumatului și a consumului de băuturi alcoolice și de medicamente,etc.
c) activități care necesită un minim de efort fizic, mental, și intelectual (gimnastică, dans, șah, table, lectură, audiții
musicale, pictură,etc) ;
d) activități care se desfășoară în aer liber ;
e) menținerea relațiilor cu familia și prietenii(telefon, e-mail,facilitarea transmiterii și primirii corespondenței prin
poștă) ;
f) deschiderea spre comunitate și facilitarea vizitelor și comunicarea beneficiarilor cu membrii acesteia;
g) participarea beneficiarilor la activității de socializare și de petrecere a timpului liber (organizeză excursii,
organizează sărbătorirea zilelor de naștere, a unor sărbători religioase, facilitează accesul beneficiarilor  la
spectacole,etc.).

7. Integrare/reintegrare social
a) integrarea/reintegarea social a beneficiarilor. Beneficiarii sunt încurajați și sprijiniți să-și mențină contactele
sociale sau, după caz, să revină în familie și în comunitate;
b) activități de informare, consigliere, terapii ocupaționale etc. care privesc nevoi diverse: cunoașterea drepturilor
sociale și a legislației, a valorilor promovate în comunitate, a drepturilor și obligațiilor în calitate de cetățeni etc.
(b) De informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre domeniul său de

activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi:
1. elaborarea Ghidului beneficiarului;
2. elaborarea unei prezentări, afișate la sediu ;
3. program anual de vizită, afișat la sediu;
4. campanii de informare și promovare;
5. elaborarea de rapoarte de activitate;
6. încheierea de protocoale/convenții de colaborare cu asociații și fundații, școli, grădinițe, etc.
(c) De promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului

în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din
categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activităţi:

1. sesiuni de instruire a personalului privind respectarea drepturilor beneficiarilor și acordarea serviciilor cu
respectarea Codului de etică a căminului;

2. măsurarea gradului de satisfacție a beneficiarilor cu privire la activitatea desfășurată;
3. încurajarea beneficiarilor de a-și exprima opinia asupra oricăror aspect care privesc activitatea căminului, individual

sau în cadrul ședințelor lunare;
4. sesiuni de informare a beneficiarilor și instruire a personalului privind identificarea, semnalarea și soluționarea

cazurilor de abuz și neglijență în rândul beneficiarilor;
5. campanii de sensibilizare a opiniei publice față de problematica marginalizării sociale a persoanelor vârstnice;
6. comunicate de presă cu privire la activitățile din cămin, fluturași informativi privind serviciile oferite.
(d) De asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi:
1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;
2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;
3. planificarea serviciilor de comun acord cu beneficiarii în funcție de nevoile acestora;
4. monitorizarea acordării serviciilor sociale;
(e) De coordonare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea    următoarelor activităţi:
1. coordonarea resurselor în scopul acordării unor servicii de calitate;
2. instruirea personalului în vederea cunoașterii procedurilor utilizate în furnizarea serviciilor;
3. asigurarea dotării, întreținerii și folosirii eficiente a bazei material din dotare;
4. întocmirea fișelor de post cu atribuții bine definite, clare
5. evaluarea anuală a performanțelor profesionale individuale

Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal
(1) Centrul Social Integrat funcţionează cu un număr de 21 de posturi, personal contractual conform HCL nr.
189/2019, care deservesc cele 3 servicii sociale: Căminul pentru Persoane Vârstnice, Centrul de zi pentru copii şi
Adăpostul de noapte, din care:

a) Personal de conducere:



• Șef  centru – deserveşte Centrul Social Integrat;
b) personal de specialitate , îngrijire ,asistenţă şi auxiliar 20 posturi, din care :
- Căminul pentru persoane vârstnice 16 posturi :
• 1 post : Asistent medical
• 1 post : Asistent social
• 1 post : Psiholog
• 3 posturi : Bucătar
• 1 post : Kinetoterapeut
• 1 post : Fochist
• 6 posturi : Infirmieră
• 1 post : Spălătoreasă
• 1 post : Îngrijitoare

- Centru de zi pentru copii 2 posturi :
• Educator

- Adăpost de noapte 2 posturi :
• Supraveghetor de noapte

(2) Raportul angajat/beneficiar este de ½ pentru Căminul pentru Persoane Vârstnice.
Personalul de conducere

(1) Personalul de conducere poate fi:
a) Șef centru;

(2) Atribuţiile personalului de conducere sunt:
Șef centru :

- Aplică și respectă prevederile legale în vigoare privind activitatea  căminelor pentru persoane vârstnice,
centrelor de zi pentru copii, adăposturilor de noapte.
- Conduce, coordonează și răspunde de întreaga activitate a Centrului Social Integrat Toplița;
- Răspunde de administrarea legală și eficientă a întregului patrimoniu al Centrului Social Integrat Toplița;
- Fundamentează și propune împreună cu Direcția de Asistență Socială Toplița proiectul de buget anual al
Centrului Social Integrat Toplița, prin Planul anual de acțiune privind serviciile sociale
- Ia măsuri ca cei internați (beneficiarii) să beneficieze de confort, hrană, asistență medicală, timp liber,
organizare evenimente;
- Aduce la cunoștința angajaților Centrului Social Integrat Regulamentul de Ordine Interioară și răspunde de
aplicarea normelor privind securitatea și sănătatea în muncă în cadrul Centrului Social Integrat,  conform prevederilor
legale în vigoare ;
- Coordonează activitatea de personal, exercită atribuții în domenii stabilite prin acte normative, asigură
respectarea disciplinei muncii și îndeplinirea atribuțiilor de serviciu de către personalul Centrului Social Integrat Toplița;
- Reprezintă Centrul în relația cu furnizorul de servicii sociale și, după caz, cu autoritățile și instituțiile publice, cu
persoanele fizice și juridice din țară și din străinătate în limitele conferite de Regulamentul de organizare și funcționare și
de prevederile legale în vigoare;
- Asigură comunicarea și colaborarea permanentă cu Serviciul de asistență socială al Direcției și cu alte instituții
publice locale și organizații ale societății civile  active în comunitate, în folosul beneficiarilor;
- Organizează activitatea de perfecționare și formare profesională a salariaților, urmărind pregătirea specifică și
reorientarea unor categorii de salariați în contextul mutațiilor ce pot interveni în obiectul de activitate al instituției
potrivit cerințelor de modernizare a activității ;
- Împreună cu conducerea Primăriei Municipiului Toplița și a Direcției de Asistență Socială se ocupă de
recuperarea pagubelor aduse unității;
- Dispune orice alte măsuri privind activitatea curentă a Centrului Social Integrat în condițiile legii, precum și a
dispozițiilor Primarului Municipiului Toplița;
- În exercitarea atribuțiilor sale, șeful Centrului Social Integrat Toplița emite note, notificări, scrisori datate și
înregistrate la secretariatul  Primăriei municipiului Toplița;
- Șeful Centrului coordonează direct compartimentele - serviciile sociale din subordine, fiecare dintre ele având
atribuții specifice;
- Asigură executarea deciziilor și dispozițiilor conducerii Primăriei municipiului Toplița;
- Răspunde de aplicarea hotărârilor luate la nivelul Consiliului Local Toplița care vizează Centrul Social Integrat;
- Asigură, în cadrul Centrului Social Integrat Toplița, promovarea principiilor și normelor prevăzute de Strategia
națională și județeană privind protecția specială și integrarea socială a persoanelor cu handicap; ia în considerare și
analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor copiilor din Centrul de zi,
persoanelor cu handicap, persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost din cadrul Centrului Social Integrat Toplița pe



care îl conduce;
- Actualizează, în funcție de modificările legale, următoarele documente ale centrului: Ghidul beneficiarului,
Procedurile interne cerute conform prevederilor  standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale din cadrul
Centrului Sociale Integrat ;
- Verifică și soluționează consemnările din Registrul privind protecția împotriva abuzurilor;
- Asigură încheierea cu beneficiarii sau reprezentanții legali ai beneficiarilor a contractelor de furnizare a
serviciilor sociale;
- Coordonează, îndrumă, controlează, gestionează, răspunde de activitatea Centrului Social Integrat Toplița,
inclusiv cea legată de elaborarea, implementarea standardelor de calitate și acreditarea/licențierea serviciilor sociale din
subordine;
- Desfășoară activități pentru promovarea imaginii Centrului Social Integrat Toplița în comunitate;
- Propune, potrivit legii, măsuri de sancționare a personalului din subordine, care comit abateri de la îndatoririle
profesionale, morale și cetățenești, care nu-și îndeplinesc în mod corespunzător atribuțiile, dovedesc incompetență sau
încalcă legile, regulamentele, dispozițiile în vigoare;
- Răspunde de calitatea activităților administrative desfășurate de personalul din cadrul Centrului Social Integrat
Toplița și dispune, în limita competenței, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătățirea acestor activități sau
după caz, formulează propuneri în acest sens;
- Promovează principiul muncii în echipă ca mod de intervenție pentru asigurarea protecției speciale a copiilor
din centrul de zi, persoanelor vârstnice , persoanelor fără adăpost  beneficiari ai serviciilor sociale din cadrul Centrului
Social Integrat;
- Asigură, prin grupul de specialiști format din psiholog, asistent social, cadre medicale, etc., evaluarea inițială a
beneficiarilor în perioada imediată internării precum și evaluarea periodică a acestora conform normelor Standardelor
de calitate;
- Stabilește proceduri scrise cu privire la prevenirea, identificarea, semnalarea, evaluarea și soluționarea
suspiciunilor sau acuzațiilor de abuz asupra beneficiarilor, notifică în scris directorului executiv evenimentele care
afectează bunăstarea sau siguranța beneficiarilor;
- Asigură și răspunde de respectarea drepturilor legale atât ale beneficiarilor cât și ale personalului;
- Aprobă meniul săptămânal și lista zilnică de alimente, controlează calitatea mâncării și modul de folosire a
alimentelor;
- Se asigură că Centrul Social Integrat Toplița are toate licențele, autorizațiile și toate asigurările necesare pentru
funcționarea optimă și răspunde de îndeplinirea cerințelor privind siguranța și securitatea beneficiarilor, în conformitate
cu prevederile legale în vigoare;
- Ia măsuri pentru efectuarea reparațiilor curente și capitale;
- Pune în aplicare dispozițiile pentru desfășurarea operațiunilor de inventariere, casare și declasare, potrivit
dispozițiilor în vigoare;
- Întocmește grafice de lucru pentru personalul din subordine și transmite condica de prezență Serviciului resurse
umane din cadrul Primăriei municipiului Toplița până cel târziu în data de 3 a lunii pentru luna precedent;
- Întocmește rapoarte periodice privind activitatea desfășurată în cadrul Centrului Social Integrat Toplița și
propune măsuri de îmbunătățire a acesteia după caz pe care le prezintă conducerii Primăriei municipiului Toplița;
- Organizează și răspunde de intervenția în caz de situații de urgență (incendiu, calamități, inundații, înzăpezire)
în locațiile unde funcționează  Centrul Social Integrat;
- Este membru în comisia de admiterea /ieșirea beneficiarilor în/din Centrul Social Integrat- Căminul pentru
Persoane Vârstnice și a Centrului de zi pentru copii;
- Este reprezentant al Centrului Social Integrat din cadrul D.A.S.T în relația cu Serviciul Public Comunitar Local de
Evidenta a Persoanelor Toplița.
Personal de specialitate , îngrijire și asistenţă

(1) Personalul de specialitate, îngrijire și asistență  poate fi:
a) Asistent medical generalist ;
b) Asistent social
c) Psiholog ;
d) Kinetoterapeut ;
e) Infirmieră ;

a) Asistentul medical generalist , îndeplinește în principal,următoarele atribuții:
- Atribuțiile asistentului medical generalist:
- Aplică normele sanitare în ceea ce privește igiena/dezinfecția în cadrul Centrului Social Integrat;
- Răspunde de acordarea asistenței medicale curente și de urgență, respectiv supraveghere și tratament în baza
prescripțiilor medicale;
- Monitorizarea în scop preventiv și terapeutic a stării de sănătate a beneficiarilor și adaptarea regimului de viață
și a celui alimentar conform indicațiilor specialiștilor ;
- Cunoaște și asigură prin propria activitate respectarea drepturile beneficiarilor;



- Folosește un limbaj accesibil  beneficiarilor;
- Supraveghează modul în care se face curățenia, aerisirea, spălarea și dezinfectarea;
- Răspunde de îndeplinirea condițiilor igienico-sanitare din centru;
- Urmărește starea de sănătate a beneficiarilor și anunță medicul de familie/serviciul de urgență dacă este
nevoie;
- Răspunde de starea de sănătate a beneficiarilor centrului;
- Pregătește și administrează tratamentele beneficiarilor conform prescripțiilor medicale;
- Programează persoanele vârstnice la medicii de familie pentru bilete de trimitere/rețete cronice și îi însoțește
acolo unde este cazul la spital sau cabinete medicale;
- Instruiește beneficiarii în ceea ce privește deprinderile de igienă;
- Supraveghează modul de colectare și dezinfecție a lenjeriei;
- Instruiește infirmierele ca în lipsa cadrului medical să știe să completeze evidențele fără a-și depăși
competențele;
- Completează condica de medicamente(descarcă medicamentele folosite din aparatul de urgență) și ține
evidența serviciilor medicale ale beneficiarilor indiferent de furnizorul acestora;
- Păstrează medicamentele în condiții optime numai în dulapul de medicamente, controlând periodic
valabilitatea, aspectul, etichetele, etc. și data deschiderii flacoanelor cu picături sau siropuri perisabile;
- Va afișa la vedere lista beneficiarilor cu diverse interdicții medicamentoase, cât și situațiile speciale;
- După vizarea  biletelor de voie ale persoanelor vârstnice, va pregăti tratamentul pe perioada în care aceștia
lipsesc din centru;
- Nu administrează medicamente fără recomandare din partea medicului;
- Ține evidența internărilor, biletelor de trimitere și ține legătura cu spitalul în cazul internării persoanei
vârstnice, comunică starea acestora șefului de centru și  managerului de caz;
- Însoțește beneficiarii la tratamente și investigații medicale de specialitate (dacă este cazul);
- Va folosi instrumente de unică folosință (seringi, sonde, pahare, mânuși) și răspunde de colectarea acestora în
containere speciale și distrugerea acestora;
- Are sarcina de a se instrui permanent;
- Participă la întocmirea și aplicarea măsurilor de prevenire și combatere a eventualelor focare de infecții;
- Îndrumă persoanele care au fost contaminate pentru controlul periodic;
- Semnalează medicului  de familie cazurile suspecte de boli transmisibile constatate cu ocazia activităților;
- Efectuează activități de educație pentru sănătate în vederea adoptării unui stil de viață sănătos;
- Sesizează conducerea /echipa pluridisciplinară despre orice tentativă sau situație de abuz, neglijare sau
exploatarea a beneficiarilor;
- Va purta echipament curat de protecție și va avea o ținută decentă în fața beneficiarilor;
- Îndrumă activitatea infirmeriei și răspunde de aplicarea și respectarea regulilor sanitare și antiepidemice;
- Cooperează cu întreg personalul pentru buna desfășurare a activității, informând în scris șeful de centru asupra
oricărei probleme constatate, care îi depășește limita de competență, in vederea soluționării acesteia;
-
- Atribuții legate de infecțiile nozocomiale și stabilirea meniului:
- Aplică măsurile de prevenire și control a eventualelor boli transmisibile care evoluează în cadrul Centrului Social
Integrat Toplița;
- Efectuează recoltările probelor igienico-sanitare și biologice în cazul apariției și evoluției unui focar de infecție
nosocomiale (probe alimentare, probe de apă, probe igienice, biologice, virusologice, etc.);
- Urmărește aplicarea măsurilor concrete stabilite în vederea limitării și stingerii eventualelor focare de infecție
nosocomială;
- Va adapta programele de educație în prevenirea, supravegherea și controlul infecțiilor nosocomiale în funcție
de problematica și specificul Centrului Social Integrat Toplița;
- Va difuza și prelucra protocoalele activităților pentru prevenirea infecțiilor nosocomiale;
- Răspunde de activitatea personalului din blocul alimentar;
- Supraveghează prelucrarea culinară corectă a alimentelor, potrivit indicațiilor dietetice;
- Răspunde de aplicarea și respectarea normelor de igienă la recepția, depozitarea, prelucrarea și distribuirea
alimentelor, la înregistrarea igienică a blocului alimentar și a utilajelor, la efectuarea de către personalul de la blocul
alimentar a examenelor medicale periodice;
- Calculează valoarea calorică și structura meniurilor, ținând seamă de concentrația ce trebuie asigurată;
- Verifică stocurile de produse alimentare din depozitul central, înainte de întocmirea meniurilor;
- Verifică prin sondaj gramajul porțiilor;
- Controlează calitatea produselor alimentare care intră în componența meniurilor stabilite;
- Întocmește zilnic meniul/regimurile dietetice și întocmește lista cu cantitățile și sortimentele de alimente
necesare;
- Îndrumă activitatea tehnică a blocului alimentar și răspunde de aplicarea și respectarea regulilor sanitare și
antiepidemice;



- Va anunța conducerea unității dacă exista produse expirate sau care nu corespund din punct de vedere
organoleptic;
- Verifică prin sondaj numărul persoanelor pentru care se prepară și se distribuie hrana;
- Verifică termenele de valabilitate;
- Cunoaște și respectă drepturile beneficiarilor
b) Asistentul social , îndeplinește în principal,următoarele atribuții:
 Întocmește anchetele sociale în vederea internării vâsrtnicilor în cămin precum și alte anchete pentru care este
delegat de șeful centrului;
 Realizează consiliere socială și emoțională cu vârstnicii instituționalizați;
 Realizează activități de terapie ocupațională, activități de reintegrare social, precum și activități de socializare și
petrecere a timpului liber;
 Participă la evaluarea iniţială şi întocmește Planul individual de asistență și îngrijire;
 Răspunde de evidența internărilor, raportând conducerii cazurile deosebite;
 Răspunde de întocmirea și păstrarea în ordine a dosarelor personale a asistaților;
 Ține permanent legătura cu familiile celor cu probleme de sănătate;
 Realizează informarea persoanelor nou venite în cămin precum și rudele acestora, cu privire la normele din
Regulamentul de Organizare Interioară al căminului, informarea inițială a beneficiarilor precum și orice alte reguli care
trebuiesc respectate în cămin.
c) Psiholog  îndeplinește în principal,următoarele atribuții:;
 Realizează consilierea psihologică și emoțională a vârstnicilor din cămin atât la cabinetul psihologic, cât și la
camera beneficiarului atunci când situația o impune;
 Întocmește fișa persoanală a beneficiarului ;
 Realizează activități de terapie ocupațională  precum și activități de reintegrare social;
 Urmărește evoluția psihocomportamentală a beneficiarului pe perioada internării, adoptarea persoanei
vârstnice la condițiile instituționalizării;
 Identifică tipul de relații pe care asistații le stabilesc între ei, cu persoanlul instituției, în societate și mediază
conflictele abordând cu professionalism situațiile divergente;
 Colaborează cu toate serviciile și compartimentele instituției în vederea identificării și rezolvării problemelor de
natură psiho-somatică în așa fel încât tonusul zilnic al asistaților să fie ridicat;
 Aplică teste, chestionare, interpreteză rezultatele obținute, face recomdări,desfășoară activități de terapie,
consiliere și prevenire a tulburărilor de personalitate;
 Se implică în reintegrarea social a asistatului, încurajează păstrarea legăturii cu familia, facilitează integrarea
beneficiarului în colectivitate, organizează activități ocupaționale și susține participarea asistaților la programe cultural;
 Informează șeful de centru și asistenta medicală cu privire la situațiile deosebite de sănătate ale asistaților cu
care intră în contact;
 Participă la efectuarea anchetelor sociale și la evaluările inițiale și periodice ale asistaților;
 Răspunde de calitatea și precizia evaluărilor psihologice;
 Evaluează aptitudini, atitudini, abilități, deprinderi și comportamente ale beneficiarilor
d) Kinetoterapeutul , îndeplinește în principal, următoarele atribuții specific:
 respectă planul de tratament specific pentru atingerea obiectivelor propuse în vederea educării sau reeducării
unor deficienţe, prevenirea sau recuperarea unor dizabilităţi ;
 asigură integral toate tehnicile necesare, răspunde cu promptitudine la solicitările beneficiarului, răspunde de
asigurarea unui climat de destindere şi armonie. Supraveghează în permanenţă beneficiarul, preocupându-se de buna lui
deservire şi informare în mod profesional ;
 poartă echipamentul de lucru, care va fi schimbat ori de câte ori este nevoie, pentru păstrarea igienei şi
aspectului estetic personal ;
 asigură şi răspunde de ordinea şi curăţenia la locul de muncă şi de aplicarea tuturor măsurilor de igienă pe care
le implică actul terapeutic.
e) Infirmiera , îndeplinește în principal, următoarele atribuții specific:
- Atribuțiile infirmierei:
• Asigură igiena corporală a beneficiarilor, a lenjeriei de corp și a celorlalte articole de îmbrăcăminte, precum și a
lenjeriei de pat și  a cazarmamentului;
• Însoțește persoanele asistate semidependente și dependente la grupurile sanitare, curte precum și în spațiile
comune de socializare;
• Răspunde de efectuarea și menținerea curățeniei cât și a măsurilor igienico-sanitare în spațiile de cazare (
dormitoare), a grupurilor sanitare, holurilor, spatiilor de petrecere a timpului liber, etc ( nivel clădire I);
• Ajută persoanele asistate la servirea mesei urmărind în același timp asigurarea unei cât mai bune autonomii în
asemenea situație;
• Însoțește persoanele asistate la cabinetul medical din cadrul Centrului Social Integrat pentru aplicarea
tratamentului, procedurilor și măsurilor ergoterapeutice;
• Abordează  relațiile cu beneficiarii și colegii  în mod nediscriminator,  fără antipatii sau



favoritisme folosind un limbaj și formule de adresabilitate adecvate astfel încât să respecte demnitatea și intimitatea
acestora;
• Colaborează cu personalul specializat al Centrului Social Integrat Toplița în elaborarea planurilor individuale de
asistență și îngrijire (P.I.A.I.), pentru fiecare beneficiar, care va include: Programul individual de îngrijire, Programul
individual de recuperare, Programul individual de integrare/reintegrare socială;
• Întocmește și completează zilnic Programul Individual de Îngrijire pentru fiecare beneficiar;
• Zilnic, indiferent de perioada zilei în care lucrează, acordă o atenție deosebită activităților legate  de aerisirea
dormitoarelor, îmbrăcămintea beneficiarilor, îmbăierea beneficiarilor, efectuarea igienei personale și colective,
curățenia zilnică în dormitoare și dulapurile beneficiarilor, activitățile în aer liber pentru beneficiarii bolnavi la pat;
• Ajută persoanele asistate într-o așa manieră încât să permită exercitarea la maximum a autonomiei personale a
beneficiarilor;
• În lipsa asistentului medical administrează medicația  și  efectuează  procedura  de  pansare  în  caz  de nevoie;
• Urmărește starea de sănătate a beneficiarilor și anunță asistentul medical  /serviciul de urgență dacă este
nevoie;
• Răspunde de starea de sănătate a beneficiarilor  centrului;
• Raportează șefului de centru, asistentei medicale, psihologului , kinetoterapeutului observațiile privind evoluția
stării de sănătate și recuperatorie a persoanelor asistate și completează în Planul Individual de Îngrijire ale acestora
observațiile cerute;
• Participă la aplicarea măsurilor de prevenire și combatere a eventualelor focare de infecții;
• Îndeplinește, conform competențelor sale, orice activitate pentru a evita punerea în pericol a vieții și integrității
persoanelor asistate;
• Predă la spălătorie rufele pentru spălat în intervalul orar stabilit, pe baza unui  registru  de predare primire, iar
după spălarea și călcarea rufelor, acestea vor fi preluate de la spălătorie tot  pe baza registrului mai sus menționat;
• Înlocuiește în limita competenței asistenta medicală preluând sarcinile acesteia atunci când aceasta lipsește
sau în caz de necesitate

(2) Atribuţii generale ale personalului de specialitate,  îngrijire și asistenţă:
a) asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea   prevederilor legii, a

standardelor minime de calitate aplicabile şi a prezentului regulament;
b) colaborează cu specialişti în vederea soluţionării cazurilor; identificării de resurse etc.;
c) Aplică standardele minime de calitate;
d) sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de nerespectare a

prevederilor prezentului regulament etc.;
e) întocmeşte rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată;
f) face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării legislaţiei;
g) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

Personalul administrativ, gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire
(1) Personalul administrativ, gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire poate fi:

a) Bucătar
b) Fochist
c) Spălătoreasă
d) Îngrijitoare
a) Bucătarul îndeplinește  următoarele atribuții specifice:
• Stabilește meniul zilnic împreună cu asistenta medicală și administratorul;
• Ia în primire, sub semnătură, de la administrator, în prezența unui delegat, alimentele necesare preparării
meniului zilnic;
• Predarea și primirea alimentelor de la magazia unității de către bucătar se face zilnic pe baza listei zilnice de
alimente între orele 14.00 – 15.00 în prezența delegatului care este însărcinat să asiste la cântărirea/numărarea
alimentelor;
• Toate alimentele care intră în bucătărie trebuie verificate calitativ și de către cadrele medicale (medic, asistente
medicale);
• În procesul-verbal de predare-primire a alimentelor articolele care nu se găsesc în magazie sau nu sunt
disponibile în cantitățile menționate în lista zilnică de alimente, vor fi șterse de pe listă sau se vor face rectificările de
rigoare în prezența comisiei de predare-primire;
• Nu se admite păstrarea pe lista de alimente a acelor articole care nu se regăsesc în magazie, pe motiv că
acestea vor fi aprovizionate ulterior;
• După încheierea operațiunii de predare-primire a alimentelor, bucătarul semnează lista zilnică de alimente;
• În bucătărie vor fi preluate doar alimentele necesare pentru o singură zi, cu excepția alimentelor ușor alterabile
care vor fi preluate înainte de servirea mesei;
• Respectă cu strictețe dispozițiile cu privire la modul de preparare și păstrare a alimentelor;
• Răspunde direct de introducerea tuturor alimentelor în hrana persoanelor asistate, de calitatea preparării



hranei, de servirea mesei la orele stabilite;
• Are în grija personală întregul inventar din bucătărie și răspunde pentru asigurarea condițiilor igienico-sanitare
din toate încăperile bucătăriei;
• Se asigură că toate materiile prime folosite în prepararea hranei sunt proaspete, nealterate sau degradate; în
cazul în care constată nereguli referitoare la aceste aspecte, anunță imediat conducerea unității pentru a se lua măsurile
care se impun;
• Materia primă și produsele finite se prelucrează pe mese separate;
• Carnea congelată nu va fi pusă direct la gătit, ci va fi în prealabil decongelată lent la temperatura camerei, după
care va fi tratată, iar părțile care și-au schimbat aspectul vor fi îndepărtate;
• Carnea tocată se va prepara pe cât posibil numai înainte de servire a mesei;
• Este interzisă păstrarea hranei gătite în bucătărie;
• În perioada sezonului cald (01 aprilie – 01 octombrie) este interzisă prepararea prăjiturilor cu cremă de ouă sau
orice alte preparate din ouă care nu au suferit o prelucrare termică de cel puțin 30 de minute;
• Legumele curățate se vor pune în vase curate, fiind interzisă depunerea lor pe paviment, pe hârtii;
• Legumele și fructele care se consumă crude se vor spăla bine cu apă înainte de consum;
• În raport cu gradul de pregătire a preparatelor culinare, asistenta medicală supraveghează și răspunde de
modul în care se respectă rețeta de pregătire specifică fiecărei diete;
• Servirea mesei se face numai cu avizul asistentelor medicale, astfel încât cu o jumătate de oră înainte de servire
a acesteia asistenta medicală controlează calitatea mâncărurilor și a alimentelor servite;
• Servirea mesei de către persoanele asistate are loc în următoarele intervale de timp:
-micul dejun : 7.30 – 8.30 ;
-prânzul : 13.00 – 15.00 ;
-cina : 18.00 – 19.30 ;
• Conform listei de alimente zilnice, bucătarul porționează hrana și o distribuie persoanelor asistate;
• În cazul beneficiarilor care nu se pot deplasa, hrana acestora va fi dusă în camere de către infirmiere, în vase
acoperite și în condiții de maximă igienă;
• Se interzice distribuirea hranei persoanelor asistate de către femeile de serviciu;
• Asistentele medicale și persoanele implicate în distribuirea hranei se vor informa de la beneficiari asupra
calității acesteia, urmând ca sugestiile lor să fie luate în considerare la alcătuirea meniului și la prepararea hranei;
• După servirea fiecărei mese, vesela și tacâmurile murdare vor fi strânse la bucătărie și se vor spăla conform
procedeelor și normelor prevăzute în domeniu, iar la terminarea programului bucătăria, încăperile anexe și dotările
acestora vor fi dezinfectate cu soluție dezinfectantă;
• Pe tot timpul funcționării bucătăriei, aerisirea încăperilor se va face numai prin intermediul ferestrelor
prevăzute cu pânză metalică, fiind interzisă deschiderea ușilor și a ferestrelor fără pânză;
• Întreaga dotare folosită la prepararea și servirea hranei va fi curățată și dezinfectată imediat după folosire și
păstrată în dulapuri închise, la adăpost de praf, insecte și rozătoare;
• Uscarea veselei se realizează prin așezarea acesteia pe grătare curate;
• Nu este permisă ștergerea vaselor cu cârpe;
• Reziduurile solide și resturile alimentare se vor strânge în recipiente metalice, care vor fi în permanentă
acoperite cu capac și evacuate cu  regularitate;
• Pe tot timpul programului de lucru va purta echipamentul de protecție adecvat și va acorda o atenție deosebită
igienei personale;
• În scopul prevenirii apariției insectelor și rozătoarelor se va urmări îndeosebi următoarele:

-menținerea permanentă a igienei, a curățeniei în toate spațiile și încăperile din bucătăriei;
-vasele, farfuriile, cănile, paharele și vesela vor fi păstrate în dulapuri;
-mesele de lucru vor fi acoperite cu fețe de masă din pânză sau plastic;
-alimentele vor fi depozitate numai în dulapuri, pe rafturi, în lăzi acoperite sau în spatii special amenajate;
-nu se vor lăsa sub nici o formă în bucătărie resturi de mâncare;

• Persoanele asistate care ajută ocazional la pregătirea materiilor prime necesare preparării hranei, vor purta
echipament de protecție;
• Săptămânal va efectua curățenie generală;
• Periodic, conform normelor în vigoare, va efectua examenele medicale;
• Se îngrijește de păstrarea probelor de hrană preparate, pe care le etichetează și le pune în frigider timp de 36
de ore;
• Nu permite intrarea în incinta bucătăriei decât persoanelor abilitate în acest sens: șef centru, personalul
medical și persoanele împuternicite cu controlul instituției;
b) Fochistul îndeplinește în principal, următoarele atribuții specifice:
• Asigură și răspunde pentru buna întreținere și funcționare a centralei termice și a instalației de încălzit;
• Urmărește și supraveghează permanent centrala termică (presiunea și temperatura agentului termic), pe baza
aparaturii existente, precum și instalația de încălzire;
• Verifică temperatura din dormitoarele și spațiile în care este instalată instalația de încălzire în vederea asigurării



căldurii necesare;
• Este strict interzisă părăsirea fără aprobare, a locului de muncă în timpul serviciului și consumul de băuturi
alcoolice;
• Supraveghează și răspunde pentru toate spațiile care necesită încălzire, în vederea  prevenirii incendiilor sau a
altor evenimente negative;
• Anunță imediat conducerea instituției în cazul ivirii unor nereguli la centrala termică sau la instalația de încălzire
și, după caz, instituțiile abilitate să rezolve eventualele evenimente negative;
• Efectuează activități de reparații curente și întreținere în domeniul instalațiilor: rețele apă-canal, termice,
sanitare, electrice și electrotehnice, iluminat;
• Efectuează activități de reparații curente și întreținere în domeniul construcții: finisaje interioare, tâmplărie
universală;
• Verifică instalațiile termice, electrice și de întreținere, repară diferitele defecțiuni, ia măsuri pentru
gospodărirea rațională a energiei electrice, apei și a celorlalte materiale de consum utilizate;
c) Spălătoreasa îndeplinește în principal, următoarele atribuții specifice:
• Are ca principală sarcină preluarea, spălarea, și întreținerea rufelor și a altor      articole ce aparțin Centrului
Social Integrat Toplița și persoanelor asistate;
• Cunoaște și respectă cu strictețe toate procedurile tehnice de utilizare a mașinilor și dotărilor din cadrul
spălătoriei, astfel încât să prevină orice accident de muncă sau eveniment negativ de altă natură;
• Preia de la infirmerie rufele pentru spălat, consemnate într-un registru de predare-primire, și se îngrijește de
perfecta spălare a acestora;
• După spălarea şi călcarea rufelor, acestea vor fi restituite infirmierelor pe baza registrului mai sus menţionat;
• Răspunde de păstrarea în bune condiţii a materialelor şi bunurilor aflate în grija sa (lenjerie de pat, lenjerie de
corp, obiecte de îmbrăcăminte, halate, covoare, utilaje, detergenţi, etc.);
• Este strict interzisă spălarea unor articole ce nu aparţin instituţiei sau persoanelor asistate;
• Are obligaţia să utilizeze în mod corespunzător indicațiilor producătorilor materialele primite;
• Participă la toate instructajele efectuate de către responsabilul numit de către şeful Centrului Social Integrat
Topliţa , privind normele de protecţie a muncii şi cele de prevenire şi stingere a incendiilor;
• În cazul apariţiei unor nereguli este obligată să anunţe imediat conducerea instituţiei;
• Este interzisă folosirea maşinilor de spălat şi a altor dotări din cadrul spălătoriei de către alte persoane
neautorizate;
• Are obligaţia să poarte echipamentul de protecţie pe toată durata programului de lucru;
• Prepară şi foloseşte corect substanţele dezinfectante/detergenții ridicați din magazia unităţii;
• Primește, depozitează și eliberează articolele de îmbrăcăminte, încălțăminte, lenjerie și accesorii de pat,
echipamente și alte materiale din cadrul depozitului din spălătoria Centrului Social Integrat Toplița;
d) Îngrijitoarea îndeplinește în principal,  următoarele specifice:
-• Preia de la infirmiere rufele pentru spălat, consemnate într-un registru de predare-primire, și se îngrijește de
perfecta spălare a acestora;
• După spălarea și călcarea rufelor, acestea vor fi restituite infirmierelor pe baza registrului mai sus menționat;
• Răspunde de păstrarea în bune condiții a materialelor și bunurilor aflate în grija sa (lenjerie de pat, lenjerie de
corp, obiecte de îmbrăcăminte, halate, covoare, utilaje, detergenți, etc.);
• Este strict interzisă spălarea unor articole ce nu aparțin instituției sau persoanelor asistate;
• Are obligația să utilizeze în mod corespunzător indicațiilor producătorilor materialele primite;
• Participă la toate instructajele efectuate de către responsabilul numit de către șeful Centrului Social Integrat
Toplița, privind normele de protecție a muncii și cele de prevenire și stingere a incendiilor;
• În cazul apariției unor nereguli este obligată să anunțe imediat conducerea instituției;
• Este interzisă folosirea mașinilor de spălat și a altor dotări din cadrul spălătoriei de către alte persoane
neautorizate;
• Are obligația să poarte echipamentul de protecție pe toată durata programului de lucru;
• Asigură curățenia, igiena și ordinea în spațiul în care își desfășoară activitatea;
• Efectuează zilnic curățenia, în condiții corespunzătoare a spațiului repartizat și răspunde de starea de igienă a
coridoarelor, scărilor, ferestrelor, sălii de tratament;
• Curată și dezinfectează zilnic băile și wc-urile cu material și ustensile folosite numai în aceste locuri;
• Transportă gunoiul și reziduurile la containerele amenajate pe categorii în mod corect;
• Curăță și dezinfectează vasele în care se păstrează gunoiul și deșeurile infecțioase;
• Spală, curăță și dezinfectează la sfârșitul zilei de lucru ustensilele și materialele de curățenie;
• Răspunde de păstrarea în bune condiții a materialelor de curățenie ce le are în grijă personal, precum și a celor
care se folosesc în comun;
• Răspunde de obiectele pe care le are în inventar;
• Răspunde solicitărilor asistentei medicale;
• Prepară și folosește corect substanțele dezinfectante ridicate din magazia unității;
• Execută corect spălarea pavimentului cunoscând tehnicile corecte – benzi paralele sau în formă de “S”;



• Poartă  echipamentul de protecție prevăzut de regulamentul de ordine interioară, care va fi schimbat ori de
câte ori este nevoie, pentru păstrarea igienei și a aspectului estetic personal;
• Ține evidența clară a materialelor din depozit în funcție de sursa de proveniență a acestora: din donații sau
materiale achiziționate din bugetul centrului;
• Săptămânal sau ori de câte ori este nevoie verifică inventarul materialelor aflate în gestiune;
• Primirea tuturor materialelor și bunurilor , se face pe baza documentelor justificative (bon de consum, proces-
verbal de predare/primire, etc.);

Finanţarea centrului
(1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării

serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile.
(2) Finanţarea cheltuielilor centrului se asigură, în condiţiile legii, din următoarele surse:
a) contribuţia persoanelor beneficiare sau a întreţinătorilor acestora, după caz;
b) bugetele locale al municipiului Toplița;
c) donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori juridice din ţară şi din străinătate;
d) fonduri externe rambursabile şi nerambursabile;
e) alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Măsuri specifice
(1) În Căminul pentru Persoane Vârstnice nu pot fi cazate persoane în afară de cele internate, decât în cazuri bine
justificate- vizat de șeful centrului şi cu aprobarea Primarului Municipiului Toplița .
(2) Căminul pentru Persoane Vârstnice asigură pregătirea şi servirea unei alimentaţii raţionale potrivit alocaţiei zilnice de
hrană, stabilite de reglementările legale.
(3) Meniul zilnic se stabileşte cu cel puţin 24 de ore înainte de preparare, potrivit regimurilor dietetice recomandate şi se
afişează la loc vizibil.
(4) La stabilirea meniului şi a listei zilnice de alimente participă  asistentul medical, administratorul şi bucătarul.
(5) Comenzile și lista zilnică de alimente se aprobă de șeful de centru.
(6) Blocul alimentar funcţioneză potrivit normelor igienico-sanitare(cu obligaţia de a păstra cel puţin 48 de ore probe
alimentare)
(7) Repartizarea în camere se face de către şeful centrului la propunerea personalului specializat avînd in vedere gradele
de dependență .
(8) În cazul decesului unui asistat, asistenta medicală/infirmiera anunță:
 medicul de familie în scopul eliberării actului constatator al decesului
 șeful de centru
 familia sau susţinatorul legal;
(9) În cazul în care nu sunt susţinători legali șeful de centru ia măsuri privind înmormântarea asistatului decedat.

(10) Daca există dubii cu privire la cauzele decesului, șeful de centru are obligaţia să anunţe organele competente în
vederea soluționării cazului;

Dispozitii finale
(1) Toate compartimentele şi salariaţii Căminului pentru persoane vârstnice au obligaţia să asigure îndeplinirea la
timp şi conform standardelor de calitate a tuturor sarcinilor stabilite de conducerea centrului
(2) Personalul angajat trebuie să aplice şi sa respecte standardele minime de îngrijire în unitatile de ocrotire
socială precum şi standardele de calitate.
(3) Căminul pentru persoane vârstnice îşi desfăşoară activitatea în baza unui Cod de etică şi a unor proceduri
proprii de acordare a serviciilor consemnate în Manualul de proceduri. Personalul căminului este instruit, cunoaşte şi
aplică prevederile Codului de etică şi a Manualului de proceduri.
(4) Beneficiarii nu pot presta în cadrul Căminului activităţi care să fie salarizate.
(5) Persoanele asistate beneficiază de toate drepturile prevăzute de Constituţie, Convenţia Drepturilor Omului şi de
alte legi.
(6) Persoanele asistate au obligaţia sa îşi plătească contribuţia de întreţinere stabilită, să păstreze bunurile din
dotarea căminului şi să respecte prevederile R.O.F , R.O.I  şi normele legale în vigoare.
(7) Prevederile prezentului regulament se completează cu orice dispoziţie legală ce priveşte organizarea,
funcţionarea şi atribuţiile Căminului. De asemenea, în măsura în care se modifică prevederile legale în vigoare la data
aprobării prezentului regulament, acesta se consideră de drept modificat cu respectivele prevederi legale.
(8) Personalul căminului indiferent de funcţia pe care o ocupă este obligat să cunoască şi să respecte prevederile
prezentului Regulament.
(9) Evenimente produse la locul de munca, aşa cum sunt definite de Legea nr. 319/2006, privind sănătatea şi
securitatea în muncă, a normelor metodologice de aplicare şi a celorlalte acte normative care o completează vor fi
raportate conducerii instituției, Inspectoratului teritorial de muncă Harghita şi celorlalte organe prevăzute de lege, după
caz.



(10) Fişa postului va cuprinde în mod detaliat şi concret atribuţiile şi responsabilităţile postului, reieşite din legislaţie
şi din prezentul regulament.
(2) Fişele postului se aprobă de către PRIMARUL MUNICIPIULUI TOPLIȚA şi se actualizează ori de câte ori este nevoie în
funcţie de dispoziţiile legale.
(19) Nerespectarea dispoziţiilor Regulamentului de organizare şi funcţionare atrage după sine răspunderea
administrativă sau civilă.
(20) Prin grija șefului de centru, Regulamentul de organizare şi funcţionare al Căminului pentru persoane vârstnice
va fi însuşit de către fiecare salariat sub luare de semnătură.
(21) Prevederile prezentului regulament se completează şi /sau modifică prin hotărâre a Consiliului local.
(22) Prevederile prezentului Regulament de organizare şi funcţionare, se consideră modificate de drept în momentul
apariţiei de dispoziţii legale contrare.
(23) Prezentul Regulament de organizare şi funcţionare intră în vigoare începând cu data Hotărârii Consiliului Local

CONTRACT
pentru acordarea de servicii sociale nr.________/___________

Părțile contractante:
1. MUNICIPIUL TOPLIȚA prin PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TOPLIȚA -DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ TOPLIȚA- CENTRUL

SOCIAL INTEGRAT – Cămin pentru personae vârstnice, denumit in continuare furnizor de servicii sociale, certificatul de
acreditare seria ………nr.………………….. , licenţă de funcţionare seria …., nr…….., reprezentat de domnul ……………………….. ,
având functia de Primar in calitate de furmizor de servicii sociale ;

si
2. ........................................................................................... denumit in continuare beneficiar, domiciliat in localitatea

................................, str. ........................................ nr. ................., judetul.........................., codul numeric personal

...................................., posesor al B.I./C.I. Seria ........... nr. .................., eliberat/eliberata la data de .......................... de
catre.................................................,reprezentat prin domnul/doamna ..........................................., domiciliat/domiciliata
in localitatea ......................................., str. ................................................ nr. ..............., judetul/sectorul
................................................, posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria ...... nr. ......, eliberat/eliberata la data de ........ de
............................ ........, conform act ............................ ...... nr. ................/data ....................,

1. având in vedere:
a)Hotararea Consiliului Local Toplita nr……….. privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere in anul ……. pentru
Centrul Social Integrat – Căminul pentru Persoane Vârstnice-Topliţa.
b)Hotararea Consiliului local Toplita nr……… privind aprobarea cuantumului contributiei lunare de intretinere pe anul
……. pentru persoanele vârstnice asistate in cadrul Centrului Social Integrat ( C.S.I. ) Toplita .
c)Planul de intervenție nr……………….…………………;

Evaluarea complexă efectuată în perioada………………;
Planul individualizat de asistență și îngrijire nr………….
2. convin asupra urmatoarelor:
1. Definitii:

1.1. contractul pentru furnizarea de servicii sociale - actul juridic incheiat intre o persoana fizica sau juridica, publica ori
privata, acreditata conform legii sa acorde servicii sociale, denumita furnizor de servicii sociale, si o persoana fizica aflata
in situatie de risc sau de dificultate sociala, denumita beneficiar de servicii sociale, care exprima acordul de vointa al
acestora in vederea acordarii de servicii sociale;

1.2. furnizor de servicii sociale - persoana fizica sau juridica, publica ori privata, acreditata conform legii in vederea
acordarii de servicii sociale, prevazuta la art. 11 din Ordonanta Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, aprobata
cu modificari si completari prin Legea nr. 515/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;

1.3. beneficiar de servicii sociale - persoana aflata in situatie de risc si de dificultate sociala, impreuna cu familia
acesteia, care necesita servicii sociale, conform planului de interventie revizuit in urma evaluarii complexe;

1.4. servicii sociale - ansamblu de masuri si actiuni realizate pentru a raspunde nevoilor sociale individuale, familiale
sau de grup, in vederea prevenirii si depasirii unor situatii de dificultate, vulnerabilitate sau de dependenta pentru
prezervarea autonomiei si protectiei persoanei, pentru prevenirea marginalizarii si excluziunii sociale, pentru
promovarea incluziunii sociale si in scopul cresterii calitatii vietii, definite in conditiile prevazute de Ordonanta
Guvernului nr. 68/2003, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 515/2003, cu modificarile si completarile
ulterioare;

1.5. reevaluarea situatiei beneficiarului de servicii sociale - activitatea obligatorie a furnizorului de servicii sociale de a
evalua situatia beneficiarului de servicii sociale dupa acordarea de servicii sociale pe o anumita perioada;

1.6. revizuirea sau completarea planului individualizat de asistenta si ingrijire - modificarea sau completarea adusa
planului individualizat pe baza rezultatelor reevaluarii situatiei beneficiarului de servicii sociale;

1.7. contributia beneficiarului de servicii sociale - cota-parte din costul total al serviciului/ serviciilor acordat/acordate
de furnizorul de servicii sociale, in functie de tipul serviciului si de situatia materiala a beneficiarului de servicii sociale, si
care poate fi in bani, in servicii sau in natura;

1.8. obligatiile beneficiarului de servicii sociale - totalitatea indatoririlor pe care beneficiarul de servicii sociale si le



asuma prin contract si pe care le va indeplini valorificandu-si maximal potentialul psiho-fizic;
1.9. standarde minimale de calitate - ansamblul de cerinte privind cadrul organizatoric si material, resursele umane si

financiare in vederea atingerii nivelului de performanta obligatoriu pentru toti furnizorii de servicii sociale specializate,
aprobate in conditiile legii;

1.10. modificari de drept ale contractului de acordare de servicii sociale - modificarile aduse contractelor de acordare
de servicii sociale in mod independent de vointa partilor, in temeiul prevederilor unui act normativ;

1.11. forta majora - eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinii acestora, care
nu putea fi prevazut in momentul incheierii contractului si care face imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea
acestuia;

1.12. evaluarea initiala - activitatea de identificare/determinare a naturii cauzelor, a starii actuale de dezvoltare si de
integrare sociala a beneficiarului de servicii sociale, precum si a prognosticului acestora, efectuata prin utilizarea de
metode si tehnici specifice profesiilor sociale, de catre furnizorul de servicii sociale. Scopurile evaluarii sunt cunoasterea
si intelegerea problemelor cu care se confrunta beneficiarul de servicii sociale si identificarea masurilor initiale pentru
elaborarea planului initial de masuri;

1.13. planul individualizat de asistenta si ingrijire - ansamblul de masuri si servicii adecvate si individualizate potrivit
nevoilor sociale identificate ca urmare a efectuarii evaluarii complexe, cuprinzand programarea serviciilor sociale,
personalul responsabil si procedurile de acordare a serviciilor sociale;

1.14. evaluarea complexa - activitatea de investigare si analiza a starii actuale de dezvoltare si de integrare sociala a
beneficiarului de servicii sociale, a cauzelor care au generat si care intretin situatia de dificultate in care acesta se afla,
precum si a prognosticului acestora, utilizandu-se instrumente si tehnici standardizate specifice domeniilor: asistenta
sociala, psihologic, educational, medical, juridic.

2. Obiectul contractului
2.1.Obiectul contractului il constituie acordarea urmatoarelor servicii sociale:
a) Gazduire pana la data expirarii acreditarii Serviciului, respectiv până la data încetării furnizarii serviciilor, în mun.

Toplița, str. Borsecului, nr.3/A,jud.HR;
b) Asistenta medicala si ingrijire;
c) Asistenta paleativa ;
d) Consiliere psihologica ;
e) Socializare si petrecerea timpului liber.

3. Costurile serviciilor sociale acordate si contributia beneficiarului de servicii sociale
3.1. Costul total pe luna al serviciilor sociale prevazute la pct. 2 este de: …..…. lei/luna persoană independentă,…..…..

lei/luna persoana semidependenta și………. lei/lună persoană dependentă, cu modificarile ulterioare ca urmare a reglarii
cheltuielilor .

3.2.Contributia beneficiarului pentru serviciile sociale primite este de  ………. lei.
3.3 Contributia beneficiarului pentru serviciile sociale primite va fi depusa

________________________________________________________________________________
3.4. Contributia beneficiarului de servicii sociale nu va influenta acordarea serviciilor sociale si nu va ingreuna

posibilitatea acestuia de a iesi din starea de dificultate.
4. Durata contractului

4.1 Durata contractului este de la data de …………. pana la data expirarii acreditarii Serviciului, respectiv până la data
încetării furnizarii serviciilor.

4.2 Durata contractului este de la data de …………. pana la data de ………….
4.3. Durata contractului poate fi prelungita cu acordul partilor si numai dupa evaluarea rezultatelor serviciilor

acordate beneficiarului de servicii sociale si, dupa caz, revizuirea planului individualizat de asistenta si ingrijire.
5. Etapele procesului de acordare a serviciilor sociale:

5.1. implementarea masurilor prevazute in planul de interventie si in planul individualizat;
5.2. reevaluarea periodica a situatiei beneficiarului de servicii sociale;
5.3. revizuirea planului individualizat de asistenta si ingrijire in vederea adaptarii serviciilor sociale la nevoile

beneficiarului.
6. Drepturile furnizorului de servicii sociale:
6.1. de a verifica veridicitatea informatiilor primite de la beneficiarul de servicii sociale;
6.2. de a sista acordarea serviciilor sociale catre beneficiar in cazul in care constata ca acesta i-a furnizat informatii

eronate;
6.3. de a utiliza, in conditiile legii, date denominalizate in scopul intocmirii de statistici pentru dezvoltarea serviciilor

sociale.
7. Obligatiile furnizorului de servicii sociale:
7.1. sa respecte drepturile si libertatile fundamentale ale beneficiarului in acordarea serviciilor sociale, precum si

drepturile beneficiarului de servicii sociale, rezultate din prezentul contract;
7.2. sa acorde servicii sociale prevazute in planul individualizat de asistenta si ingrijire, cu respectarea acestuia si a

standardelor minimale de calitate a serviciilor sociale;
7.3. sa depuna toate diligentele pentru a asigura beneficiarul de continuitatea serviciilor sociale furnizate, in cazurile



de incetare a prezentului contract prevazute la pct. 12.1 si 13.1 lit. a) si d); asigurarea continuitatii serviciilor sociale se va
realiza si prin subcontractare si cesiune de servicii sociale;

7.4. sa fie receptiv si sa tina cont de toate eforturile beneficiarului de servicii sociale in indeplinirea obligatiilor
contractuale si sa considere ca beneficiarul si-a indeplinit obligatiile contractuale in masura in care a depus toate
eforturile;

7.5. sa informeze beneficiarul de servicii sociale asupra:
- continutului serviciilor sociale si conditiilor de acordare a acestora;
- oportunitatii acordarii altor servicii sociale;
- listei la nivel local cuprinzand furnizorii acreditati sa acorde servicii sociale;
- regulamentului de ordine interna;
- oricarei modificari de drept a contractului;
7.6. sa reevalueze periodic situatia beneficiarului de servicii sociale, si, dupa caz, sa completeze si/sau sa revizuiasca

planul individualizat de asistenta si ingrijire exclusiv in interesul acestuia;
7.7. sa respecte, conform legii, confidentialitatea datelor si informatiilor referitoare la beneficiarul de servicii sociale;
7.8. sa ia in considerare dorintele si recomandarile obiective ale beneficiarului cu privire la acordarea serviciilor

sociale;
7.9. sa utilizeze contributia beneficiarului de servicii sociale exclusiv pentru acoperirea cheltuielilor legate de

acordarea serviciilor sociale;
7.10. de a informa serviciul public de asistenta in a carui raza teritoriala locuieste beneficiarul asupra nevoilor

identificate si serviciilor sociale propuse a fi acordate.
8. Drepturile beneficiarului
8.1. In procesul de acordare a serviciilor sociale prevazute la pct. 2, furnizorul de servicii sociale va respecta drepturile

si libertatile fundamentale ale beneficiarului de servicii sociale.
8.2. Beneficiarul are urmatoarele drepturi contractuale:
a) de a primi servicii sociale prevazute in planul individualizat de asistenta si ingrijire;
b) de a i se asigura continuitatea serviciilor sociale atat timp cat se mentin conditiile care au generat situatia de

dificultate;
c) de a refuza, in conditii obiective, primirea serviciilor sociale;
d) de a fi informat, in timp util si in termeni accesibili, asupra:
drepturilor sociale, masurilor legale de protectie si asupra situatiilor de risc;
modificarilor intervenite in acordarea serviciilor sociale;
oportunitatii acordarii altor servicii sociale;
listei la nivel local cuprinzand furnizorii acreditati sa acorde servicii sociale;
regulamentului de ordine interna;

e) de a participa la evaluarea serviciilor sociale primite si la luarea deciziilor privind interventia sociala care i se aplica,
putand alege variante de interventie, daca ele exista;

f) dreptul de a avea acces la propriul dosar;
g) de a-si exprima nemultumirea cu privire la acordarea serviciilor sociale.
9. Obligatiile beneficiarului:
9.1. sa participe activ in procesul de furnizare a serviciilor sociale si la reevaluarea si revizuirea planului individualizat

de asistenta si ingrijire;
9.2. sa furnizeze informatii corecte cu privire la identitatea si situatia familiala, medicala, economica si sociala si sa

permita furnizorului de servicii sociale verificarea veridicitatii acestora;
9.3. sa respecte termenele si clauzele stabilite in cadrul planului individualizat de asistenta si ingrijire;
9.4. sa contribuie la plata costurilor serviciilor sociale primite cu o cota-parte din costul total al serviciilor acordate de

furnizor, conform pct. 3. In cazul in care veniturile beneficiarului nu acopera contributia proprie, acestea vor fi
completate de catre apartinatori conform prevederilor legale.

9.5. sa anunte orice modificare intervenita in legatura cu situatia sa personala pe parcursul acordarii serviciilor sociale;
9.6. sa respecte regulamentul de ordine interna al furnizorului de servicii sociale (reguli de comportament, program,

persoanele de contact etc.).
10. Solutionarea reclamatiilor

10.1. Beneficiarul are dreptul de a formula verbal si/sau in scris reclamatii cu privire la acordarea serviciilor sociale.
10.2. Reclamatiile pot fi adresate furnizorului de servicii sociale direct sau prin intermediul oricarei persoane din cadrul

echipei de implementare a planului individualizat.
10.3. Furnizorul de servicii sociale are obligatia de a analiza continutul reclamatiilor, consultand atat beneficiarul de

servicii sociale, cat si specialistii implicati in implementarea planului individualizat de asistenta si ingrijire si de a formula
raspuns in termen de maximum 10 zile de la primirea reclamatiei.

10.4. Daca beneficiarul de servicii sociale nu este multumit de solutionarea reclamatiei, acesta se poate adresa in scris
Comisiei de mediere sociala de la nivelul judetului Harghita , care va clarifica prin dialog divergentele dintre parti sau,
dupa caz, instantei de judecata competente.



11. Litigii
11.1. Litigiile nascute in legatura cu incheierea, executarea, modificarea si incetarea ori alte pretentii decurgand din

prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de solutionare pe cale amiabila.
11.2. Daca dupa 15 zile de la inceperea acestor proceduri neoficiale furnizorul de servicii sociale si beneficiarul de

servicii sociale nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita Comisiei de mediere
sociala mijlocirea solutionarii divergentelor sau se poate adresa instantelor judecatoresti competente.

12. Rezilierea contractului
12.1. Constituie motiv de reziliere a prezentului contract urmatoarele:
a) refuzul obiectiv al beneficiarului de servicii sociale de a mai primi serviciile sociale, exprimat in mod direct sau prin

reprezentant;
b) nerespectarea in mod repetat de catre beneficiarul de servicii sociale a regulamentului de ordine interioara al

furnizorului de servicii sociale;
c) incalcarea de catre furnizorul de servicii sociale a prevederilor legale cu privire la serviciile sociale, daca este

invocata de beneficiarul de servicii sociale;
d) retragerea autorizatiei de functionare sau a acreditarii furnizorului de servicii sociale;
e) limitarea domeniului de activitate pentru care furnizorul de servicii sociale a fost acreditat, in masura in care este

afectata acordarea serviciilor catre beneficiarul de servicii sociale;
f) schimbarea obiectului de activitate al furnizorului de servicii sociale, in masura in care este afectata acordarea

serviciilor catre beneficiarul de servicii sociale.
13. Incetarea contractului
13.1. Constituie motiv de incetare a prezentului contract urmatoarele:
a) expirarea duratei pentru care a fost incheiat contractul;
b) acordul partilor privind incetarea contractului;
c) scopul contractului a fost atins;
d) forta majora, daca este invocata.
14. Dispozitii finale
14.1. Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii prezentului contract, de a conveni modificarea clauzelor

acestuia prin act aditional numai in cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza interesele legitime ale acestora si care
nu au putut fi prevazute la data incheierii prezentului contract.

14.2. Prevederile prezentului contract se vor completa cu prevederile legislatiei in vigoare in domeniu.
14.3. Limba care guverneaza prezentul contract este limba romana.
14.4. Prezentul contract va fi interpretat conform legilor din Romania.
14.5. Furnizorul de servicii sociale realizeaza monitorizarea si evaluarea serviciilor sociale acordate.
14.6 Măsurile de implementare a planului individualizat de asistenţă şi îngrijire se comunică Serviciului Public de

Asistenţă Socială, conform legii.
14.7 Pe baza raportului cu privire la rezultatele implementării planului individualizat de asistenţă şi îngrijire Serviciului

Public de Asistenţă Socială vor monitoriza activitatea furnizorului de servicii sociale.
Prezentul contract de furnizare a serviciilor sociale a fost incheiat la sediul furnizorului de servicii sociale  in doua

exemplare, cate unul pentru fiecare parte contractanta.
O copie a  prezentului contract va fi transmisă Serviciului Public de Asistenţă Socială de către furnizorul de servicii

sociale.
DATA ________________ TOPLITA,

Furnizorul de servicii sociale -Municipiul Toplița
Primăria Municipiului Toplița- Direcția de Asistență Socială
CENTRUL SOCIAL INTEGRAT – Cămin pentru persoane vârstnice

Primar- Municipiul Toplița,
Director executiv- Direcția buget, finanțe
Director executiv- Direcția de Asistență Socială
Șef centru – Centrul Social Integrat

Beneficiar/Susținător/reprezentant legal
______________________
Vizat juridic,

Anexa nr.2

Cerere pentru internare în Centrul Social Integrat –
Căminul pentru Persoane Vârstnice
Nr.____/____________



Către,
Comisia de Admitere/Iesire

A. Date personale
Subsemnatul/a ____________________________ cu domiciliul în __________________  str.
_________________________, nr. ________, bl. _______, sc. ________, ap. _____, judeţ _____________________,
născut/ă la data de _____________________________, în localitatea ____________________, numele tatălui
_________________, numele mamei _______________, posesor al actului de identitate ___________, seria ________,
nr. ________________, eliberat de ________________, la data de ______________, C.N.P.
___________________________

B. Declaraţie
Cunoscând prevederile art. 292 din Codul Penal privitoare la falsul in declaraţii, menţionez faptul ca realizez următoarele
venituri: (încercuiţi răspunsul corect)
 Pensie de invaliditate DA/NU cu indemnizaţie de însoţitor DA/NU
 Pensii DA/NU
 Alte venituri (în afara pensiilor) DA/NU
 Indemnizaţie lunară pentru persoana cu handicap DA/NU
 Fără venituri DA/NU

C. Solicitare
Subsemnatul solicit internarea mea în Centrul Social Integrat Toplița- Căminul pentru persoane vârstnice

Motivez cererea mea cu următoarele:

D. Documente anexate

□ B.I. sau C.I. (copie conform cu originalul)
□ Cer ficatul de naștere  (copie conform cu originalul) ;
□ Cer ficatul de căsătorie (copie conform cu originalul);
□ Cer ficatul de deces al soțului/soției sau sentinţă de divorţ,după caz (copie conform cu originalul);
□ Declarație autentificată privind componența familiei motivul pentru care nu pot îngriji persoana vârstnică;in cazul in
care nu are reprezentant şi/sau susţinători legali se specifică acest aspect
Acte medicale:
□ Fișa de evaluare socio-medicală( Geriatrică) (diagnostic prezent, scurt istoric, tratamente efectuate,specificarea
faptului că poate conviețui în colectivitate şi nu are boli contagioase, pulmonare sau psihice);
□ Documente medicale privind diagnos ce cunoscute /tratament
□ Radiografie pulmonară
□ Examen coproparazitologic
□ Examen bacteriologic
□ Cer ficate sau decizie de încadrare în grad de handicap în copie, dacă este cazul
□ Adeverință psihiatrică: Apt/Inapt internare in Cămin persoane vârstnice eliberată de către medicul specialist
□ Adeverință medicală : Apt/Inapt internare in Cămin persoane vârstnice eliberată de către medicul de familie
Acte doveditoare privind veniturile:
□ Cupon de pensie (copia și originalul ultimului cupon ) sau orice alte documente din care să rezulte veniturile realizate;
□ Declaraţia pe proprie răspundere în cazul în care solicitantul nu are venit cu privire la acest fapt
□ Facturile (de intreţinere, curent, telefon etc.), respec v bonuri pentru cumpărarea medicaţiei cu caracter permanent
care să facă dovada că veniturile nu pot acoperi intreţinerea persoanei vârstnice pentru o perioada de 3 luni
□ Documente doveditoare ale situaţiei loca ve (de ex. copie contract vânzare-cumpărare, extras CF, contract de
închiriere, uzufruct, rentă viageră, donație), acolo unde este cazul;
Reprezentanți sau susținători legali ( dacă este cazul)
□ B.I. sau C.I. (copie conform cu originalul)
□ Declaraţie auten ficată privind componența familiei și motivul pentru care nu pot îngriji persoana vârstnică;

E. Persoana de contact
Nume ________________, prenume_________________, în calitate de _________________,
adresa_______________________________________, telefon___________________.

Data Semnătura
_________________________ _________________________



Anexa nr.3 Plan Individual de Asistenţă şi Îngrijire

Numele şi prenumele beneficiarului/ei:
Data şi locul naşterii:
Domiciliul:
Data internării:
Starea de sănătate:
Diagnostic:
Data realizării planului:
Situaţia socio-economică:
Perioada:
Membrii echipei:
• Psiholog:
• Medic de familie :
• Asistent medical:
• Infirmieră:
Responsabil de caz :...................................................................................
A. Program individual de îngrijire
1. Asigurarea hranei:
• trei mese complete pe zi + 2 gustări;
• meniuri variate de la o zi la alta, pe cât posibil.

2. Igienă personală:
• obiecte de igienă personală (săpun, prosoape, hârtie igienică);
• spălare, îmbăiere;
• lenjeria de pat se schimbă de căte ori este cazul.

3. Supravegherea şi menţinerea sănătăţii.
• asistență  medicală;
• monitorizare în scop preventiv şi terapeutic a stării de sănătate fizică şi psihică;
• se evaluează regimul alimentar a beneficiarului;
• mişcare în aer liber.
Observaţii :
B. Program individual de recuperare
I. Date privind dezvoltarea psihologică:
1.Orientarea temporo- spaţială:
2.Memoria:
3.LimbajuI:
o are un vocabular bogat şi exprimare frumoasă, corectă;
o are vocabular redus şi exprimare greoaie;
o are vocabular foarte sărac şi exprimare incorectă;
o probleme de vorbire, este ințeles doar de oamenii care îl / o cunosc
foarte bine;
o nu vorbeşte, se foloseşte de gesturi cand doreşte să comunice;
o nu există o comunicare eficientă.
Il. Personalitate:
 Temperament:
o coleric: puternic exteriorizat, impulsiv, nestăpânit, iritabil, uneori  agresiv  ( brutal), cu tendinţe de dominare a
altora;
o sangvinic: exteriorizat, energic, vioi, mobil, echilibrat, stăpanit, vioi,

uşor adaptabil,vorbăreţ;
o echilibrat : liniştit, calm, controlat, capabil de efort, disciplinat,

reţinut, uneori nepăsător, mai greu adaptabil;
o melancolic: (hiper) sensibil, interiorizat, dezechilibrat, retras.
 Emotivitate:
o foarte emotiv, excesiv de timid, emoţiile îi pertubă activitatea;
o emotiv, dar fără reacţii dezadaptative;
o neemotiv, îndrăzneţ.
 Dispoziţie afectivă predominantă:
o vesel, optimist;
o mai mult trist, deprimat;



o dispoziţii schimbătoare.
 Încrederea în sine:
• Comportament proactiv:....................................................................
Relaţiile cu colegii din camera:...............................................................
 Cum este văzut de beneficiarii centrului:
o un om bun, sensibil, te înţelegi şi te împrieteneşti uşor cu el;
o un om bun, săritor la nevoie, te poţi bizui pe el;
o preocupat mai mult de sine, individualist, egoist,mai mult retras.
 Participarea la viaţa de grup
o mai mult retrasă, rezervată, izolată - din cauza bolii;
o participă la activitatea de grup numai dacă este solicitat;
o este în contact cu grupul, se integrează dar preferă sarcinile executive;
o caută activ contactul cu grupul, sociabil, comunicativ, stabileşte

uşor relaţii, vine cu idei şi propuneri;
o activ, sociabil, comunicativ, cu iniţiativă, bun organizator şi

animator al grupului.
 Comportament de risc:
• Alcoolism: (da/ nu), cantitatea/zi,săptămână........................../deloc.
• Consum de droguri: da/ nu
• Atitudini suicidare (tentative, gânduri):...............................................
• Tulburări de comportament ( furt, minciună, fugă):............................
• Fumat: (da/ nu), cantitatea/zi,săptămână................................/deloc.
 Trăsături de caracter:
• Atitudine faţă de muncă( pozitiva, negativa, altele- din cauza bolii);
o foarte sârguincios;
o de obicei sârguincios;
o puţin sârguincios;
o nesârguincios.
• Autonomie, creativitate:
o inventiv, creativ;
o procedează rutinier;
o nesigur, dependent, rară iniţiativă.
III. SCOPUL PLANULUI DE RECUPERARE (pe termen lung):
• menţinerea şi/sau recuperarea trăsăturilor comportamentale;
• încredere în forţele proprii
• menţinerea şi amplificarea constructivă a deprinderilor necesare unui trai pe cât posibil autonom, de a preveni
recăderile, de a folosi la nivel optim resursele psihice.

 Terapiile propuse:
1.Medical:..............................................................................................
2. Recuperare fizică...............................................................................
3. Se recomandă diferite activităţi care vizează dezvoltarea psihică/
psihosocială................................................................................................................................. Program individual de
integrare/reintegrare socială:
- Relaţia cu familia:
o Vizită..........................................................................................................................................
o Telefon.......................................................................................................................................
o Scrisori...............................................................................................
- Deprinderi sociale:
• relaţia cu prieteni ( sociabilitate, comunicare) :..................................
• realţia cu autoritatea:.........................................................................
• relaţia cu vecini :................................................................................
• relaţia cu persoanele de sex opus:....................................................
• adaptare la ordine interioară ( respect, disciplină) :...........................
...........................................................................................................................
- Pasiuni şi interese privind petrecerea timpului liber:
 vizionarea programelor TV............................................;
 Radio.............................................................................;
 Lectura..........................................................................;
 Jocuri......................................................................, etc.



SCOPUL PLANULUI DE INTEGRARE/ REINTEGRARE SOCIALĂ:
• să asigure activităţi de integrare/ reintegrare familială şi comunitară;
• socializare.
Activităţi propuse:
Medical::......................................................................................................
Psihologic:...................................................................................................
Activități de socializare:…………………………………………………

RESPONSABIL DE CAZ, BENEFICIAR,

Anexa nr.4 PLAN DE INTERVENȚIE

Persoana asistată : ____________                             Dosar nr _____/________
Perioada: ___________________ Grad de dependenţă:…………………………….

DOMENII OBIECTIVE ZILNIC SĂPTĂMÂNAL LUNAR LA NEVOIE
Asistenţă şi îngrijire Îmbunătăţirea stării de sănătate

Igiena corporală
Îmbrăcat/dezbrăcat
Supraveghere/administare medicamente
Spălat/călcat, haine, spălat vase
Igiena patului
Pregătire şi preparare hrană
Efectuarea cumpărăturilor
Plata unor servicii sau obligaţii curente
Asigurarea supravegherii şi siguranţei
Eliberarea de acte medicale
Instruire îngrijitori în vederea executării unor exerciţii simple de recuperare
Identificare nevoi medicale
Consultaţii medicale
Recomandare tratament medical
Prescriere de reţete şi întocmire de bilete de trimitere
Evaluarea nevoilor sociale

Consiliere Îmbunătăţirea imaginii de sine, creşterea nivelului de aspiraţii personale

Îmbunătăţirea aspiraţiilor de rezolvare a problemelor şi a situaţiei de criză
Asigurarea şi facilitarea accesului la servicii şi prestaţii sociale
Armonizarea relaţiilor de familie/grup
Rezolvarea reclamaţiilor şi sesizărilor

Socializare şi petrecere a timpului liber Reintegrare socială
Îmbunătăţirea relaţiilor între asistaţi, asistaţi-familie
Ergoterapie
Meloterapie
Art-terapie

Implicare comunitară Îmbunătăţirea simţului civic
Dezvoltarea simţului comunitar
Facilitarea înţelegerii rolului şi importanţei unui mediu sănătos

Echipa multidisciplinară: Semnătură beneficiar
Asistent medical –……………………                                               ……………………….
Psiholog- –……………………………
Kinetoterapeut –……………………
Infirmieră RC* ………………………

*RC – responsabil de caz

Data evaluării……………………. Data următoarei evaluări …………………….

Anexa nr.5



Director executiv,
Direcția buget, finanțe

ANGAJAMENT DE PLATA
- titlu executoriu –

Subsemnatul/a …………. , domiciliat/ă în Mun …….. , str. ………, Nr . ……..ap…….  jud………. , în calitate de beneficiar
al serviciului social Centrului Social Integrat - Căminul pentru Persoane Vârstnice,Topliţa, str. Borsecului, nr.3/A  ,cu
începere de la data de …………….., mă oblig să plătesc suma de  ……………, reprezentând contribuţia de întretinere stabilită
de MUNICIPIUL TOPLIȚA prin PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TOPLIȚA -DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ TOPLIȚA- CENTRUL
SOCIAL INTEGRAT – Cămin pentru personae vârstnice,
 În cazul în care intervin majorări ale cuantumului contribuţiei de întreţinere, mă oblig să plătesc suma stabilită.
 In caz de neplată suma de mai sus se va reţine lunar din venitul subsemnatului de catre MUNICIPIUL TOPLIȚA
prin PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TOPLIȚA -DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ TOPLIȚA- CENTRUL SOCIAL INTEGRAT – Cămin
pentru personae vârstnice, sau va fi urmarită la plată prin Administraţia Publică Locală din Topliţa .
 Mă angajez pe propria răspundere ca orice modificare cu privire la schimbarea veniturilor să o comunic, în
termen de cel mult 15 zile, căminului pentru care am subscris prezentul angajament de plată.
Prezentul angajament de plata a fost încheiat în temeiul art. 25  din Legea nr. 17/2000 privind asistenta sociala a
persoanelor vârstnice. Întocmit în Topliţa la data de __________, în 3 exemplare, din care am primit un exemplar.
Director executiv- Direcția de Asistență Socială
Șef centru – Centrul Social Integrat
Casier – Primăria municipiului Toplița

Semnătura persoanei obligate la plată
……………….

Anexa nr.6

Director executiv,
Direcția buget, finanțe

ANGAJAMENT DE PLATA
- titlu executoriu –

Subsemnatul/a …………. , domiciliat/ă în Mun …….. , str. ………, Nr . ……..ap…….  jud………. , în calitate de ………………a
beneficiarei/ului………………………………….
serviciului social Centrului Social Integrat - Căminul pentru Persoane Vârstnice,Topliţa, str. Borsecului, nr.3/A  ,cu
începere de la data de …………….., mă oblig să plătesc suma de  ……………, reprezentând contribuţia de întretinere stabilită
de MUNICIPIUL TOPLIȚA prin PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TOPLIȚA -DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ TOPLIȚA- CENTRUL
SOCIAL INTEGRAT – Cămin pentru persoane vârstnice,
 În cazul în care intervin majorări ale cuantumului contribuţiei de întreţinere, mă oblig să plătesc suma stabilită.
 In caz de neplată suma de mai sus se va reţine lunar din venitul subsemnatului de catre MUNICIPIUL TOPLIȚA
prin PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TOPLIȚA -DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ TOPLIȚA- CENTRUL SOCIAL INTEGRAT – Cămin
pentru personae vârstnice, sau va fi urmarită la plată prin Administraţia Publică Locală din Topliţa .
 Mă angajez pe propria răspundere ca orice modificare cu privire la schimbarea veniturilor să o comunic, în
termen de cel mult 15 zile, căminului pentru care am subscris prezentul angajament de plată.
Prezentul angajament de plata a fost încheiat în temeiul art. 25  din Legea nr. 17/2000 privind asistenta sociala a
persoanelor vârstnice. Întocmit în Topliţa la data de __________, în 3 exemplare, din care am primit un exemplar.

Director executiv- Direcția de Asistență Socială
Șef centru – Centrul Social Integrat
Casier – Primăria municipiului Toplița

Semnătura persoanei obligate la plată
……………….

Centrul de zi pentru copii

(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al Serviciului social "Centrul  Social Integrat –
Centrul de Zi pentru copii", aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Toplița,  în vederea asigurării
funcţionării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor
beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile oferite, etc.

(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât şi pentru angajaţii
centrului şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii legali/convenţionali, vizitatori.



Identificarea serviciului social
Serviciul social Centrul  Social Integrat –Centrul de Zi Toplița", deţine Licenţa de funcţionare seria LF nr.0010115

,pe o perioadă de 5 ani, de la data 20.07.2021 la data 19.07.2026, cu sediul în Toplița, str. Borsecului, nr.3/A și este
administrat de furnizorul PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TOPLIȚA -DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ TOPLIȚA, acreditată
conform Certificatului de acreditare seria AF nr.006337.

Scopul serviciului social
Scopul serviciului social "Centrul  Social Integrat –Centrul de Zi Toplița", este de a preveni abandonul şi

instituţionalizarea copiilor, prin asigurarea, pe timpul zilei a unor activităţi de îngrijire, educaţie, recreere, socializare,
consiliere, dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă, orientare şcolară şi profesională pentru copii , cât și a unor
activități de sprijin , consiliere, educare etc pentru părinții sau reprezentanții legali, precum și pentru alte persoane care
au in ingrijire copii, aflate in situații de dificultate socio-familială. Beneficiarii serviciilor provin din familii cu domiciliul pe
raza municipiului Toplița ce se găsesc în situaţii de risc social.
Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare

(1) Serviciul social "Centrul  Social Integrat –Centrul de Zi Toplița", funcţionează în conformitate cu prevederile
următoarelor acte normative:
 Legea nr. 292/2011, privind respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor
sociale , cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată;
 Legea nr. 217/2003 privind prevenirea şi combaterea violenţei în familie, republicată;
 Ordinul nr. 286/2006 pentru aprobarea normelor metodologice privind întocmirea planului de servicii și a
normelor metodologice privind întocmirea planului individualizat de protecţie, cu modificările şi completările ulterioare;
 Ordinul nr. 288/2006 pentru aprobarea Standardelor Minime Obligatorii privind managamentul de caz în
domeniul protecţiei drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autorităţile publice, cu modificările
şi completările ulterioare;

(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul nr.27/2019 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru
centrele de zi, cu modificările şi completările ulterioare și Anexa nr.13 la Instrucțiuni- Fișa de autoevaluare pentru
Centrul de Zi, conform Ordinului nr.31/2015 pentru aprobarea instrucțiunilor privind completarea fișelor de
autoevaluare pentru servciile destinate prevenirii separării copilului de părinții săi, precum și pentru realizarea protecției
sociale a copilului separat temporar sau definitiv de părinții săi.

(3) Serviciul social "Centrul de zi pentru copii",  este înfiinţat prin: Hotărârea Consiliului  Local al  Municipiului Toplița
nr.63/2013, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Toplița  nr. 60/2014 referitor la aprobarea Protocolului privind
transferul Centrului de îngrijire de zi Toplița, a personalului și a copiilor aflați în evidența centrului de la Consiliul
Județean Harghita Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  la Consiliul Local Toplița prin care se
modifică Hotărârea Consiliului Local Toplița nr. 63/2013 privind înființarea și organizarea Serviciului  ”Centrul Social
Integrat” Toplița, transformat prin HCL nr. 93/2017 în centru cu personalitate şi ulterior preluat  prin HCL nr nr.90/2018
de către de către Direcţia de Asistenţă Socială, ca centru fără personalitate juridică în subordinea Consiliului local al
municipiului Toplița. Direcţia de Asistenţă Socială a fost desființată, ca structură cu personalitate juridică, aflată în
subordinea Consiliului Local al municipiului Topliţa si organizată ca si compartiment functional – structură fără
personalitate juridică in cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Toplița incepând cu 01.01.2020  prin
Hotărârea Consiliului  Local al  Municipiului Toplița  nr.146/2019 , cu modificările aduse prin Hotărârea Consiliului  Local
al  Municipiului Toplița  nr.187/2019
Principiile care stau la baza acordării serviciului social

(1) Serviciul social "Centrul  Social Integrat –Centrul de Zi Toplița", se organizează şi funcţionează cu respectarea
principiilor generale care guvernează sistemul naţional de asistenţă socială, precum şi cu principiile specifice care stau la
baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislaţia specifică, în convenţiile internaţionale ratificate prin lege şi în
celelalte acte internaţionale în materie la care România este parte, precum şi în standardele minime de calitate
aplicabile.

(2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul "Centrul  Social Integrat –Centrul de Zi ",
sunt următoarele:

a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;
b) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte egalitatea de şanse şi tratament,

participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală şi întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii
şi pozitive cu privire la persoanele beneficiare;

c) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare;
d) deschiderea către comunitate;
e) ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se cont, după caz, de vârsta şi

de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitatea de exerciţiu, cu respectarea prevedrilor legale;
f) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;



g) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare;
h) preocuparea permanentă pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potenţialului şi abilităţilor

persoanei beneficiare de a trăi independent;
i) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a acestora în soluţionarea

situaţiilor de dificultate;
j) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;
k) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale;
l) responsabilizarea membrilor familiei, reprezentanţilor legali cu privire la exercitarea drepturilor şi îndeplinirea

obligaţiilor de întreţinere;
m) primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacităţi de integrare

socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;
n) colaborarea centrului/unităţii cu serviciul public de asistenţă socială.

Beneficiarii serviciilor sociale
(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate  in "Centrul  Social Integrat –Centrul de Zi", sunt copii încadraţi în

învăţământul de masă cu vîrsta cuprinsă intre 6-18 ani ,din familii aflate in una/mai multe din următoarele situații :
a) familie cu probleme socio-economice (părinți șomeri, locuință improprie, nivel de trai scăzut)
b) familie cu mulți copii și cu venituri insuficiente
c) familie cu probleme de sănătate (temporar sau pe o perioadă lungă de timp)
d)familie monoparentală
e) familie în care unul din părinți este privat de libertate
f) copii reintegrați în familia naturală sau lărgită, după încetarea unei măsuri de protecție într-o unitate de tip

rezidențial sau într-o familie substitutivă;
g) copii ai căror părinți lucrează și nu există sprijinul familiei lărgite pentru îngrijirea, securitatea și educarea

copilului
h) Alte categorii de persoane cu situaţii similare propuse de către comisia socială din cadrul Serviciului de

Asistenţă Socială Toplița şi a Centrului  Social Integrat –Centrul de Zi pentru copii.
(2) Condiţiile de admitere în centru sunt următoarele:

Pentru a beneficia de serviciile centrului persoanele menţionate la art.6.1 trebuie să îndeplinescă următoarele condiţii:
- să fie lipsite temporar de venituri sau să realizeze venituri reduse, insuficiente pentru a se întreţine și pentru a-
şi asigura necesarul de trai zilnic;
- -să existe riscul instituţionalizării copiilor;
- să se afle în situaţie cu risc de abandon familial şi şcolar;
- să fie asistate social;
- să existe o situaţie de vulnerabilitate\ dificultate, pentru depăşirea căreia este nevoie de măsuri de suport şi
asistenţă din partea comunităţii locale (existenţa unei disproporţii vădite între nivelul resurselor financiare\materiale şi
nevoile reale ale familiei; situaţii medicale grave în familia beneficiarului care afectează capacitatea de munca a
reprezentanţilor legali ai acestuia; posibilitatea agravării problemelor familiale de natură locativă, etc.)
- să fie clinic sanatos, conform atestării medicului de familie, şi fără grad de handicap;
- să fie declarat apt in urma evaluării inițiale făcute de către psihologul centrului,

a) Admiterea în centru se face pe baza unui dosar care va conţine următoarele acte:
- cerere de admitere in serviciul social Centrul  Social Integrat –Centrul de zi pentru copii adresată Comisiei de
Admitere/Ieșire şi va fi semnată obligatoriu de solicitant..
- adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate a acestora, precum şi recomandarea medicului de
specialitate atunci când este cazul;
- copii după actele de identitate - copil / părinţi / reprezentanţi legali
- adeverinţă de venit sau după caz, cupon pensie ori declaraţie venit pe propria raspundere ;
- adeverinţă de la unitatea de învăţământ frecventată de copil;
- certificat de căsătorie, sentinţă de divorţ/ copie, certificat de deces (în funcţie de caz);
- declaraţia părintelui/reprezentantului legal privind existenţa deprinderilor de igiena personală,
- anchetă socială întocmită de personalul de specialitate din cadrul Serviciului de Asistență Socială al Direcţiei de
Asistenţă Socială Toplița, din care să rezulte date privind părintii sau reprezentanţii legali ai copilului, componenţa
familiei, felul şi dotarea locuinţei, situaţia materială, aspecte privind condiţiile de viaţă şi sănătate ale membrilor familiei
- Grila de selecție
- Planul de servicii

b) Dosarul va fi analizat de către comisia numită prin dispozitia Primarului Municipiului Toplita, formată dint-un număr
de 5 membrii:
Preşedinte - Șef  Centrul Social Integrat;
Vicepresedinte -Sef Serviciul Asistenta Sociala;
Secretar – Educator Centrul Social Integrat- Centrul de Zi;
Membru – Asistent medical;



Membru – Psiholog
c) Criteriile de selecţie a beneficiarilor, în cazul existenţei mai multor solicitări de acordare a serviciilor sociale decât
locurile disponibile se realizează în urma departajării în ordine descrescătoare punctajului acumulat în urma evaluării
d) Comisia va analiza fiecare dosar în vederea admiterii sau respingerii acestuia, şi va stabili în cazul dosarului admis şi
alte servicii de care ar trebui să beneficieze şi pe care Centrul de Zi nu le poate furniza, în vederea întocmirii planului de
servicii.
e) În urma întrunirii Comisiei se încheie procesul verbal privind:
- admiterea sau respingerea dosarului;
- dacă este cazul, alte servicii de care ar trebui să beneficieze şi pe care Centrul de Zi nu le poate oferi;
- întocmirea planului de servicii , avizat de Vicepresedintele comisiei.
f) Admiterea beneficiarilor în cadrul Centrului Social Integrat- Centrul de zi pentru copii se face în baza dispoziției
Primarului Municipiului Toplita
g) Pe baza Dispoziției, se încheie contractul cu părintele/reprezentantul legal al copilului, şi se întocmeşte în cadrul
echipei multidisciplinare programul personalizat de intervenţie.
h) Fiecare copil din centru beneficiază de un program personalizat de intervenţie, reactualizat periodic, ce va fi elaborat
de către echipa multidisciplinară în funcţie de nevoile şi particularităţile acestuia, și aprobat de către șeful  Centrului
Social Integrat .
(3) Este interzisă admiterea în centru a bolnavilor psihici şi a celor cu afecţiuni neurologice (schizofrenie, epilepsie,
encefalită, etc.), precum şi a purtătorilor de boli infecto-contagioase sau dermato–venerice (TBC, hepatită epidemică,
etc.).
(4) Comisia poate să propună şi alte categorii de persoane cu situaţii similare în conformitate cu la art.6.1 din prezentul
regulament, în limita locurilor disponibile, fără depăşirea capacităţii maxime a centrului.
(5) Capacitatea maximă a Centrului Social Integrat- Centrul de zi pentru copii este de 24 de locuri.
(6) Revocarea beneficiarului din programul Centrului Social Integrat- Centrul de zi pentru copii  se realizează în
următoarele situaţii:
- la expirarea perioadei menţionate în contract şi îndeplinirea obiectivelor stabilite în programul personalizat de
intervenţie;
- în baza comunicării instituţiei de învăţământ a nefrecventării şcolii;
- când se constată, în urma desfăşurării anchetei sociale, depăşirea situaţiei de nevoie socială care a stat la baza furnizării
serviciilor sociale specializate;
- când absenteaza in mod cumulat, 10 zile / semestru școlar, de la programul Centrului de Zi, fără sesizarea in forma
scrisa a conducerii Centrul Social Integrat;
- la solicitarea scrisă a părintelui/reprezentantului legal;
- când nu sunt respectate de către beneficiar obligaţiile prevăzute în contractul de furnizare de servicii sociale şi a
Regulamentului de Ordine Interioară.
(7) Încetarea acordării serviciilor oferite de centru, se realizează la propunerea echipei multidisciplinare, cu aprobarea
șefului serviciului Centrul Social Integrat.
(8) In situaţii excepţionale se pot admite în centru persoane, la solicitarea acestora sau a unor instituţii, înainte de
analizarea cazului social numai cu aprobarea șefului  Serviciului Centrului Social Integrat, ulterior cazul urmând a fi
analizat şi de Comisie.
(9) Contractul privind serviciile oferite de Centrul de Zi este încheiat între MUNICIPIUL TOPLIȚA prin PRIMĂRIA

MUNICIPIULUI TOPLIȚA -DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ TOPLIȚA- CENTRUL SOCIAL INTEGRAT- CENTRUL DE ZI PENTRU
COPII , reprezentat de domnul Platon Stelu , având functia de Primar in calitate de furmizor de servicii sociale şi
părinţii/reprezentanţii legali ai copilului, în care este stipulată şi perioada de acordare a serviciilor. Contractele se încheie
pe perioadă determinată de un an, cu posibilitate de prelungire prin act adițional, cu condiția actualizării dosarului,
respectiv a demonstrării faptului că nu a fost depășită situația de dificultate.
(10) Copii de vârstă şcolară vor frecventa obligatoriu cursurile formei de învăţământ la care sunt deja înscriși la data
admiterii în centru.
(11) Părinţii/reprezentanţii legali sunt responsabili pentru îngrijirea copiilor şi pentru supravegherea lor în afara

centrului .
(12) Revenirea în Centrul Social Integrat- Centrul de Zi depinde de situaţia copilului şi de disponibilităţile existente la
momentul respectiv.

(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în " Centrul de Zi " au următoarele drepturi:
a) să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice

altă circumstanţă personală ori socială;
b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind

intervenţia socială care li se aplică;
c) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite;
d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate, atât timp cât se menţin condiţiile care au generat situaţia

de dificultate;
e) să fie protejaţi de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exerciţiu;



f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime;
g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite;
h) să li se respecte toate drepturile speciale în situaţia în care sunt minori sau persoane cu dizabilităţi.
(5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în " Centrul de zi pentru copii au următoarele obligaţii:
a) să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială, medicală şi economică;
b) să participe, în raport cu vârsta, situaţia de dependenţă etc. la procesul de furnizare a serviciilor sociale;
c) să contribuie, în conformitate cu legislaţia în vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate, în funcţie de tipul

serviciului şi de situaţia lor materială;
d) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală;
e) să respecte prevederile prezentului regulament.

Activităţi şi funcţii
Principalele funcţii ale serviciului social " Centrul Social Integrat -Centrul de zi pentru copii sunt următoarele:
a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarelor activităţi:
1. reprezintă furnizorul de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară;

2. asigură furnizarea serviciilor sociale cu titlu permanent ori temporar, cu sau fără găzduire ;
3asigură întreținerea și folosirea eficientă a bazei materiale și a bunurilor din dotare;
4. întocmește proiecte și programe proprii care să asigure creșterea calității activității potrivit politicilor și strategiilor
naționale, județene și locale;
5. organizează activități de socializare în vederea relaționării beneficiarilor cu mediul exterior instituției;
6. acordă sprijin și asistență de specialitate in vederea prevenirii situațiilor care pun in pericol siguranța beneficiarilor ;
7. dezvoltă parteneriate și colaborează cu organizații, instituții și orice forme organizate ale societății civile, în condițiile
legii , in vederea diversificării serviciilor sociale furnizate ;
8. asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoștință atât personalului cât și beneficiarilor prevederile din
regulamentul propriu de organizare și funcționare ;

b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre domeniul său de
activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi:

1. Existența unor material promoționale al caror conținut este adecvat grupului țintă;
2. Campanii de sensibilizare a comunității;
3. Publicarea de articole/ materiale care conțin date relevante din activitatea centrului  ;
4. elaborarea de rapoarte de activitate;
c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în

general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din
categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activităţi:

1.respectarea și promovarea cu prioritate a interesul superior al copilului ;
2.egalitatea șanselor și nediscriminarea;
3.asistarea copiilor în realizarea și exercitarea drepturilor lor;
4.primordialitatea responsabilității părinților cu privire la respectarea și garantarea drepturilor copiilor.;
d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi:
1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;
2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;
3.asigurarea unei îngrijiri individualizate și personalizate pentru fiecare copil;
4. asigurarea protecției împotriva abuzului, neglijării și exploatării copilului;
e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea următoarelor activităţi:
1. administrarea și coordonarea resurselor în scopul acordării unor servicii de calitate;
2. instruirea personalului în vederea cunoașterii procedurilor utilizate în furnizarea serviciilor;
3. asigurarea dotării, întreținerii și folosirii eficiente a bazei material din dotare;
4. fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli;
5. întocmirea fișelor de post cu atribuții bine definite, clare
6. evaluarea anuală a performanțelor profesionale individuale

Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal
(1) Centrul Social Integrat funcţionează cu un număr de 21 de posturi, personal contractual conform HCL nr.
189/2019, care deservesc cele 3 servicii sociale: Căminul pentru Persoane Vârstnice, Centrul de zi pentru copii şi
Adăpostul de noapte, din care:

a) Personal de conducere:
• Șef  centru – deserveşte Centrul Social Integrat;

b) personal de specialitate , îngrijire ,asistenţă şi auxiliar 20 posturi, din care :
- Căminul pentru persoane vârstnice 16 posturi :
• 1 post : Asistent medical



• 1 post : Asistent social
• 1 post : Psiholog
• 3 posturi : Bucătar
• 1 post : Kinetoterapeut
• 1 post : Fochist
• 6 posturi : Infirmieră
• 1 post : Spălătoreasă
• 1 post : Îngrijitoare

- Centru de zi pentru copii 2 posturi :
• Educator

- Adăpost de noapte 2 posturi :
• Supraveghetor de noapte

(2) Raportul angajat/beneficiar este de 1/2,9 .
Personalul de conducere

(1) Personalul de conducere poate fi:
a)  sef centru;
(2) Atribuţiile personalului de conducere sunt:

• Aplică și respectă prevederile legale în vigoare privind activitatea  căminelor pentru persoane vârstnice,
centrelor de zi pentru copii, adăposturilor de noapte.
• Conduce, coordonează și răspunde de întreaga activitate a Centrului Social Integrat Toplița;
• Răspunde de administrarea legală și eficientă a întregului patrimoniu al Centrului Social Integrat Toplița;
• Fundamentează și propune împreună cu Direcția de Asistență Socială Toplița proiectul de buget anual al
Centrului Social Integrat Toplița, prin Planul anual de acțiune privind serviciile sociale ;
• Ia măsuri ca cei internați (beneficiarii) să beneficieze de confort, hrană, asistență medicală, timp liber,
organizare evenimente;
• Aduce la cunoștința angajaților Centrului Social Integrat Regulamentul de Ordine Interioară și răspunde de
aplicarea normelor privind securitatea și sănătatea în muncă în cadrul Centrului Social Integrat,  conform prevederilor
legale în vigoare ;
• Coordonează activitatea de personal, exercită atribuții în domenii stabilite prin acte normative, asigură
respectarea disciplinei muncii și îndeplinirea atribuțiilor de serviciu de către personalul Centrului Social Integrat Toplița;
• Reprezintă Centrul în relația cu furnizorul de servicii sociale și, după caz, cu autoritățile și instituțiile publice, cu
persoanele fizice și juridice din țară și din străinătate în limitele conferite de Regulamentul de organizare și funcționare și
de prevederile legale în vigoare;
• Asigură comunicarea și colaborarea permanentă cu Serviciul de asistență socială al Direcției și cu alte instituții
publice locale și organizații ale societății civile  active în comunitate, în folosul beneficiarilor;
• Organizează activitatea de perfecționare și formare profesională a salariaților, urmărind pregătirea specifică și
reorientarea unor categorii de salariați în contextul mutațiilor ce pot interveni în obiectul de activitate al instituției
potrivit cerințelor de modernizare a activității ;
• Împreună cu conducerea Primăriei Municipiului Toplița și a Direcției de Asistență Socială se ocupă de
recuperarea pagubelor aduse unității;
• Dispune orice alte măsuri privind activitatea curentă a Centrului Social Integrat în condițiile legii, precum și a
dispozițiilor Primarului Municipiului Toplița;
• În exercitarea atribuțiilor sale, șeful Centrului Social Integrat Toplița emite note, notificări, scrisori datate și
înregistrate la secretariatul  Primăriei municipiului Toplița;
• Șeful Centrului coordonează direct compartimentele - serviciile sociale din subordine, fiecare dintre ele având
atribuții specifice;
• Asigură executarea deciziilor și dispozițiilor conducerii Primăriei municipiului Toplița;
• Răspunde de aplicarea hotărârilor luate la nivelul Consiliului Local Toplița care vizează Centrul Social Integrat;
• Asigură, în cadrul Centrului Social Integrat Toplița, promovarea principiilor și normelor prevăzute de Strategia
națională și județeană privind protecția specială și integrarea socială a persoanelor cu handicap; ia în considerare și
analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor copiilor din Centrul de zi,
persoanelor cu handicap, persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost din cadrul Centrului Social Integrat Toplița pe
care îl conduce;
• Actualizează, în funcție de modificările legale, următoarele documente ale centrului: Ghidul beneficiarului,
Procedurile interne cerute conform prevederilor  standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale din cadrul
Centrului Sociale Integrat ;
• Verifică și soluționează consemnările din Registrul privind protecția împotriva abuzurilor;
• Asigură încheierea cu beneficiarii sau reprezentanții legali ai beneficiarilor a contractelor de furnizare a



serviciilor sociale;
• Coordonează, îndrumă, controlează, gestionează, răspunde de activitatea Centrului Social Integrat Toplița,
inclusiv cea legată de elaborarea, implementarea standardelor de calitate și acreditarea/licențierea serviciilor sociale din
subordine;
• Desfășoară activități pentru promovarea imaginii Centrului Social Integrat Toplița în comunitate;
• Propune, potrivit legii, măsuri de sancționare a personalului din subordine, care comit abateri de la îndatoririle
profesionale, morale și cetățenești, care nu-și îndeplinesc în mod corespunzător atribuțiile, dovedesc incompetență sau
încalcă legile, regulamentele, dispozițiile în vigoare;
• Răspunde de calitatea activităților administrative desfășurate de personalul din cadrul Centrului Social Integrat
Toplița și dispune, în limita competenței, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătățirea acestor activități sau
după caz, formulează propuneri în acest sens;
• Promovează principiul muncii în echipă ca mod de intervenție pentru asigurarea protecției speciale a copiilor
din centrul de zi, persoanelor vârstnice , persoanelor fără adăpost  beneficiari ai serviciilor sociale din cadrul Centrului
Social Integrat;
• Asigură, prin grupul de specialiști format din psiholog, asistent social, cadre medicale, etc., evaluarea inițială a
beneficiarilor în perioada imediată internării precum și evaluarea periodică a acestora conform normelor Standardelor
de calitate;
• Stabilește proceduri scrise cu privire la prevenirea, identificarea, semnalarea, evaluarea și soluționarea
suspiciunilor sau acuzațiilor de abuz asupra beneficiarilor, notifică în scris directorului executiv evenimentele care
afectează bunăstarea sau siguranța beneficiarilor;
• Asigură și răspunde de respectarea drepturilor legale atât ale beneficiarilor cât și ale personalului;
• Aprobă meniul săptămânal și lista zilnică de alimente, controlează calitatea mâncării și modul de folosire a
alimentelor;
• Se asigură că Centrul Social Integrat Toplița are toate licențele, autorizațiile și toate asigurările necesare pentru
funcționarea optimă și răspunde de îndeplinirea cerințelor privind siguranța și securitatea beneficiarilor, în conformitate
cu prevederile legale în vigoare;
• Ia măsuri pentru efectuarea reparațiilor curente și capitale;
• Pune în aplicare dispozițiile pentru desfășurarea operațiunilor de inventariere, casare și declasare, potrivit
dispozițiilor în vigoare;
• Întocmește grafice de lucru pentru personalul din subordine și transmite condica de prezență Serviciului resurse
umane din cadrul Primăriei municipiului Toplița până cel târziu în data de 3 a lunii pentru luna precedent;
• Întocmește rapoarte periodice privind activitatea desfășurată în cadrul Centrului Social Integrat Toplița și
propune măsuri de îmbunătățire a acesteia după caz pe care le prezintă conducerii Primăriei municipiului Toplița;
• Organizează și răspunde de intervenția în caz de situații de urgență (incendiu, calamități, inundații, înzăpezire)
în locațiile unde funcționează  Centrul Social Integrat;
• Este membru în comisia de admiterea /ieșirea beneficiarilor în/din Centrul Social Integrat- Căminul pentru
Persoane Vârstnice și a Centrului de zi pentru copii;
• Este reprezentant al Centrului Social Integrat din cadrul D.A.S.T în relația cu Serviciul Public Comunitar Local de
Evidenta a Persoanelor Toplița.
- Funcţiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condiţiile legii.
- Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducere trebuie să fie absolvenţi cu diplomă de învăţământ
superior în domeniul psihologie, asistenţă socială şi sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor
sociale, sau absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului superior în domeniul juridic, medical, economic şi al
ştiinţelor administrative, cu experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.
- Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a conducătorilor instituţiei se face în condiţiile legii.
(3) Funcţiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condiţiile legii.

(4) Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducere trebuie să fie absolvenţi cu diplomă de învăţământ superior în
domeniul psihologie, asistenţă socială şi sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau
absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului superior în domeniul juridic, medical, economic şi al ştiinţelor
administrative, cu experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.

(5) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a conducătorilor instituţiei se    face în condiţiile legii.
Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă

(1) Personalul de specialitate poate fi:
a) Educator ;
b) Asistent social
c) Asistent medical generalist ;
d) Psiholog ;
• Educatorul  îndeplinește în principal, următoarele atribuții specifice:
- Acționează pentru respectarea și promovarea drepturilor copilului prevăzute în Convenția O.N.U. și a celor
prevăzute în legislația în vigoare privind protecția copilului;
- Cunoaște și respectă prevederile Standardelor Minime Obligatorii pentru centrele de zi pentru copii;



- Colaborează activ în interesul superior al copilului cu familia acestuia, cu personalul specializat al Centrului
Social Integrat Toplița  și cu toate instituțiile relevante de la nivelul comunității, în funcție de nevoile identificate;
- Însoțește copii asistați la cabinetul medical din cadrul Centrului Social Integrat pentru aplicarea tratamentului(
dacă este cazul);
- Abordează  relațiile cu beneficiarii și colegii în mod nediscriminator,  fără antipatii sau favoritisme folosind un
limbaj și formule de adresabilitate adecvate astfel încât să respecte demnitatea  și intimitatea acestora;
- Colaborează cu personalul specializat al Centrului Social Integrat Toplița în vederea elaborării documentelor
necesare conform legislației în domeniul de activitate;
- Întocmește și completează zilnic prezența beneficiarilor;
- Cunoaște în totalitate situația psiho-socio-economică a familiei din care provine copilul aflat în evidența
Centrului Social Integrat Toplița;
- Participă la elaborarea programului personalizat de intervenție (PPI) pentru fiecare copil în parte;
- Elaborează programul educațional pentru fiecare copil în parte în funcție de nivelul și potențialul de dezvoltare
a fiecăruia;
- Realizează toate activitățile cu copiii pe grupe de vârstă, în raport cu nivelul de dezvoltare și gradul de
maturitate;
- Sprijină beneficiarii  la efectuarea temelor școlare atunci când este cazul;
- Oferă consiliere și sprijin copiilor și părinților acestora în funcție de cerințele și de necesitățile identificate;
- Prezintă aptitudini empatice și de comunicare în relațiile pe care le stabilește atât în raport cu copiii cât și cu
familiile acestora;
- Participă la socializarea copiilor;
- Participă activ la formarea deprinderilor de viață independentă a beneficiarilor Centrului Social Integrat Toplița;
- Urmărește starea de sănătate a beneficiarilor și anunță asistentul medical  /serviciul de urgență dacă este
nevoie;
- Raportează șefului de centru, asistentei medicale, psihologului, observațiile privind evoluția beneficiarilor sau
orice altă problemă ce necesită consult în prealabil;
- Participă la aplicarea măsurilor de prevenire și combatere a eventualelor abuzuri
Personalul de specialitate comun CSI : asistent social, asistent medical,psiholog .
• Asistentul  social îndeplinește în principal, următoarele atribuții specifice:
-face evaluările iniţiale ale solicitărilor de servicii din partea potenţialilor beneficiari ai centrului şi face recomandări de
admitere a copiilor în centrul de zi;
-întocmeşte dosarele de admitere a copiilor în centru;
alcătuieşte, în colaborare cu restul echipei, Programul personalizat de intervenţie pentru fiecare copil în parte;
-evaluează, în colaborare cu ceilalţi membrii ai echipei, progresul realizat, revizuieşte --Programul personalizat de
intervenţie;organizează şi susţine împreună cu personalul educativ specializat programe educative pentru  părinţii
copiilor asistaţi în centru;
-mediază relaţia cu familia, cu comunitatea, cu alte instituţii sau organizaţii prin consilierea părinţilor şi a altor membrii al
familiei şi comunităţii;
-urmăreşte clarificarea situaţiei juridico- administrativă a familiei;
-oferă sprijin beneficiarilor în obţinerea drepturilor sociale;
-urmăreşte reintegrarea socio- profesională a beneficiarilor;
-întocmeşte fişele de monitorizare lunară şi trimestrială;
ţine evidenţa cazurilor, completând registrul de evidenţă al beneficiarilor;

• Asistent medical generalist  îndeplinește în principal, următoarele atribuții specifice:
-monitorizează starea de sănătate a beneficiarilor şi asigură accesul acestora la servicii de îngrijire a sănătăţii, ca răspuns
la nevoile identificate;
participă alături de echipa multidisciplinară a centrului la întocmirea/ revizuirea şi implementarea Programul
personalizat de intervenţie, pentru fiecare beneficiar  în parte;
verifică şi actualizează dosarele cu documentele medicale ale beneficiarilor;
- realizează triajul epidemiologic zilnic în cazul copiilor ;
- se implică în stabilirea meniurilor cu respectarea reglementărilor legale în acest sens şi în buna organizare a
programului zilnic;
- organizează şi desfăşoară programe de educaţie pentru sănătate, activităţi de consiliere, lecţii educative şi demonstraţii
practice, pentru beneficiarii centrului;
- calculează caloriile din lista de alimente şi ţine o evidenţă zilnică a acestora, efectuează ancheta alimentară conform
normelor în vigoare;
- controlează şi răspunde de respectarea condiţiilor igienico-sanitare impuse de legislaţia în vigoare în incinta centrului.
• Psihologul  îndeplinește în principal, următoarele atribuții specifice:
 Realizează consilierea psihologică și emoțională atât a beneficiarilor, cât și a părinților/reprezentanților legali ;
 Întocmește fișa persoanală a beneficiarului ;



 Realizează activități de terapie ocupațională  precum și activități de reintegrare social;
 Urmărește evoluția psihocomportamentală a beneficiarului pe perioada cât beneficiază de serviciile centrului;
 Identifică tipul de relații pe care beneficiarii le stabilesc între ei, cu persoanlul instituției, în societate și mediază
conflictele abordând cu profesionalism situațiile divergente;
 Colaborează cu toate serviciile și compartimentele instituției în vederea identificării și rezolvării problemelor de
natură psihologică și comportamentală;
 Aplică teste, chestionare, interpreteză rezultatele obținute, face recomdări,desfășoară activități de terapie,
consiliere și prevenire a tulburărilor de personalitate;
 Se implică în reintegrarea socială a benficiarului, încurajează păstrarea legăturii cu familia, facilitează integrarea
beneficiarului în colectivitate, organizează activități ocupaționale și susține participarea beneficiarilor la programe
culturale;
 Informează șeful de centru și asistenta medicală cu privire la situațiile deosebite de sănătate ale beneficiarilor
cu care intră în contact;
 Participă la efectuarea anchetelor sociale și la evaluările inițiale și periodice ale benficiarilor;
 Răspunde de calitatea și precizia evaluărilor psihologice;
 Evaluează aptitudini, atitudini, abilități, deprinderi și comportamente ale beneficiarilor

(2) Atribuţii ale personalului de specialitate:
a) asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a

standardelor minime de calitate aplicabile şi a prezentului regulament;
b) colaborează cu specialişti din alte centre în vederea soluţionării cazurilor, identificării de resurse;
c) monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;
d) sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de nerespectare a

prevederilor prezentului regulament;
e) întocmeşte rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată;
f) face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării legislaţiei;
g) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

Personalul administrativ, gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire
Personalul administrativ asigură activităţile auxiliare serviciului social deserveşte Centrul Social Integrat (activitățile de

aprovizionare, mentenanţă, achiziţii,etc. se realizează în comun cu personalul Căminului de Persoane Vârstnice din
cadrul Centrului Social Integrat).(vezi Regulamentul de Organizare și Funcționare al Centrului Social Integrat – Căminul
pentru Persoane Vârstnice).

Finanţarea centrului
(1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării

serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile.
(2) Finanţarea cheltuielilor centrului se asigură, în condiţiile legii, din următoarele surse:
a) bugetul local al judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti;
b) bugetele locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, respectiv bugetele locale ale sectoarelor municipiului

Bucureşti;
c) bugetul de stat;
d) donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori juridice din ţară şi din străinătate;
e) fonduri externe rambursabile şi nerambursabile;
f) alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Anexa nr.1 Cerere de inscriere

Subsemnatul, în calitate de reprezentant legal al
minorului / minorei , solicit înscrierea
acestuia/acesteia la C.S.I .- C.Z. TOPLIȚA , în anul şcolar _______________
Date de contact
Elevul/copil___________________________________CNP _______________
Domiciliu________________________________________________________________
Unitarea de învăţământ _________________________________ Clasa ______
Telefon părinte ___________________________ Adresa e-mail __________________________
În acest scop vă rog să efectuați ancheta sociala , acesta fiindu-mi necesară la dosar .
'/ " .
Prin prezenta declar că voi respecta regulamentul și sunt de acord cu publicarea de imagini de la activitățile Centrului de
Zi în care apare și fiul / fiica mea.
Ataşez prezentei cereri:



-B.I/C.I  pentru ambii părinți
- Certificat de naștere copil
- Adeverinţa medicală eliberată de medicul de familie însoțită de avizul epidemiologic.
- Adeverință școlară
- Adeverință de venit ( declarație pe propria răspundere )
NORME DE PROTECȚIA MUNCII ŞI DE COMPORTARE iN INCINTA CENTRULUI DE ZI
Deplasarea spre/dinspre CENTRUL DE ZI  spre casă, se va face respectând regulile de circulaţie în vigoare. Se vor traversa
străzile doar prin bcurile marcate în acest sens;
nu se va călători pe scările sau părţile exterioare ale mijoacelor de transport în comun etc.

Elevii, care sunt Însoţiţi de părinţi, vor fi conduşi doar până la intrarea în incinta C.Z . Accesul/staţionarea părinţibr pe
culoarele instituţiei dăunează procesului de învăţământ.
Copiii care sunt însoţiţi de părinţi, bunici, alte rude sau prieteni de familie; vor fi Învăţaţi să nu părăsească C.Z.neînsoţiţi
şi să-şi asculte educatorul .
Pentru evitarea posibilităţilor de accidentare în incinta C.Z., se vor respecta, cu stricteţe, următoarele reguli:
-nu se va umbla, sub niciun motiv, la instalaţia electrică
- defecţiunile sesizare la funcţionarea aparatelor electrice din dotarea cercului. vor fI anunțate profesorului
- instalatiie sanitare vor fi folosite, în mod corespunzător şi civilizat, doar de către copii, nu şi de părinţii aparţinători.
-este interzisă alergarea în interiorul cladirii, precum şi desfăşurarea oricărui joc ce presupune mişcare sau zgomot.
-deplasarea în curte şi pe scari se face cu atentie; nu este admisă cătărarea pe garduri balustrade/bănci în copaci.
-în sălile de clasa vor fi. respectate normele specifice activităţii care se desfăşoară, norme ce le vor fl aduse la cunoştinţă
elevilor de către educatorul Centrului de Zi.
Centrul de Zi  este degrevat de orice responsabilitate în situaţia producerii unui accident cauzat de nerespectarea
normelor de mai sus.
Elevii care absentează nernotivat de mai multe ori într-un semestru pot fi excluşi de la cursuri. In situaţia în care, din
motive de sănătate sau alte motive întemeiate, elevul va lipsi mai mult de o zi, absenţa trebuie anunţată educatorului.
Nerespectarea acestor reguli conduce la eliminarea beneficiarului din CENTRUL DE ZI .

Semnătură beneficiar
__________________

Anexa nr.2 CONTRACT
pentru acordarea de servicii sociale
Părţile contractante:
1. MUNICIPIUL TOPLIȚA prin PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TOPLIȚA -DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ TOPLIȚA-
CENTRUL SOCIAL INTEGRAT – Cămin pentru personae vârstnice, denumit in continuare furnizor de servicii sociale,
certificatul de acreditare seria AF nr.006337/18.12.2019 , licenţă de funcţionare seria LF nr.______________,
reprezentat de domnul …………… , având functia de Primar in calitate de furmizor de servicii sociale ;
și
2. Domnul/ Doamna ...................................................................................... în calitate de părinte /reprezentant
legal al copilului ............................................................................ născut la data de......................... în loc.…………………
jud.……............... CNP: ……………………………….. cu domiciliul in loc. ......................... str. ....................... nr....... jud.
......................... CNP .................................................. posesor al B.I/C.I seria ...... nr. ........... eliberat de
....................................... la data de ..................... str.................................................. nr……..Judeţul................
1. Definiţii:
1.1. contractul pentru furnizarea de servicii sociale - actul juridic încheiat între o persoană fizică saujuridică,  publică  ori
privată,  acreditată  conform legii  să  acorde servicii  sociale,  denumită  furnizor deservicii sociale, şi o persoană fizică
aflată în situaţie de risc sau de dificultate socială, denumită beneficiarde servicii sociale, care exprimă acordul de voinţă
al acestora în vederea acordării de servicii sociale;
1.2. furnizor de servicii sociale - persoana fizică sau juridică, publică ori privată, acreditată conform legii ;
1.3. beneficiar de servicii sociale - persoana aflată în situaţie de risc şi de dificultate socială, împreunăcu familia acesteia,

care necesită servicii sociale, conform planului de individualizat de protecţie în urma evaluării complexe;
1.4. servicii sociale - ansamblu de măsuri şi acţiuni realizate pentru a răspunde nevoilor sociale individuale, familiale sau
de grup, în vederea prevenirii şi depăşirii unor situaţii de dificultate, vulnerabilitate sau de dependenţă pentru
prezervarea autonomiei şi protecţiei persoanei, pentru prevenirea marginalizării şi excluziunii sociale, pentru
promovarea incluziunii sociale şi în scopul creşterii calităţii vieţii,
1.5. reevaluarea situaţiei beneficiarului de servicii sociale - activitatea obligatorie a furnizorului de servicii sociale de a
evalua situaţia beneficiarului de servicii sociale după acordarea de servicii sociale pe o anumită perioadă;
1.6. obligaţiile beneficiarului de servicii sociale - totalitatea îndatoririlor pe care beneficiarul de servicii sociale şi le
asumă prin contract şi pe care le va îndeplini valorificându-şi maximal potenţialul psiho-fizic;
1.7. standarde minimale de calitate - ansamblul de cerinţe privind cadrul organizatoric şi material, resursele umane şi



financiare în vederea atingerii nivelului de performanţă obligatoriu pentru toţi furnizorii de servicii sociale specializate,
aprobate în condiţiile legii;
1.8. modificări de drept ale contractului de acordare de servicii sociale - modificările aduse contractelor de acordare de
servicii sociale în mod independent de voinţa părţilor, în temeiul prevederilor unui act normativ;
1.9. forţa majoră - eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinii acestora, care nu
putea fi prevăzut în momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea
acestuia;
1.10. evaluarea iniţială - activitatea de identificare/determinare a naturii cauzelor, a stării actuale de dezvoltare şi de
integrare socială a beneficiarului de servicii sociale, precum şi a prognosticului acestora, efectuată prin utilizarea de
metode şi tehnici specifice profesiilor sociale, de către furnizorul de servicii sociale. Scopurile evaluării sunt cunoaşterea
şi înţelegerea problemelor cu care se confruntă beneficiarul de servicii sociale şi identificarea măsurilor iniţiale
1.11. programul personalizat de interventie - programul personalizat de interventie , denumit in continuare PPI ,conține
informații despre activitățile și serviciile oferite copilului și familiei acestuia și este realizat periodic de către personalul
de specialitate in funcție de nevoile planul individualizat de protecţie - ansamblul de măsuri şi servicii adecvate şi
individualizate potrivit nevoilor sociale identificate ca urmare a efectuării evaluării complexe, cuprinzând programarea
serviciilor sociale, personalul responsabil şi procedurile de acordare a serviciilor sociale;
1.12. evaluarea detaliată/complexă - activitatea de investigare şi analiză a stării actuale de dezvoltare şi de integrare
socială a beneficiarului de servicii sociale, a cauzelor care au generat şi care întreţin situaţia de dificultate în care acesta
se află, precum şi a prognosticului acestora, utilizându-se instrumente şi tehnici standardizate specifice domeniilor:
asistenţă socială, psihologic, educaţional, medical.
1.13. centrele de zi – servicii pentru protecția copilului a căror misiune este de a preveni abandonul și instituționalizarea
copiilor , prin asigurarea , pe timpul zilei , a unor activități de îngrijire , educație , recreere-socializare, consiliere,
dezvoltare a deprinderilor de viață independentă, orientare școlară pentru copii, cat și a unor activități de sprijin ,
consiliere , educare etc pentru părinți sau reprezentanții legali, precum și pentru alte persoane care au în îngrijire copii.
2. Scopul contractului:
2.1.Asigurarea indeplinirii obiectivelor prevăzute in programul personalizat de interventie (P.P.I )
3. Durata contractului:
3.1.Durata contractului este de la data de ....................pana la data de ……………………….;
3.2.Durata contractului poate fi prelungită cu acordul părților dupa reevaluarea situației beneficiarului de servicii sociale
;
4. Drepturile furnizorului de servicii sociale:
4.1. de a verifica veridicitatea informaţiilor primite de la beneficiarul de servicii sociale;
4.2. de a sista acordarea serviciilor sociale către beneficiar în cazul în care constată că acesta i-a furnizat informaţii
eronate;
4.3. de a utiliza, în condiţiile legii, date denominalizate în scopul întocmirii de statistici pentru dezvoltarea serviciilor
sociale.
5. Obligaţiilefurnizorului de servicii sociale:
5.1. să respecte drepturile şi libertăţile fundamentale ale beneficiarului în acordarea serviciilor sociale, precum şi
drepturile beneficiarului de servicii sociale, rezultate din prezentul contract;
5.2. să acorde serviciile sociale prevăzute în –P.P.I
5.3. să fie receptiv şi să ţină cont de toate eforturile beneficiarului de servicii sociale în îndeplinirea obligaţiilor
contractuale şi să considere că beneficiarul şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale în măsura în care a depus toate
eforturile;
5.4. să informeze beneficiarul de servicii sociale asupra:

- conţinutului serviciilor sociale şi condiţiilor de acordare a acestora;
- oportunităţii acordării altor servicii sociale;
- listei la nivel local cuprinzând furnizorii acreditaţi să acorde servicii sociale;

- oricărei modificări de drept a contractului;
5.5. să reevalueze periodic situaţia beneficiarului de servicii sociale
5.6. să respecte, conform legii, confidenţialitatea datelor şi informaţiilor referitoare la beneficiarul de servicii sociale;
5.7. să ia în considerare dorinţele şi recomandările obiective ale beneficiarului cu privire la acordarea serviciilor sociale;

6. Drepturile beneficiarului
6.1. Beneficiarul are următoarele drepturi contractuale:
a) de a primi servicii sociale prevăzute în P.P.I.
b) de a i se asigura continuitatea serviciilor sociale atât timp cât se menţin condiţiile care au generat situaţia de
dificultate;
c) de a refuza, în condiţii obiective, primirea serviciilor sociale;
d) de a fi informat, în timp util şi în termeni accesibili, asupra:

- drepturilor sociale, măsurilor legale de protecţie şi asupra situaţiilor de risc;
- modificărilor intervenite în acordarea serviciilor sociale;
- oportunităţii acordării altor servicii sociale;



7. Obligaţiile părintelui /reprezentantului legal al beneficiarului:
7.1. să asigure participarea copilului la activitățile prevăzute in cadrul instituțiilor și serviciilor desemnate in planul de
servicii/P.P.I.
7.2. să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitatea şi situaţia familială, medicală, economică şi socială şi să
permită furnizorului de servicii sociale verificarea veridicităţii acestora;
7.3. să respecte termenele şi clauzele stabilite în contract;
7.4. să anunţe orice modificare intervenită în legătură cu situaţia sa familială pe parcursul acordării serviciilor sociale;
7.5. să respecte pe deplin codul etic al C.Z. (reguli de comportament, igienă, ținuta ordonată , programul, persoanele de
contact etc.).
8. Soluţionarea reclamaţiilor
8.1. Beneficiarul are dreptul de a formula verbal şi/sau în scris reclamaţii cu privire la acordarea serviciilor sociale.
8.2. Reclamaţiile pot fi adresate furnizorului de servicii sociale direct sau prin intermediul oricărei persoane din cadrul
echipei de implementare a P.P.I.
8.3. Furnizorul de servicii sociale are obligaţia de a analiza conţinutul reclamaţiilor, consultând atât beneficiarul de
servicii sociale, cât şi specialiştii implicaţi în implementarea P.P.I. și de a formula răspuns în termen de maximum 10 zile
de la primirea reclamaţiei.

9. Dispoziţii finale
9.1. Orice modificare a prezentului contract se face cu acordul părţilor, prin act aditional, în cazul apariţiei unor
împrejurări sau situaţii noi, care nu au fost prevăzute la data încheierii prezentului contract.
9.2. Prevederile prezentului contract se vor completa cu prevederile legislaţiei în vigoare în domeniu.
9.3. Limba care guvernează prezentul contract este limba română.
9.4. Prezentul contract va fi interpretat conform legilor din România.
9.5. Furnizorul de servicii sociale realizează monitorizarea şi evaluarea serviciilor sociale acordate.

Prezentul contract de furnizare a serviciilor sociale a fost încheiat,  la sediul furnizorului de servicii sociale în două
exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă.
DATA..............................                                                TOPLIȚA
Furnizorul de servicii sociale -Municipiul Toplița
Primăria Municipiului Toplița- Direcția de Asistență Socială
CENTRUL SOCIAL INTEGRAT – Cămin pentru persoane vârstnice

Primar- Municipiul Toplița,
Director executiv- Direcția buget, finanțe
Director executiv- Direcția de Asistență Socială
Șef centru – Centrul Social Integrat

Beneficiar/Susținător/reprezentant legal
______________________
Vizat juridic,

Adapost de noapte

Identificarea serviciului social
Serviciul social Centrul  Social Integrat –Adăpost de noapte ", deţine Licenţa de funcţionare seria LF

nr.______________ ,pe o perioadă de 5 ani, de la data ________________ la data ______________, cu sediul în Toplița,
str. ____________, nr.___________ și este administrat de furnizorul PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TOPLIȚA -DIRECŢIA DE
ASISTENŢĂ SOCIALĂ TOPLIȚA, acreditată conform Certificatului de acreditare seria AF nr.006337.

Scopul serviciului social
Centrul  Social Integrat –Adăpost de noapte este un serviciu social care are misiunea combaterii marginalizării și

riscului excluderii sociale a persoanelor fără adăpost sau aflate în dificultate prin asigurarea găzduirii persoanelor fără
adăpost, fără sprijin  familial, fără surse de venituri, care solicită adăpost în Municipiul Toplița .

ARTICOLUL 4 :  Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare
(1) Serviciul social Centrul  Social Integrat –Adăpost de noapte  funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului

general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011 –Legea asistenței sociale, cu
modificările ulterioare,de H.G. nr.867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a
regulamnetelor – cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Ordinul nr. 29/2019 pentru aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale
destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și
altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciile



acordate în sistem integrat și cantinele sociale Anexa nr.5”Standarde  minime de calitate pentru serviciile sociale
acordate în comunitate, organizate ca adăposturi de noapte.

(3) Serviciul social ”Centrul Social Integrat ”  este înfiinţat prin: Hotărârea Consiliului  Local al  Municipiului
Toplița  nr.63/2013 ca centru fără personalitate juridică, transformat în centru cu personalitate juridică prin HCL
nr.93/2017 şi este preluat  prin HCL nr.90/2018 de către Direcţia de Asistenţă Socială, ca centru fără personalitate
juridică în subordinea Consiliului local al municipiului Toplița. Direcţia de Asistenţă Socială a fost desființată, ca structură
cu personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului Local al municipiului Topliţa si organizată ca si compartiment
functional – structură fără personalitate juridică in cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Toplița
incepând cu 01.01.2020  prin Hotărârea Consiliului  Local al  Municipiului Toplița  nr.146/2019 , cu modificările aduse
prin Hotărârea Consiliului  Local al  Municipiului Toplița  nr.187/2019.
Principiile care stau la baza acordării serviciului social
(1) Serviciul social ” Centrul  Social Integrat –Adăpost de noapte  " se organizează şi funcţionează cu respectarea
principiilor generale care guvernează sistemul naţional de asistenţă socială, precum şi a principiilor specifice care stau la
baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislaţia specifică, în convenţiile internaţionale ratificate prin lege şi în
celelalte acte internaţionale în materie la care România este parte, precum şi în standardele minime de calitate
aplicabile.

(2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul ” Centrul  Social Integrat –Adăpost de
noapte  " sunt următoarele:

a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;
b) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte egalitatea de şanse şi tratament,

participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală şi întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii
şi pozitive cu privire la persoanele beneficiare;

c) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare;
d) deschiderea către comunitate;
e) asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor lor;
f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt;
g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se cont, după caz, de vârsta şi

de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitate de exerciţiu;
h) facilitarea menţinerii relaţiilor personale ale beneficiarului şi a contactelor directe, după caz, cu fraţii, părinţii, alte

rude, prieteni, precum şi cu alte persoane faţă de care acesta a dezvoltat legături de ataşament;
i) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;
j) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare;
k) preocuparea permanentă pentru identificarea soluţiilor de integrare în familie sau, după caz, în comunitate, pentru

scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potenţialului şi abilităţilor persoanei beneficiare de a trăi
independent;

l) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a acestora în soluţionarea
situaţiilor de dificultate;

m) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;
n) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale;
o) primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacităţi de integrare

socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;
p) colaborarea centrului/unităţii cu serviciul public de asistenţă socială.

Beneficiarii serviciilor sociale
(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în cadrul ” Centrul  Social Integrat –Adăpost de noapte  " sunt:
a) persoanele, cu vârsta peste 18 ani, fără adăpost, fără sprijin familial, fără surse de venituri, care solicită adăpost,cu

domiciliu sau reședință în Municipiul Toplița;
(2) Condiţiile de acces/admitere în centru sunt următoarele:
a) Acte necesare:

• Act de identitate;
• Acte care atestă starea medicală (certificate, evaluări, adeverințe,etc), dacă le are.

b) Condiții de eligibilitate:
• Să nu dețină locuință în proprietate/ cu drept de folosință;
• Să nu sufere de afecțiuni psihice, psihiatrice grave sau tulburări de comportament care ar pune în pericol viața
celorlalți beneficiari și ar periclita buna desfășurare a activității adăpostului.
• Veniturile lunare să nu depășească valoarea Indicatorului Social de Referință(ISR) în vigoare la momentul
solicitării serviciilor sociale.
• Să nu se prezinte la centru sub influența băuturilor alcoolice sau stupefiantelor.
• Persoana să nu se afle într-o strare gravă de sănătate.
c) Decizia de admitere sau respingere în centru se ia de către șef centru sau o persoană desemnată de către
acesta.Accesul beneficiarilor în adăpost se asigură fără încheierea unui contract de furnizare de servicii.
d) Identificarea persoanelor fără adăpost se efectuează de către personalul Serviciului Public de Poliție Comunitară



Locală împreună cu organe competente (Poliția, Jandarmeria) și persoane din comunitate.
Persoanele fără adăpost  vor fi conduse la adăpost,de către Serviciul Public de Poliție Comunitară Locală pe baza
acordului liber de voință .

e) Evaluarea socială  a persoanelor fără adăpost se realizează în camera de primire, de către personalul specializat,
între orele 7-8 dimineața. Nevoile beneficiarilor se identifică prin studiu de caz, consiliere și anchetă socială de către
personalul de specialitate al centrului în colaborare cu cel al Serviciului de Asistență Socială.

f) Găzduirea în Adăpostul de Noapte a persoanelor fără adăpost este asigurată în limita locurilor disponibile.
Capacitatea adăpostului este de 10 locuri.

g) Persoanele care solicită adăpost în cadrul ” Centrul  Social Integrat –Adăpost de noapte  "  vor fi găzduite între orele
19.00 și 7.00.

h) Serviciile sociale sunt oferite gratuit și doar în perioada sezonului rece ( 01 noiembrie – 31 martie).
i) Cu titlu de excepție de la punctul a) pot fi găzduiți cetățenii străini sau cu domiciliul în alte localități, maxim 5 zile

calendaristice, în limita a maxim 2 locuri.
(3) Condiţii de încetare a serviciilor:

 Prezentarea la centru sub influența băuturilor alcoolice și/sau stupefiantelor și consumarea acestora în timpul
găzduirii în centru;
 Nerespectarea regulilor interne ale centrului(liniște, curățenie,limbaj adevcvat)
 Veniturile lunare depășesc valoarea Indicatorului Social de Referință (ISR) în vigoare la momentul solicitării
serviciilor sociale.
 Nu respectă prevederile prezentului regulament.

(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Centrul ”Adăpostul de Noapte" au următoarele drepturi:
1. să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice
altă circumstanţă personală ori socială;
2. să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind
intervenţia socială care li se aplică;
3. să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite;
4. să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atât timp cât se menţin condiţiile care au generat situaţia de
dificultate;
5. să fie protejaţi de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exerciţiu;
6. să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime;
7. să participe la evaluarea serviciilor sociale primite;
8. să li se respecte toate drepturile speciale în situaţia în care sunt persoane cu dizabilităţi.
9.de a fi informați asupra drepturilor și responsabilităților lor în calitate de beneficiari ai serviciului și de a fi consultați cu
privire la toate deciziile care îi privesc;
10.de a fi consultați cu privire la serviciile furnizate;
11. de a consimți asupra obligațiilor ce le revinîn calitate de beneficiari ai serviciului;
12. de a li se păstra datele personale în siguranță și confidențialitate;
13. de a nu fi abuzați, pedepsiți, hărțuiți sau exploatați;
14.de a face sugestii și reclamații fără teama de consecințe;
15.de a fi tratați fără discriminare;
16.de a-și manifesta și exercita liber orientările și interesele culturale, etnice, religioase, conform legii;
17.de a-și utiliza așa cum doresc lucrurile personale;
18.de a-și gestiona așa cum doresc resursele financiare;
19.de a avea acces la servicii de informare și consiliere care să faciliteze integrarea/reintegrarea lor socială;
20.de a accesa toate spațiile și echipamentele comune.

(5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate ”Adăpostul de noapte" au următoarele obligaţii:
a) să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială, medicală şi economică;
b) să participe, în raport cu vârsta, situaţia de dependenţă etc., la procesul de furnizare a serviciilor sociale;
c) să contribuie, în conformitate cu legislaţia în vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate, în funcţie  de situaţia lor

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

e) să facă demersurile necesare, singur si/sau cu asistentul social, pentru obţinerea unui loc de muncă (pt. cei apţi de
muncă), să nu refuze nejustificat un loc de muncă, a unei locuinţe, a altor prestaţii si servicii sociale de care ar putea
beneficia în condiţiile legii;
f) să răspundă material si penal pentru pagubele produse Adăpostului de noapte din vină proprie;
g) să participe activ si responsabil la activităţile Adăpostului de noapte, atât educative cât si gospodăreşti, atât în
Adăpost cât şi în afara acestuia;
h) să accepte investigaţiile si tratamentul medical atunci când este cazul, sub sancţiunea
excluderii din Adăpost;
i) să menţină curăţenia în Adăpost şi să manifeste respect si comportament decent faţă de
personalul Centrului şi ceilalţi beneficiari;



j) să nu incite şi să nu participe sub nicio formă la acte de indisciplină, tulburarea ordinii şi liniştii , atât în Adăpost cât şi în
afara lui;
k) să respecte programul si ora limită de acces în Adăpost, cu excepţia cazurilor justificate prin programul locului de
muncă sau alte cazuri speciale.
l) să respecte prevederile prezentului regulament.
Pentru nerespectarea oricărei obligații cuprinse la alin(5) se pot aplica sancțiuni cuprinse în Ghidul Beneficiarului afișat la
sediul Adăpostului.
Activităţi şi funcţii

Principalele funcţiile ale serviciului social Adăpost de noapte sunt următoarele:
a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarele activităţi:
1. reprezentarea Centrul Social Integrat în raport cu persoana beneficiară;
2.  cazare pe timpul nopții în perioada sezonului rece(1noiembrie-31 martie), conform programului de funcționare a

Adăpostului de Noapte,în intervalul orar 19.00-7.00 în condiții adecvate ;
3.asigurarea condițiilor de igienă în regim de urgență (duș), igienizarea lenjeriei beneficiarilor prin spălătoria CSI;
4. asigurarea unui ceai cald/cafea și a unui produs de patiserie (exemplu: biscuiți, corn, etc) la venirea și la plecarea din

centru;
5. supravegherea beneficiarilor pe timpul nopții;
6. activități de consiliere socială, de informare și de socializare.
b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre domeniul său de

activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi:
1. Materiale informative pe suport de hartie sau electronic (site-ul instituției) care cuprind: o scurtă descriere a

adăpostului, o prezentare a spațiilor de cazare individuale și comune, numărul de locuri din adăpost, alte servicii și
facilități oferite;

2. Ghidul beneficiarului pentru informarea acestuia cu privire la Regulamentului de Organizare și Funcționare al
Adăpostului de Noapte;

3. Rapoarte de activitate publicate pe site-ul Primăriei Municipiului Toplița.
c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în

general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din
categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activităţi:

1.promovarea unuei imagini pozitive a beneficiarilor în relația cu mass media;
2.asigurarea transparenței privind activitățile centrului;
3.dezvoltarea de activități care duc la dezvoltarea stimei de sine a beneficiarilor pe bază de parteneriate;
4.dezvoltarea de programe conform nevoilor reale ale beneficiarilor;
d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi:
1. elaborarea instrumentelor standardizate, a procedurilor de lucru utilizate în procesul de acordare a serviciilor;
2. monitorizarea periodică a serviciilor prestate;
3. evaluarea satisfacției beneficiarilor în raoprt cu serviciile;
e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea următoarelor activităţi:

1.necesarul financiar, material și uman pentru funcționarea centrului este stabilit conform prevederilor legale;
2. reflectarea costurilor cu serviciile oferite se regăsesc în sumele alocate Centrului Social Integrat;

Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal
(1)Centrul Social Integrat funcţionează cu un număr de 21 de posturi, personal contractual conform HCL nr.  189/2019,
care deservesc cele 3 servicii sociale: Căminul pentru Persoane Vârstnice, Centrul de zi pentru copii şi Adăpostul de
noapte, din care:
a) Personal de conducere:
• Șef  centru – deserveşte Centrul Social Integrat;
b) personal de specialitate , îngrijire ,asistenţă şi auxiliar 20 posturi, din care :
- Căminul pentru persoane vârstnice 16 posturi :
• 1 post : Asistent medical
• 1 post : Asistent social
• 1 post : Psiholog
• 3 posturi : Bucătar
• 1 post : Kinetoterapeut
• 1 post : Fochist
• 6 posturi : Infirmieră
• 1 post : Spălătoreasă
• 1 post : Îngrijitoare
- Centru de zi pentru copii 2 posturi :
• Educator
- Adăpost de noapte 2 posturi :
• Supraveghetor de noapte



Personalul de conducere
(1) Personalul de conducere poate fi:
a)  sef centru - CSI;
(2) Atribuţiile principale ale personalului de conducere sunt:

a) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul serviciului şi propune sancţiuni
disciplinare pentru salariaţii care nu îşi îndeplinesc în mod corespunzător atribuţiile, cu respectarea prevederilor legale
din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.;
b) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor şi întocmeşte
informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale;
c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi perfecţionare;
d) colaborează cu alte centre/alţi furnizori de servicii sociale şi/sau alte structuri ale societăţii civile în vederea
schimbului de bune practici, a îmbunătăţirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calităţii serviciilor,
precum şi pentru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare;
e) întocmeşte raportul anual de activitate;
f) asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii serviciului/centrului;
g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice şi a numărului de personal;
h) desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii adăpostului în comunitate;
i) ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor beneficiarilor în
cadrul serviciului pe care îl conduce;
j) răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul serviciului şi dispune, în limita competenţei,
măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea acestor activităţi sau, după caz, formulează propuneri în acest
sens;
k) organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a regulamentului de organizare şi
funcţionare;
l) reprezintă serviciul în relaţiile cu furnizorul de servicii sociale şi, după caz, cu autorităţile şi instituţiile publice, cu
persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie, în funcție de competențele delegate;
m) asigură comunicarea şi colaborarea permanentă cu serviciul public de asistenţă socială de la nivelul primăriei şi de la
nivel judeţean, cu alte instituţii publice locale şi organizaţii ale societăţii civile active în comunitate, în folosul
beneficiarilor;
n) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi beneficiarilor a prevederilor din
regulamentul propriu de organizare şi funcţionare;
o) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.
Detalierea atribuțiilor se va face prin fișa postului.

(3) Funcţiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condiţiile legii.
(4) Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducere trebuie să fie absolvenţi cu diplomă de învăţământ superior în

domeniul psihologie, asistenţă socială şi sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau
absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului superior în domeniul juridic, medical, economic şi al ştiinţelor
administrative, cu experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.

(5) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a conducătorilor instituţiei se face în condiţiile legii.
Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă are atribuții bine delimitate prin fișe de post individuale.

a) asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a
standardelor minime de calitate aplicabile şi a prezentului regulament;

b) colaborează cu specialişti din alte centre în vederea soluţionării cazurilor, identificării de resurse;
c) monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;
d) sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de nerespectare a

prevederilor prezentului regulament;
e) întocmeşte rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată;
f) face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării legislaţiei;
g) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

Personal de specialitate comun CSI : asistent social:
 Întocmește anchetele sociale în vederea evaluării situației socio-materiale a beneficiarilor;
 Realizează consiliere socială și emoțională a beneficiarilor;
 Realizează activități de terapie ocupațională, activități de reintegrare social, precum și activități de socializare ;
 Răspunde de evidența beneficiarilor și raportează conducerii cazurile deosebite;
 Răspunde de întocmirea și păstrarea în ordine a dosarelor beneficiarilor;
 Realizează informarea persoanelor nou venite în Adăpost cu privire la normele din Regulamentul de Organizare
Interioară , informarea inițială a beneficiarilor precum și orice alte reguli care trebuiesc respectate în Adăpost.

Personalul administrativ, gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire
Personalul administrativ asigură activităţile auxiliare serviciului social deserveşte Centrul Social Integrat (activitățile de



aprovizionare, mentenanţă, achiziţii,etc. se realizează în comun cu personalul Căminului de Persoane Vârstnice din
cadrul Centrului Social Integrat).(vezi Regulamentul de Organizare și Funcționare al Centrului Social Integrat – Căminul
pentru Persoane Vârstnice).
Personalul de deservire comun este: spălătoreasa, îngrijitoarea.
Atribuții principale  ale personalului de deservire:
a)-asigură în permanenţă ordinea şi curăţenia la imobilul Adăpostul de Noapte , precum şi în perimetrul exterior al
acestuia şi răspunde de acest lucru;
b) are obligaţia de a executa operaţiuni de curăţenie în imobilul Adăpostul de Noapte  în toate spaţiile adăpostului, în

dormitoare în special, pe holuri, în spațiile comune de socializare , curăţarea uşilor de la intrarea principală, în băi şi la
toate grupurile sanitare, balustradele scărilor, spălarea ferestrelor, precum şi în perimetrul exterior al
adăpostului, respectiv curăţarea spaţiului verde, curăţarea trotuarului, curăţarea spaţiului aferent containerului de
colectare gunoi menajer şi răspunde de acest lucru;
c) are obligaţia de a executa operaţiuni de curăţenie, de spălare şi de călcare a lenjeriei de pat din dormitoarele
adăpostului şi răspunde de acest lucru.
Supraveghetorul  de noapte are în principal următoarele atribuții:
• Păstrează confidențialitatea în legătură cu faptele, informațiile sau documentele de care ia cunoștință în
exercitarea funcției;
• Informează ori de câte ori este nevoie, superiorul ierarhic, asupra tuturor aspectelor din sfera sa de activitate și
propune măsurile ce se impun;
• Față de persoanele asistate are o atitudine cuviincioasă, de solicitudine si respect, iar relațiile cu acestea sunt
strict profesionale;
• Verifică asistații la intrarea în Adăpost și nu permite accesul persoanelor aflate în stare de ebrietate sau sub
influența substanțelor interzise sau care au asupra lor băuturi alcoolice/droguri, precum și accesul persoanelor străine;
• Verifică dacă ușile de la dormitoare, birouri, etc sunt asigurate si încuiate;
• Supraveghează comportamentul persoanelor asistate in timpul nopții;
• Asigură ordinea, liniștea și securitatea în Adăpost, iar dacă acest lucru nu este posibil, sesizează organele
competente (Poliție, Jandarmerie);
• Dacă apar conflicte între persoanele asistate, discută cu aceștia, mediază, iar in cazul în care nu reușește să
rezolve situația, va sesiza organele competente pentru intervenție și intocmește referate cu privire la conflictele dintre
asistați,pe care le înainteaza șefului centrului;
• Face prezența beneficiarilor pe fiecare tură și răspunde de securitatea si integritatea persoanelor asistate în
incinta Adăpostului;
• În cazul în care persoanele asistate au probleme de sănătate în timpul nopții, anunță personalul medical de
serviciu sau Ambulanța;
• Toate evenimentele care au loc in timpul turei de noapte se consemneaza într-un proces-verbal pentru a se lua
măsuri de către șeful adăpostului;
• Să nu părăsească locul de muncă fără aprobarea șefului Adăpostului;
• Are obligația de a cunoaște și de a respecta Regulamentul de Organizare și Funcționare a Adăpostului de
noapte;
• Răspunde disciplinar, civil, material și penal, după caz, pentru neexecutarea atribuțiilor de serviciu.
Finanţarea centrului

(1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării
serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile.

(2) Finanţarea cheltuielilor privind funcționarea adăpostului la standard de calitate se asigură de Consiliul Local al
Municipiului Toplița, prin bugetul Direcţiei de Asistenţă Socială, repsectiv prin Centrului Social Integrat.

(3) Finanțarea cheltuielilor se poate asigura, în condițiile legii, și din următoarele surse:
a) donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori juridice din ţară şi din străinătate;
b) fonduri externe rambursabile şi nerambursabile;
c) alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Dispoziții finale
(1) Evenimentele importante si abaterile beneficiarilor de la prezentul regulament şi de la regulile de ordine interioară
vor fi consemnate în referate întocmite de către angajaţii cu atribuţii de asistenţă socială, pe baza constatărilor proprii
sau pe baza consemnărilor si discuţiilor cu personalul de pază,referate în baza cărora se vor aplica sancţiunile cuvenite.
(2) Adăpostul de noapte ţine evidenţă beneficiarilor admişi intr-un registru special de evidenţă a beneficiarilor , întocmit
conform cerinţelor standardelor minime de calitate in vigoare.
(3) Prezentului Regulament i se aplică toate modificările legislative impuse de legile viitoare, fără a mai fi nevoie de
modificări și completări, se completează de drept cu prevederile legislației în vigoare.

Asistența medico-socială
Cabinet medical școlar
Atribuțiile medicului școlar:



1 . Identificarea și managementul riscurilor pentru sănătatea colectivității
 a) Semnalează în scris directorului școlii și instituțiilor publice cu atribuții de control încălcările legislative vizând

determinanții comportamentali ai stării de sănătate (vânzarea de produse din tutun, alcool, droguri, noile
substanțe psihoactive, alimente și băuturi restricționate la comercializare în școli).

 b) Semnalează în scris nevoile de amenajare și dotare a cabinetelor medicale școlare directorului unității de
învățământ și/sau autorității locale, după caz, depunând referate de necesitate.

 c) Controlează respectarea condițiilor de igienă din spațiile de învățământ, de cazare și alimentație, din unitățile
de învățământ arondate, neregulile constatate vor fi consemnate într-un registru specific și face recomandări de
remediere a neregulilor constatate.

 d) Instruiește personalul administrativ și auxiliar privind aplicarea și respectarea normelor de igienă și sănătate
publică, în conformitate cu normele în vigoare.

 e) Supraveghează recoltarea de produse biologice pentru investigațiile de laborator, în vederea depistării
afecțiunilor infecto-contagioase la subiecți și contacți, în condiții epidemiologice bine stabilite, conform
protocoalelor.

 f) Urmărește modul de respectare a normelor de igienă a procesului instructiv-educativ (teoretic, practic și la
orele de educație fizică).

 g) Controlează, prin sondaj, igiena individuală a preșcolarilor și școlarilor.
 2. Gestionarea circuitelor funcționale
 a) Evaluează circuitele funcționale și prezintă în scris directorului unității de învățământ măsurile pentru

conformarea la standardele și normele de igienă.
 b) Sprijină conducerea unității de învățământ în menținerea condițiilor igienico-sanitare în conformitate cu

normele în vigoare.
 c) Verifică implementarea măsurilor propuse.
 3. Verificarea respectării reglementărilor de sănătate publică
 a) Constată abaterile de la normele de igienă și antiepidemice.
 b) Informează, în scris, directorul școlii și/sau reprezentanții direcției de sănătate publică județene, respectiv a

municipiului București în legătură cu aceste abateri.
 c) Supervizează corectarea abaterilor.
 d) Raportează Direcției de Sănătate Publică județene și a municipiului București, în conformitate cu legislația în

vigoare, toate cazurile și/sau focarele de boli transmisibile, efectuează ancheta epidemiologică în colectivitate
sub îndrumarea epidemiologilor din Direcțiile de Sănătate Publică județene și a municipiului București și
implementează măsurile necesare, stabilite conform metodologiilor elaborate de Institutul Național de Sănătate
Publică.

 4. Verificarea condițiilor și a modului de preparare și servire a hranei
 a) Verifică periodic starea de igienă a blocului alimentar, igiena echipamentului precum și starea de sănătate a

personalului blocului alimentar, consemnează constatările în caietul/fișa de control igienico-sanitar zilnic al
blocului alimentar și aduce la cunoștința conducerii eventualele abateri constatate, în vederea instituirii imediate
a măsurilor corective.

 b) Verifică meniurile care vor fi pregătite în săptămâna următoare în grădinițe și cantine școlare, propune
modificări în cazul meniurilor neconforme și vizează meniurile care respectă legislația în vigoare.

 c) Supraveghează efectuarea anchetelor alimentare periodice și le vizează în vederea respectării unei alimentații
sănătoase, făcând recomandările necesare de remediere a meniurilor în funcție de rezultatele anchetelor
alimentare.

 d) Verifică condițiile igienico-sanitare din cantine și sălile de masă special amenajate, precum și modul de servire
a mesei.

 5. Servicii de menținere a stării de sănătate individuale și colective
 5.1. Servicii curente:
 Întocmește referat de necesitate pentru aprovizionarea și dotarea cabinetului medical, conform baremului de

dotare, în colaborare cu medicul coordonator și îl înaintează angajatorului.
 5.2. Imunizări:
 a) Verifică antecedentele vaccinale ale copiilor la înscrierea în colectivitate și pe întreg parcursul procesului de

învățământ, informează și îndrumă părinții/aparținătorii legali către medicul de familie pentru efectuarea
vaccinărilor în cazul în care acestea nu au fost efectuate corespunzător vârstei, conform recomandărilor
prevăzute în Calendarul de vaccinări, din cadrul Programului național de vaccinare derulat de Ministerul
Sănătății.

 b) Eliberează, la cererea părinților sau a tutorelui legal instituit al copiilor, fișa cu vaccinările efectuate în unitatea
de învățământ, în vederea transmiterii către medicul de familie a informațiilor complete privind vaccinarea
copiilor.

 c) Participă la realizarea de imunizări în situații epidemiologice speciale, stabilite prin ordin al ministrului
sănătății.



 d) Organizează activitatea de vaccinare în situații epidemiologice speciale, respectând condițiile de igienă și de
siguranță.

 e) Colaborează cu direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București în vederea aprovizionării cu
vaccinurile necesare în situații epidemiologice speciale.

 f) Se îngrijește de întocmirea corectă a evidențelor necesare și de raportarea activităților de imunizare realizate
în situații epidemiologice speciale, conform normelor stabilite prin ordin al ministrului sănătății, cu respectarea
prevederilor Legii nr. 46/2003, legea drepturilor pacienților.

 g) Eliberează părinților sau tutorilor legal instituiți ai copiilor adeverințe de vaccinare în cazul efectuării
vaccinărilor în situații epidemiologice speciale, în vederea transmiterii către medicul de familie.

 5.3. Triaj epidemiologic
 a) Inițiază supravegherea epidemiologică a preșcolarilor și elevilor din unitățile de învățământ arondate.
 b) Depistează și declară bolile infecto-contagioase, conform reglementărilor în vigoare, izolează suspecții și

informează conducerea unității de învățământ în vederea instituirii măsurilor antiepidemice.
 c) Participă la efectuarea de acțiuni de investigare epidemiologică a elevilor suspecți sau contacți din focarele de

boli transmisibile, sub îndrumarea metodologică a medicilor epidemiologi.
 d) Aplică tratamentele chimioprofilactice în focarele de boli infecto-contagioase și parazitare, la indicația scrisă a

medicilor epidemiologi.
 e) Semnalează și solicită atât conducerii unității de învățământ, cât și direcțiilor județene de sănătate publică și a

municipiului București necesitatea întreprinderii de acțiuni de dezinfecție-dezinsecție și deparazitare în cazul
focarelor parazitare (pediculoză, scabie), virale sau microbiene (tuberculoză, infecții streptococice, boli diareice
acute etc.) din grădinițe și școli, conform normelor legale în vigoare.

 f) Inițiază acțiuni de supraveghere epidemiologică a bolilor infecto-contagioase în sezonul epidemic.
 g) Inițiază, coordonează și efectuează împreună cu asistenții medicali triajul epidemiologie, la intrarea și

revenirea în colectivitate după vacanțele școlare sau ori de câte ori este nevoie.
 h) La revenirea preșcolarilor după vacanțe nu este necesară prezentarea avizului epidemiologic.
 6. Servicii de examinare a stării de sănătate a elevilor
 6.1. Evaluarea stării de sănătate
 a) Inițiază și participă la evaluarea stării de sănătate în unitățile de copii și tineri arondate.
 b) În campaniile de vaccinare școlare în situații epidemiologice speciale, examinează elevii care vor fi supuși

imunizărilor profilactice, pentru stabilirea eventualelor contraindicații, supraveghează efectuarea vaccinărilor și
apariția reacțiilor adverse postimunizare (RAPI).

 b) Examinează, în cadrul examenului medical de bilanț al stării de sănătate, toți preșcolarii din grădinițe și elevii
din clasele I, a IV-a, a VIII-a, a XII-a/a XIII-a și ultimul an al școlilor profesionale, pentru aprecierea nivelului de
dezvoltare fizică și neuropsihică și pentru depistarea precoce a unor eventuale afecțiuni.

 c) Selecționează, din punct de vedere medical, elevii cu probleme de sănătate, în vederea îndrumării spre
Comisiile de orientare școlar-profesională, la terminarea învățământului gimnazial și liceal.

 d) Examinează preșcolarii și elevii care vor participa la concursuri, olimpiade școlare și în vacanțe, în diferite tipuri
de tabere, eliberând avizul epidemiologic, în care se va menționa și patologia cronică a copilului, conform fișei
medicale.

 e) Eliberează avizul medical pentru preșcolarii și elevii care participă la concursuri/competiții sportive școlare cu
caracter de masă, în conformitate cu starea de sănătate și cu evidențele medicale de la nivelul cabinetului
medical școlar. Avizul pentru competițiile sportive de performanță sunt eliberate de medicii specialiști de
medicină sportivă.

 f) Vizează documentele medicale pentru obținerea de burse medicale școlare, pe baza reglementarilor legale în
vigoare.

 g) Efectuează vizita medicală a elevilor care se înscriu în licee de specialitate și școli profesionale/licee
vocaționale.

 h) Asigură asistență medicală pe perioada desfășurării examenelor naționale, examenelor de bacalaureat,
atestatelor profesionale, concursurilor și olimpiadelor școlare, cu excepția celor sportive, în timpul programului
de lucru.

 6.2. Monitorizarea copiilor cu afecțiuni cronice
 Selectează pentru înscrierea în evidența specială și dispensarizează, pe baza documentelor medicale eliberate de

medicul specialist sau medicul de familie, preșcolarii și elevii cu probleme de sănătate, în scop recuperator.
 6.3. Implementează, împreună cu direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, programele

naționale de sănătate adresate copiilor și tinerilor din școlile/grădinițele arondate
 6.4. Elaborarea raportărilor curente pentru sistemul informațional din sănătate
 Completează împreună cu asistentele medicale din subordine raportările curente privind morbiditatea

înregistrată și activitatea cabinetelor medicale din grădinițe și școli, conform fișei lunare/anuale de raportare.
 6.5. Eliberarea documentelor medicale necesare



 Eliberează adeverințe medicale la terminarea grădiniței, școlii generale, școlii profesionale și a liceului și în cazul
transferului la o altă unitate de învățământ, conform modelului din Anexa nr. 14.3 la ordinul nr.438/2021.

 7. Servicii de asigurare a stării de sănătate individuale
 7.1. Acordarea de îngrijiri pentru afecțiuni curente
 a) Acordă, la nevoie, primul ajutor prespitalicesc preșcolarilor și elevilor din unitățile de învățământ arondate, în

limitele competențelor profesionale și dotărilor.
 b) Examinează, tratează și supraveghează medical, preșcolarii și elevii cu afecțiuni acute, până la preluarea lor de

către familie/reprezentantul legal/servicii de ambulanță.
 c) Acordă consultații la cerere preșcolarilor și elevilor din unitățile de învățământ arondate și eliberează bilete de

trimitere și rețete simple/gratuite.
 7.2. Acordarea de bilete de trimitere
 Eliberează la nevoie bilete de trimitere către medicul de altă specialitate preșcolarilor și elevilor din unitățile de

învățământ arondate.
 7.3. Acordarea de scutiri medicale
 a) Eliberează pentru elevii cu probleme de sănătate scutiri temporare/parțiale de efort fizic și de anumite condiții

de muncă, în cadrul instruirii practice în atelierele școlare.
 b) Eliberează adeverințe medicale pentru motivarea absențelor de la cursuri pentru elevii bolnavi consultați în

cabinetul medical școlar și pentru cei externați din spital, în baza biletului de externare.
 c) Eliberează scutiri medicale, anuale/temporare, parțiale sau totale, de la orele de educație fizică, în

conformitate cu prevederile legale în vigoare.
 d) Vizează documentele medicale eliberate de alte unități sanitare pentru motivarea absențelor școlare.
 8. Servicii de promovare a unui stil de viață sănătos
 a) Medicul, în colaborare cu directorul unității de învățământ, inițiază, coordonează și efectuează activități de

educație pentru sănătate în cel puțin următoarele domenii:
 (i) nutriție sănătoasă și prevenirea obezității sau altor boli legate de alimentație;
 (ii) activitate fizică;
 (iii) prevenirea fumatului, a consumului de alcool și de droguri (inclusiv noile substanțe psihoactive);
 (iv) educația pentru viața de familie, inclusiv profilaxia infecțiilor cu transmitere sexuală (ITS);
 (v) acordarea primului ajutor;
 (vi) pregătirea pentru acțiune în caz de dezastre;
 (vii) instruirea grupelor "Sanitarii pricepuți";
 (viii) orice alte teme privind stilul de viață sănătos;
 (ix) prevenirea bolilor transmisibile, inclusiv prin imunizare;
 (x) educație pentru sănătate emoțională.
 b) Inițiază, coordonează și participă, după caz, la lecțiile de educație pentru sănătate.
 c) Participă, după caz, la lectoratele cu părinții, pe teme care vizează sănătatea copiilor.
 d) Ține prelegeri, după caz, în consiliile profesorale, pe teme privind sănătatea copiilor.
 e) Organizează instruiri ale personalului didactic și administrativ în probleme de sănătate a copiilor, după caz.
 f) Consiliază cadrele didactice în legătură cu principiile promovării sănătății și ale educației pentru sănătate, în

rândul preșcolarilor și elevilor.
 h) Participă la consiliile profesorale în care se discută și se iau măsuri vizând aspectele sanitare din unitatea de

învățământ.
 9. Alte atribuții
 Colaborează cu medicul coordonator în evaluarea profesională a asistentelor medicale din cabinetele medicale

școlare arondate.

Atribuții asistent medical școlar:
1. Identificarea și managementul riscurilor pentru sănătatea colectivității
a) Semnalează medicului unității și directorului școlii, după caz, încălcările legislative vizând determinanții
comportamentali ai stării de sănătate (vânzarea de produse din tutun, alcool, droguri, noile substanțe psihoactive,
alimente și băuturi restricționate la comercializare în unități de învățământ).
b) Semnalează medicului unității și directorului unității de învățământ nevoile de amenajare și dotare a cabinetului
medical.
c) Supraveghează modul în care se respectă programul de odihnă pasivă (somn) și activă (jocuri) a copiilor și
condițiile în care se realizează aceasta.
d) Îndrumă cadrele didactice în aplicarea metodelor de călire (aer, apă, soare, mișcare) a organismului copiilor.
e) Supraveghează modul în care se respectă normele de igienă individuală a copiilor din grădinițe în timpul
programului și la servirea mesei.
f) Controlează igiena individuală a preșcolarilor și elevilor, colaborând cu personalul didactic în informarea părinților
pentru remedierea situațiilor deficitare constatate.



g) Izolează copiii suspecți de boli transmisibile și anunță urgent medicul colectivității, familia/reprezentantul legal, și
conform metodologiei, după caz, părinții contacților.
h) Supraveghează focarele de boli transmisibile, inițiază și aplică măsurile antiepidemice de prevenire, combatere și
limitare a bolilor transmisibile din focar.
i) Prezintă produsele biologice recoltate (exsudate nazo-faringiene) laboratoarelor de microbiologie și ridică
buletinele de analiză cu rezultatele, în situațiile epidemiologice speciale din colectivitate.
j) Întocmește zilnic în grădinițe evidența copiilor absenți din motive medicale, urmărind ca revenirea acestora în
colectivitate să fie condiționată de prezentarea avizului epidemiologic favorabil, eliberat de medicul de
familie/medicul curant, pentru absențe ce depășesc 3 zile consecutiv.
k) Controlează zilnic respectarea normelor de igienă din grădinițe (săli de grupă, bloc alimentar, dormitoare,
spălătorie- călcătorie, grupuri sanitare, curte etc.) și școli, spațiile de învățământ (săli de clasă, laboratoare, ateliere
școlare, grupuri sanitare, săli de sport), de cazare (dormitoare, săli de meditații, grupuri sanitare, spălătorii) și de
alimentație (bucătăriile din incinta unității de învățământ și anexele acestora, săli de mese, inclusiv în unitățile de
alimentație publică aflate în incinta unității de învățământ) consemnând în caietul/fișa special destinată toate
constatările făcute și aducând operativ la cunoștința medicului și, după caz, conducerii unității deficiențele
constatate.
l) Instruiește personalul administrativ și de îngrijire din spațiile de învățământ, cazare și de alimentație cu privire la
sarcinile ce îi revin în asigurarea stării de igienă în spațiile respective.
2. Gestionarea circuitelor funcționale
Urmărește respectarea circuitelor funcționale autorizate și aduce la cunoștința medicului și directorului unității
eventualele nereguli sesizate.
3. Verificarea respectării reglementărilor de sănătate publică
a) Constată abaterile de la normele de igienă și antiepidemice pe care le consemnează în caietul anume destinat.
b) Informează medicul, sau, în lipsa acestuia, directorul unității de învățământ și/sau reprezentanții Direcției de
Sănătate Publică județene, respectiv a municipiului București asupra acestor abateri.
c) Verifică corectarea abaterilor, în funcție de responsabilitățile stabilite de medic.
4. Verificarea condițiilor și a modului de preparare și servire a hranei
a) Participă la întocmirea meniurilor săptămânale.
b) Participă la efectuarea periodică a anchetelor privind alimentația preșcolarilor și elevilor în unitățile de
învățământ cu bloc alimentar propriu.
c) Consemnează zilnic, în cadrul fiecărei ture, într-un caiet anume destinat pentru controlul blocului
alimentar/cantinei constatările privind starea de igienă a acestuia, starea agregatelor frigorifice, calitatea
alimentelor scoase din magazie și a mâncării.
d) Controlează și consemnează igiena individuală a personalului blocului alimentar/cantinei și starea de sănătate a
acestuia, identificând persoanele care prezintă febră, diaree, infecții ale pielii, tuse cu expectorație, amigdalite
pultacee, aducând la cunoștința conducerii unității de învățământ aceste constatări, care contraindică desfășurarea
activității în unitatea de învățământ.
e) Asistă la scoaterea alimentelor din magazie și controlează calitățile organoleptice ale acestora, semnând foaia de
alimentație privind calitatea alimentelor.
f) Asistă, împreună cu administratorul unității de învățământ/persoana responsabilă desemnată, la preluarea
mâncării și la modul de servire al acesteia, dacă este adusă în unitate prin sistem de catering, prin contract cu
unitatea de învățământ; verifică certificatele de conformitate, respectarea legislației în ceea ce privește condițiile
de transport, ambalarea corespunzătoare, termenul de valabilitate, documentele de însoțire și existența probelor
alimentare inscripționate corespunzător. În situațiile în care se constată nereguli în acest proces anunță medicul și
conducerea unității de învățământ pentru aplicarea măsurilor de remediere, înainte ca mâncarea să fie distribuită
copiilor.
5. Servicii de menținere a stării de sănătate individuale și colective
5.1. Servicii curente
a) Gestionează, în condițiile legii și pe baza normelor Ministerului Sănătății, instrumentarul, materialele sanitare și
medicamentele de la aparatul de urgență și răspunde de utilizarea lor.
b) Urmărește aprovizionarea cabinetului medical cu medicamente pentru aparatul de urgență, materiale sanitare și
instrumentar medical, sub supravegherea medicului.
c) Colaborează cu profesorii educatori/psihologi/logopezi în depistarea tulburărilor dezvoltării neuropsihomotorii și
a limbajului preșcolarilor, comunicând medicului cele constatate.
d) Supraveghează starea de sănătate și de igienă individuală a copiilor, iar în situații de urgență anunță după caz,
medicul colectivității, serviciul de ambulanță, conducerea unității de învățământ, precum și familiile/reprezentantul
legal al preșcolarilor și elevilor conform protocolului pentru situații de urgență.
5.2. Imunizări în condiții epidemiologice speciale
a) Îndeplinește măsurile stabilite de medic pentru organizarea activității de imunizare în situații epidemiologice
speciale.
b) Efectuează catagrafia copiilor eligibili pentru imunizări în situații epidemiologice speciale.



c) Efectuează, sub supravegherea medicului, imunizările în situații epidemiologice speciale.
d) Înregistrează imunizările efectuate în situații epidemiologice speciale în fișa de consultație și în registrul de
vaccinări.
e) Supraveghează apariția reacțiilor adverse postimunizare la vaccinările efectuate în situații epidemiologice
speciale.
f) Încurajează cadrele didactice și părinții să faciliteze, respectiv, să accepte desfășurarea imunizărilor, în interesul
superior al copilului.
f) Răspunde de păstrarea vaccinurilor în cabinetul medical, pe durata programului de lucru, conform
reglementărilor în vigoare.
5.3. Triaj epidemiologie
a) Efectuează zilnic triajul epidemiologic al copiilor din grădinițe, examinând tegumentele, mucoasele și scalpul și
consemnează triajul într-un registru special destinat. Nu vor fi admiși în colectivitate copiii care prezintă: angină cu
febră, angină cu depozite pultacee, angină cu secreții nazale muco-purulente, sindrom tusigen cu febră,
conjunctivită acută, ochi roșu până la diagnosticare, subicter și icter până la diagnosticare, erupții cutanate cu
potențial infecto- contagios, până la diagnosticare, pediculoză (prezența de elemente vii sau lindini pe firele de păr).
b) Efectuează triajul epidemiologic al tuturor elevilor după fiecare vacanță și ori de câte ori este nevoie, izolând la
domiciliu elevii depistați cu afecțiunile menționate la alin. a).
c) Depistează și izolează orice suspiciune/boală infecto-contagioasă, informând medicul despre aceasta.
d) Participă la efectuarea de acțiuni de investigare epidemiologică a preșcolarilor/elevilor suspecți sau contacți din
focarele de boli transmisibile, sub îndrumarea medicului, conform metodologiilor în vigoare.
e) Aplică tratamentele chimioprofilactice în focare, la indicația scrisă a medicului specialist și conform
metodologiilor în vigoare.
f) Inițiază și supraveghează aplicarea măsurilor antiparazitare și antiinfecțioase în focarele din grădinițe și școli,
conform normelor legale în vigoare.
g) Execută acțiunile de supraveghere epidemiologică a bolilor infecto-contagioase în sezonul epidemic, în
conformitate cu protocoalele și procedurile în vigoare și a sarcinilor repartizate de medic.
6. Servicii de examinare a stării de sănătate a elevilor
a) Participă, sub îndrumarea medicului, la anchetele stării de sănătate inițiate în unitățile de copii și tineri arondate,
conform dispozițiilor medicului.
b) Participă alături de medicul colectivității la examinarea medicală de bilanț a stării de sănătate a preșcolarilor și
elevilor, efectuând somatometria și fiziometria, cu consemnarea rezultatelor în fișele medicale.
c) Efectuează somatometria, somatoscopia, fiziometria și examenul acuității vizuale în cadrul examenului medical
periodic, înscriind datele rezultate în fișele medicale.
d) Consemnează în fișele medicale ale preșcolarilor și elevilor absențele din cauze medicale, scutirile medicale de
educație fizică, scutirile medicale de efort fizic la instruirea practică, certificatele medicale pentru bursele medicale
școlare vizate de către medic.
e) Participă alături de medic la vizita medicală a elevilor care se înscriu în licee de specialitate și școli
profesionale/licee vocaționale.
f) Participă în consiliile profesorale ale școlilor la prezentarea analizei anuale a stării de sănătate a elevilor.
7. Monitorizarea copiilor cu afecțiuni cronice
Supraveghează copiii cu afecțiuni cronice, consemnând în fișele medicale și în registrul de evidență specială datele
controalelor medicale și rezultatele examenelor/reevaluărilor medicale.
8. Elaborarea raportărilor curente pentru sistemul informațional din sănătate
a) Completează, sub îndrumarea medicului, documentele medicale ale copiilor din grădinițe și școli, care urmează
să fie înscriși în altă treaptă de învățământ.
b) Execută activități de statistică medicală prin completarea raportărilor curente, calcularea indicilor de dezvoltare
fizică și de morbiditate (incidență, prevalență etc.).
c) Completează, sub supravegherea medicului, formularele statistice lunare și anuale privind activitatea cabinetului
medical școlar.
9. Eliberarea documentelor medicale necesare
Înmânează, la cerere, direct părinților/reprezentanților legali, sub semnătură, documentele medicale pregătite în
prealabil, semnate și parafate de medic.
10. Servicii de asigurare a stării de sănătate individuale
a) Acordă, la nevoie, în limita competențelor, primul ajutor preșcolarilor și elevilor din unitățile de învățământ
arondate; apelează Serviciul unic de urgență 112, informând ulterior familia și medicul colectivității, conform
protocolului pentru urgențe.
b) Efectuează tratamente curente preșcolarilor/elevilor, strict la indicația medicului, cu acordul
părinților/reprezentanților legali.
c) Supraveghează preșcolarii și elevii izolați în infirmerie și efectuează strict tratamentul de urgență indicat acestora
de către medic, până la preluarea de către familie/ambulanță.
d) Completează, sub supravegherea medicului colectivității, condica de medicamente și de materiale sanitare



pentru aparatul de urgență și participă la întocmirea referatului de necesitate.
11. Servicii de promovare a unui stil de viață sănătos
a) Colaborează cu educatoarele la formarea deprinderilor de igienă individuală la preșcolari.
b) Efectuează, sub îndrumarea medicului colectivității, activități de promovare a sănătății cu copiii, părinții și cu
personalul didactic din grădiniță și, respectiv, în rândul elevilor, al familiilor elevilor și al cadrelor didactice.
c) Instruiește grupele sanitare.
d) Colaborează cu cadrele didactice în susținerea lecțiilor sau a prelegerilor privind educația pentru sănătate a
preșcolarilor și elevilor.
e) Participă la lectoratele cu părinții, pe teme de sănătate.
f) Participă la consiliile profesorale în care se discută și se iau măsuri vizând aspectele sanitare din unitatea de
învățământ.
g) Efectuează activitate de educație pentru sănătate reproductivă.
12. Educație medicală continuă
Participă la instruiri profesionale și la programe de educație medicală continuă conform reglementărilor în vigoare.
13. Raportare activitate
Completează, sub îndrumarea medicului, centralizatorul de activitate medicală specifică conform modelului
prevăzut în Anexele: 15.1 și 15.2.

Atribuții asistent medical comunitar:
a) realizează catagrafia populaţiei din colectivitatea locală din punctul de vedere al determinanţilor stării de sănătate şi
identifică gospodăriile cu persoanele vulnerabile şi/sau cu risc medicosocial din cadrul comunităţii, cu prioritate copiii,
gravidele, lăuzele şi femeile de vârstă fertilă;

b) identifică persoanele neînscrise pe listele medicilor de familie şi sprijină înscrierea acestora pe listele medicilor de
familie;

c) semnalează medicului de familie persoanele vulnerabile din punct de vedere medical şi social care necesită acces la
servicii de sănătate preventive sau curative şi asigură sau facilitează accesul persoanelor care trăiesc în sărăcie sau
excluziune socială la serviciile medicale necesare, conform competenţelor profesionale;

d) participă în comunităţile în care activează la implementarea programelor naţionale de sănătate, precum şi la
implementarea programelor şi acţiunilor de sănătate publică judeţene sau locale pe teritoriul colectivităţii locale, adresate
cu precădere persoanelor vulnerabile din punct de vedere medical, social sau economic;

e) furnizează servicii de sănătate preventive şi de promovare a comportamentelor favorabile sănătăţii copiilor,
gravidelor şi lăuzelor, cu precădere celor provenind din familii sau grupuri vulnerabile, în limita competenţelor
profesionale;

f) furnizează servicii medicale de profilaxie primară, secundară şi terţiară membrilor comunităţii, în special persoanelor
care trăiesc în sărăcie sau excluziune socială, în limita competenţelor profesionale;

g) informează, educă şi conştientizează membrii colectivităţii locale cu privire la menţinerea unui stil de viaţă sănătos şi
implementează sesiuni de educaţie pentru sănătate de grup, pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos împreună cu
personalul din cadrul serviciului de promovare a sănătăţii din cadrul direcţiilor de sănătate publică judeţene , iar pentru
aspectele ce ţin de sănătatea mintală, împreună cu personalul din cadrul centrelor de sănătate mintală;

h) administrează tratamente, în limita competenţelor profesionale, conform prescripţiei medicului de familie sau a
medicului specialist, cu respectarea procedurii de manipulare a deşeurilor medicale, respectiv depozitarea deşeurilor
medicale rezultate din administrarea tratamentelor prescrise de medic; ţin evidenţa administrării manevrelor terapeutice,
în limita competenţelor profesionale;

i) anunţă imediat medicul de familie sau serviciul judeţean de ambulanţă , atunci când identifică în teren un membru al
comunităţii aflat într-o stare medicală de urgenţă;

j) identifică persoanele, cu precădere copiii diagnosticaţi cu boli pentru care se ţine o evidenţă specială, respectiv TBC,
prematuri, anemici, boli rare etc., şi le îndrumă sau le însoţesc, după caz, la medicul de familie şi/sau serviciile de sănătate
de specialitate;

k) supraveghează în mod activ bolnavii din evidenţele speciale - TBC, prematuri, anemici, boli rare etc. - şi participă la
administrarea tratamentului strict supravegheat al acestora, în limita competenţelor profesionale;

l) realizează managementul de caz în cazul bolnavilor cu boli rare, în limita competenţelor profesionale, conform
modelului de management de caz, adoptat prin ordin al ministrului sănătăţii;

m) supraveghează tratamentul pacienţilor cu tuberculoză şi participă la administrarea tratamentului strict supravegheat
(DOT/TSS) al acestora, în limita competenţelor profesionale;

n) pentru pacienţii cu tulburări psihice contribuie la realizarea managementului de caz organizat de centrele de sănătate
mintală din aria administrativ-teritorială, ca parte a echipei terapeutice, în limita competenţelor; identifică persoanele cu
eventuale afecţiuni psihice din aria administrativ-teritorială, le informează pe acestea, precum şi familiile acestora asupra
serviciilor medicale specializate de sănătate mintală disponibile şi monitorizează accesarea acestor servicii; notifică imediat
serviciile de urgenţă (ambulanţă, poliţie) şi centrul de sănătate mintală în situaţia în care identifică beneficiari aflaţi în
situaţii de urgenţă psihiatrică; monitorizează pacienţii obligaţi la tratament prin hotărâri ale instanţelor de judecată,
potrivit prevederilor art. 109 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare şi



notifică centrele de sănătate mintală şi organele de poliţie locale şi judeţene în legătură cu pacienţii noncomplianţi;
o) identifică şi notifică autorităţilor competente cazurile de violenţă domestică, cazurile de abuz, alte situaţii care

necesită intervenţia altor servicii decât cele care sunt de competenţa asistenţei medicale comunitare;
p) participă la aplicarea măsurilor de prevenire şi combatere a eventualelor focare de infecţii;
r) identifică, evaluează şi monitorizează riscurile de sănătate publică din comunitate şi participă la monitorizarea

intervenţiei şi evaluarea impactului, din perspectiva medicală şi a serviciilor de sănătate;
s) întocmesc evidenţele necesare şi completează documentele utilizate în exercitarea atribuţiilor de serviciu, respectiv

registre, fişe de planificare a vizitelor la domiciliu, alte documente necesare sau solicitate şi conforme atribuţiilor specifice
activităţilor desfăşurate;

ş) elaborează raportările curente şi rapoartele de activitate, în conformitate cu sistemul de raportare definit de
Ministerul Sănătăţii, şi raportează activitatea în aplicaţia on-line AMCMSR.gov.ro, cu respectarea confidenţialităţii datelor
personale şi a diagnosticului medical al beneficiarilor;

t) desfăşoară activitatea în sistem integrat, prin aplicarea managementului de caz, cu ceilalţi profesionişti din
comunitate: asistentul social/tehnicianul în asistenţă socială, consilierul şcolar şi/sau mediatorul şcolar, pentru gestionarea
integrată a problemelor medicosocioeducaţionale ale persoanelor vulnerabile, şi lucrează în echipă cu moaşa şi/sau
mediatorul sanitar, acolo unde este cazul;

ţ) participă la realizarea planului comun de intervenţie al echipei comunitare integrate/planului de servicii, conform
legislaţiei în vigoare, din perspectiva serviciilor de sănătate, şi coordonează implementarea intervenţiilor integrate dacă
prioritatea de intervenţie este medicală şi de acces la serviciile de sănătate; participă la monitorizarea intervenţiei şi
evaluarea impactului asupra beneficiarului, din perspectivă medicală şi a serviciilor de sănătate;

u) colaborează cu alte instituţii şi organizaţii, inclusiv cu organizaţiile neguvernamentale, pentru realizarea de programe,
proiecte şi acţiuni care se adresează persoanelor sau grupurilor vulnerabile/aflate în risc din punct de vedere medical,
economic sau social;

v) realizează alte activităţi, servicii şi acţiuni de sănătate publică adaptate nevoilor specifice ale comunităţii şi
persoanelor din comunitate aparţinând grupurilor vulnerabile/aflate în risc, în limita competenţelor profesionale.

Atribuții mediator sanitar:
 Cultivarea încrederii reciproce între autoritățile publice locale și comunitatea de romi din care face parte;
 Facilitarea comunicării între membrii comunității de romi și personalul medico-sanitar;
 Realizează catagrafia populației din comunitatea deservită, precum comunitățile de etnie romă, cu prioritate copiii,

gravidele, lăuzele și femeile de vârstă fertilă;
 Facilitează accesul acestora la servicii de sănătate, la măsuri și acțiuni de asistență socială și alte măsuri de protecție

socială și servicii integrate adecvate nevoilor identificate;
 Identifică membrii de etnie romă din comunitate neînscriși pe listele medicilor de familie și sprijină înscrierea acestora,

inclusiv cu sprijinul serviciului public de asistență socială;
 Semnalează medicului de familie persoanele care necesită acces la servicii de sănătate preventive sau curative și asigură

sau facilitează accesul acestora la serviciile medicale necesare;
 În colectivitățile locale în care activează participă la implementarea programelor naționale de sănătate pe teritoriul

administrative respectiv, adresate cu precădere persoanelor vulnerabile din punct de vedere medical, social și
economic, împreună cu asistentul medical comunitar și/sau moașa și cu personalul de specialitate din cadrul direcțiilor
de sănătate publice județene;
 Sprijină personalul medical care activează în unitățile de învățământ în procesul de monitorizare a stării de sănătate a

elevilor prin facilitarea comunicării dintre cadrele medicale școlare și părinți;
 Explică avantajele igienei personale, a locuinței, a surselor de apă și a sanitației, promovează măsurile de igienă dispuse

de autoritățile competente;
 Informează membrii colectivității locale cu privire la menținerea unui stil de viață sănătos și organizează sesiuni de

educație pentru sănătate de grup, pentru promovarea unui stil de viață sănătos, împreună cu asistentul medical
comunitar și/sau moașa și cu personalul din cadrul serviciului de promovare a sănătății din cadrul direcțiilor de sănătate
public județene;
 Participă, prin facilitarea comunicării, împreună cu asistentul medical comunitar, la depistarea activă a cazurilor de

tuberculoză și a altor boli transmisibile, sub îndrumarea medicului de familie sau a cadrelor medicale din cadrul direcției
de sănătate public sau al dispensarului de pneumofiziologie;
 Însoțesc cadrele medico - sanitare în activitățile legate de prevenirea sau controlul situațiilor epidemice, facilitând

implementarea măsurilor adecvate, și explică membrilor colectivității locale rolul și scopul măsurilor de urmărit;
 Facilitează acordarea primului ajutor, prin anunțarea asistentului medical comunitar, moașei, personalului

cabinetului/cabinetelor medicului de familie, cadrelor medicale/serviciului de ambulanță, și însoțesc în colectivitatea
locală echipele care acordă asistență medicală de urgență;
 Facilitează comunicarea dintre autoritățile publice locale și comunitatea din care fac parte și comunicarea dintre

membrii comunității și personalul medico-social care deservește comunitatea;
 Întocmesc evidențele necesare și completează documentele utilizate în exercitarea atribuțiilor de serviciu, respective

registre, fișe de planificare a vizitelor la domiciliu, alte documente solicitate, conform atribuțiilor;



 Elaborează raportările curente și rapoartele de activitate, în conformitate cu sistemul de raportare definit de Ministerul
Sănătății, și raportează activitatea în aplicația on-line AMCMSR.gov.ro, cu respectarea confidențialității datelor
personale și a diagnosticului medical al beneficiarilor;
 Desfășoară activitatea în sistem integrat cu asistentul medical comunitar, moașa, asistentul social/tehnicianul în

asistență socială, consilierul școlar și/sau mediatorul școlar pentru gestionarea integrată a problemelor medico-socio-
educaţionale ale persoanelor vulnerabile;
 Participă la realizarea planului comun de intervenție a echipei comunitare integrate, din perspective serviciilor de

mediere sanitară din cadrul serviciilor de asistență medical comunitară;
 Colaborează cu alte instituții și organizații, inclusiv cu organizațiile neguvernamentale, pentru realizarea de programe,

care se adresează persoanelor sau grupurilor vulnerabile de etnie romă;
 Realizează alte activități și acțiuni de sănătate public adaptate nevoilor specifice ale comunității și persoanelor sau

grupurilor vulnerabile de etnie romă;
 Colaborează cu asistentul medical comunitar, asistentul social/tehnicianul în asistență socială, moașa, cadrele didactice

din unitățile școlare din unitatea/subdiviziunea administrativ – teritorială;
 În caz de urgență, mediatorul sanitar anunță imediat medicul de familie și/sau apelează numărul unic de urgență 112.

Atribuții asistenți personali:

 Să presteze pentru persoana cu handicap grav toate activitățile și serviciile prevăzute în contractul individual de muncă,
în fișa postului și în planul de recuperare pentru copilul cu handicap grav, respectiv în planul individual de servicii al
persoanei adulte cu handicap grav;
 Să semneze un angajament, ca act adițional la contractul individual de muncă, prin care își asumă răspunderea de a

realiza integral planul de recuperare pentru copilul cu handicap grav, respectiv planul individual de servicii al persoanei
adulte cu handicap grav;
 Să trateze cu respect, bună-credință și înțelegere persoana cu handicap grav și să nu abuzeze fizic, psihic sau moral de

starea acesteia;
 Asigură alimentația corespunzătoare deficienței, servește masa respectând orele de masă, asigurând vesela și condițiile

igienico-sanitare necesare;
 Alimentează direct sau sprijină bolnavii care au nevoie de astfel de ajutor urmărind educarea și formarea de autonomie;
 Asigură igiena corporală a bolnavului, a lenjeriei de corp, a articolelor de îmbrăcăminte, a lenjeriei de pat și a

cazarmamentului după caz, însoțește bolnavul la grupurile sanitare, baie, etc.
 Organizează și răspunde de întreținerea curățeniei și a măsurilor igienico-sanitare în spațiile de cazare ;
 Participă activ la umanizarea condițiilor de viață a persoanei îngrijite, implicându-se permanent în viața cotidiană ;
 Asigură aplicarea tratamentelor prescrise de medici, sesizând la timp semnele de boală sau acutizare și ia măsurile ce se

impun (transport spital, solicitare control medical de specialitate la domiciliu);
 Respectă și sprijină realizarea planurilor indicate de specialiștii în kinetoterapie, ergoterapie, terapie ocupațională inițiată

de centrele de recuperare;
 Stimulează personalitatea persoanei pe care o are în îngrijire, stabilind relații afective cu aceasta;
 Depune la Primăria municipiului Toplița un raport de activitate din 3 în 3 luni;
 Participă, o dată la 2 ani, la formele de perfecționare a pregătirii profesionale organizate de către angajator;
 Are obligația să comunice serviciului de resurse umane și compartimentului de asistență socială în termen de 48 de ore

de la luarea la cunoștință orice modificare survenită în starea fizică, psihică sau socială a persoanei cu handicap grav și
alte situații de natură să modifice acordarea drepturilor prevăzute de lege ;

Ghișeu unic și relații publice
Atribuții:
 Primește petițiile cetățenilor (cereri, reclamații, sugestii, etc.);
 Înregistrează în registrul electronic actele pe tipuri de probleme și le distribuie către primar, secretar sau

compartimentele primăriei, în funcție de natura problemelor ;
 Clasifică documentele pe tipuri de probleme ;
 Repartizarea actelor conform rezoluțiilor primarului și predarea pe bază de borderou compartimentelor primăriei și

instituțiilor subordonate, asigurându-se și multiplicarea prin xerox-copie atunci când este cazul ;
 Verifică documentația depusă în baza opisului anexat și o înregistrează în sistem ;
 Asigură scanarea tuturor documentelor înregistrate ;
 Asigură listarea registrului general pe suport de hârtie ;
 Asigură informarea cetățenilor cu privire la serviciile oferite de către autoritatea locală ;
 Oferă cetățenilor informații cu privire la activitatea instituției ;
 Informarea directă, verbală și telefonică a cetățenilor ;
 Oferă fluturași privind actele necesare pe tipuri de probleme, asigurând și multiplicarea acestora ;
 Pune la dispoziție formularele necesare completării pe domenii de activitate ;



 Asigură asistență și sprijin în completarea cererilor adresate autorității locale ;
 Îndrumă solicitanții pe parcursul diferitelor etape birocratice, informând cetățenii despre actele necesare în rezolvarea

diferitelor situații ;
 Verificarea actelor prezentate, înregistrarea acestora, eliberarea bonului de registratură cu specificarea numărului și

data înregistrării documentului, cu informarea termenului legal de eliberarea a actului ;
 Întocmește nota de plată în conformitate cu HCL privind stabilirea taxelor, în domeniul administrației publice locale ;
 Eliberează cetățenilor, sub semnătură documentele primite de la serviciile de specialitate ;
 Asigură arhivarea documentelor care aparțin compartimentului ;
 Participă indirect la atragerea veniturilor la bugetul legal ;
 Înregistrează audiențele conducerii primăriei ;
 Răspunde de întocmirea borderourilor și transmiterea corespondenței prin Poșta Română ;
 Asigură ducerea la îndeplinire a HCL precum și a dispozițiilor emise de Primarul Municipiului Toplița ;
 Răspunde de comunicarea datelor și situațiilor statistice legate de activitatea proprie ;
 Respectă managementul calității implementat conform Ordinului nr. 600/2018 ;

Compartiment juridic – se subordonează direct secretarului general al municipiului Toplița.
Obiective generale: punerea în executare a legilor și a celorlalte acte normative în legătură cu activitatea  juridică.
Obiective specifice: Reprezentarea intereselor și apărarea drepturilor legitime ale instituției în fațaautorităților publice,
instituțiilor de orice natură, precum șiîn fața oricărei persoane juridice sau fizice, română ori străină. Avizarea și
contrasemnarea actelor cu caracter juridic ale instituției .
Asigurarea de consultanțăși informarea permanentă a conducerii instituției cu privire la modificările legislative.

Îndeplinirea sarcinilor ce decurg din activitatea legată de consiliul local al municipiului Toplița.

Atribuții:
 Acordă asistență, consultanțăși reprezentare juridică instituțieișiangajaților acesteia în probleme de serviciu;
 Reprezintăîn fața instanțelorjudecătorești competente interesele administrației publice  locale la Judecătorii, Tribunale,

Curtea de apel, Curtea suprema de justiție;
 Întocmeșteși depune : acțiuni, întâmpinăriși recursuri privind interesele administrației publice locale ale Municipiului

Toplița;
 Exercităcăile ordinare, extraordinare de atac împotrivăhotărârilor nefavorabile autorității locale;
 Este juristul comisiei, Legea 10/2001 și Comisiei locale de fond funciar al Municipiului Toplița;
 Rezolvă cereri cu caracter juridic în toate domeniile dreptului;
 Redactează proiecte de contracte și negociază clauzele legale contractuale;
 Redactează, avizează și contrasemnează acte juridice, verifică identitatea părților, consimțământul, conținutulși data

actelor încheiate ce privesc instituția;
 Verifică și certifică legalitatea actelor cu caracter juridic și administrativ primite spre avizare;
 Urmărirea executării hotărârilor judecătorești rămase definitive și irevocabile în care a asigurat apărarea municipiului;
 Își exprimă punctul de vedere în scris (referat) privind neexercitarea căilor de atac;
 Ține evidența proceselor și litigiilor în care unitatea este parte și urmărește obținerea titlurilor executorii pentru

creanțele instituției în aceste dosare;
 Se preocupă de permanenta actualizare a bazei informaționale legislative a instituției;
 Răspunde de rezolvarea promptă a reclamațiilorși sesizărilor (ce intră în atribuțiile postului) venite din partea

angajaților,  a cliențilorși partenerilor;
 Răspunde de transmiterea la timp, într-o formă corectă și completă, a informațiilor conform atribuțiilor ce-i revin;
 Se informează permanent cu privire la modificările legislative;
 Avizează pentru legalitate toate contractele încheiate de autoritatea publică locală;
 În condițiile în care actul juridic supus avizării pentru legalitate nu este conform legii, răspunde de formularea unui

raport de neavizare în care va indica neconcordanța acestuia cu normele legale, în vederea refacerii actului;
 Respectă obiectivele propuse în acord cu strategia instituției;
 Răspunde de păstrarea confidențialitățiiinformațiilor la care are acces, la toate actele, datele și faptele despre care ia

cunoștință, aparținând sau fiind în legătura cu firma și cu interesele acesteia;
 Răspunde de informarea permanentă a tuturor angajaților cu privire la modificările legislative din domeniu;
 Răspunde de elaborarea corectă și în conformitate cu legislația în vigoare a tuturor regulamentelor și reglementărilor

interioare;
 Răspunde de aplicarea semnăturii și parafei profesionale pe toate avizele pentru legalitate și conformitate;
 Execută lucrările de secretariat necesare pregătirii șidesfășurăriiședințelor ordinare, extraordinare ale consiliului local;
 Ține evidențași comunică actele administrative adoptate de consiliul local;
 Întocmește adrese, precum și proiecte de hotărâri;
 Pregătește, întocmeșteși difuzează către consilierii locali dosarele de ședințăși alte materiale;



 Participă la ședințele comisiilor de specialitate și ale consiliului local;
 Asigură documentarea și informarea consilierilor, acordând acestora asistențăși sprijin de specialitate în

desfășurareaactivității, inclusiv la redactarea proiectelor de hotărâri sau la definitivarea celor discutate și aprobate de
consiliul local;
 Primește prin registratură cereri, petiții, sesizări șireclamații adresate de persoanele fizice și juridice consiliului local și

comisiilor de specialitate pe care le analizează și propune modalități de soluționare a acestora; redactează, la cererea
consilierilor răspunsurile pe care le trimit petenților în termenele prevăzute de lege;
 Cere, transmite șiprimește, la solicitarea consilierilor, la/de la compartimentele din aparatul de specialitate al

primarului, instituțiile publice șisocietățile comerciale din subordinea consiliului local informațiile necesare exercitării
mandatului de consilier local;
 Redactează hotărârile consiliului local;
 Asigură comunicarea hotărârilor Consiliului Local către compartimentul IT  din cadrul Primăriei municipiului Toplița în

vederea asigurării publicității acestora pe site-ul Primăriei;
 Participă la activitățile de organizare șidesfășurare a alegerilor locale, parlamentare, europarlamentare, prezidențiale, a

referendumului, respectiv a recensământului;
 Întocmirea referatelor de aprobare care stau la baza proiectului de hotărâre de consiliu local;

Compartiment Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor
Atribuții coordonator SPCLEP:
 Organizează, coordonează, controlează activitatea compartimentului de evidența persoanelor și compartimentului de

stare civilă;
 Efectuează verificări șiîntocmește rapoartele de verificare privind dosarele  de schimbarea numelui/prenumelui pe

cale administrativă primite de către compartimentul de stare civilă din cadul SPCLEP sau de la primăriile arondate;
 Întocmeștesituațiile statistice, sintezele  ce conținactivitățiledesfășurate lunar trimestrial și anual, în cadrul serviciului,

precum și procesele verbale de scădere din gestiune;
 Ține audiențe în problemele specifice ale activității; primește cereri, sesizări, petițiișireclamații, - analizează și supune

spre aprobare soluționarea acestora;
 Asigură rezolvarea în termen a corespondențeiși expedierea lor la solicitanți;
 Organizează și răspunde de aplicarea concepției unitare pe linie de evidența persoanelor și stare civilă;
 Asigură ca activitatea serviciului să se desfășoare pe baza planurilor de muncă trimestriale, analizând modul de

îndeplinire a acestora;
 Controlează și răspunde de modul de pregătire de specialitate a lucrătorilor din subordine;
 Asigură buna organizare, funcționare, conservare și exploatare  a evidențelor manuale pe linie de evidența

persoanelor și stare civilă;
 Asigură organizarea executării de acțiuniși controale în colaborare cu celelalte formațiuni, urmărind modul de

respectare a regimului de evidența persoanelor și stare civilă;
 Întocmeștefișele de evaluare anuale ale personalului din subordine;
 Îndrumă, coordonează și controlează activitatea desfășurată de lucrătorii din subordine;
 Asigură buna desfășurare a activității de actualizare șiîntreținere a Registrului Național de Evidența Persoanelor;
 Asigură întreținereași buna desfășurare a echipamentelor calculatoarelor șitelecomunicațiilor;
 Ia decizii cu privire la îndrumarea, coordonarea și controlul activitățiidesfășurate în cadrul serviciului;
 Urmărește  pregătirea profesională a personalului, pentru disciplina în muncă, și calitatea muncii efectuate, a

dispozițiilor legale, a ordinelor șiinstrucțiunilor care reglementează  activitatea pe linia regimului de stare civilă
șievidența persoanelor, evaluează activitatea personalului;
 Aprobă și verifică cererile pentru eliberare a actelor de identitate, precum și cererile pentru acordarea vizei de

reședință în conformitate cu prevederile legale;
 Furnizează, în condițiile legii, la solicitarea autoritățilorșiinstituțiilor publice centrale, județeneși locale, agenților

economici ori a cetățenilor, datele de identificare ale persoanei în conformitate cu legislația în vigoare;
 Constată contravențiileși aplică sancțiuni în condițiile legii;
 Ține registrele de evidentă pentru fiecare categorie de documente eliberate;
 Primește, înregistrează șițineevidența ordinelor, dispozițiilor, instrucțiunilor, regulamentelor, ștampilelorși sigiliilor,

asigurând repartizarea lor în cadrul serviciului;
 Transmite DirecțieiJudețene de Evidența Persoanelor Harghita situațiile statistice și  analizele întocmite;
 Se preocupă de cunoașterea personalului din subordine;
 Are acces la informații cu caracter secret de serviciu, nesecrete, precum și la date cu caracter personal, asigurând

confidențialitatea acestora;
 Colaborează  cu formațiunile de poliție, organizând în comun acțiuniși controale  în vederea identificării persoanelor

nepuse în legalitate pe linie de evidență, precum și a celor urmărite în temeiul legii;



 Reprezintă serviciul public comunitar local de evidență  a persoanelor în relațiile cu șefii celorlalte structuri din cadrul
primăriei, cu șefiiunităților din M.A.I., cu instituțiileși organismele din afara sistemului M.A.I., potrivit competențelor
legale;
 Prelucrează datele conform cerințelor beneficiarilor în scopul valorificării acestora;
 Rezolvă erorile apărute în bazele de date;
 Implementează în baza de date datele personale ale persoanelor nou născute și care își schimbă domiciliu din

străinătate în România;
 Operează mențiunile de deces, de cetățean român cu domiciliul în străinătate și pierdere a cetățeniei (pasiv);
 Operează MO privind persoanele cu acte expirate în baza rapoartelor de verificare în teren de către lucrătorii de

ordine publică de la posturile de poliție, polițiile municipală șiorășenească, precum și de la poliția locală;
 Operează MO privind persoanele care au unele interdicții stabilite de către instanțele de judecată;
 Participă la ședințe de instruire cu agenți economici, pe linia conștientizăriiși aplicării întocmai a legislației privind

actele de identitate, prelucrarea, exploatarea și stocarea datelor cu caracter personal precum șianunțarea cazării
turiștilor;
 Primeșteși eliberează acte de identitate la ghișeul serviciului;
 Organizează permanența la sediul SPCLEP în perioada alegerilor locale, parlamentare, prezidențiale, europene și

referendumurilor;
 Prezentarea la sediul SPCLEP în situații de urgență (calamități, dezastre);
 Întocmește dosarele de punere în legalitate cu act de identitate a persoanelor majore fără act de identitate,

identificate pe raza de competență;
 La solicitările cetățenilor privind formularele europene (Ex. E 401, Famillienkasse), completează, semnează și

comunică datele solicitate;
 Execută verificări în bazele de date oridecâte ori este nevoie;
 Solicită verificări la Serviciul Public Comunitar de Evidențași Eliberarea Pașapoartelor Simple, extrase pentru uz oficial

la Serviciile de Stare Civilă, la Posturile de Polițieși la Polițiileorășeneștiiși municipale;
 Operează cărțile de identitate provizorii, schimbările de reședință, precum și migrările externe (repatrieri,

obținereacetățeniei, stabilirea domiciliului în străinătate, schimbările de domiciliu din străinătate în România);
 Îndeplineșteactivități de secretariat, înregistrează, clasifică și rezolvă corespondența;
 Se prezintă la sediul SPCLEP la solicitarea instituțiilor cu atribuțiuni de ordine publică șisiguranțănațională ori de câte ori

este solicitat în afara programului de lucru, pentru verificări a persoanelor care sunt cercetate, urmează a fi arestate și
nu posedă acte de identitate.
 Soluționează cererile proprietarilor locuințelor de anulare a domiciliului persoanleor care au domiciliul la o adresă;
 Repartizează personalul din subordine între cele două compartimente în funcție de volumul de muncă și de necesități;
 Execută verificările necesare și întocmește documentația în vederea avizării de către DJEP a schimbărilor de CNP;
 Semnează cărțile de identitate provizorii și vizele de reședință;
 Aprobă scutirile de taxă pentru persoanele cu dizabilităţi sau pentru victimele dezastrelor naturale şi a calamităţilor;

Atribuții SPCLEP:
 Răspunde de aplicarea întocmai a dispozițiilor legale, a ordinelor șiinstrucțiunilor care reglementează activitatea pe linia

regimului de evidență a persoanelor;
 Primește cererile pentru eliberarea cărților de identitate, cărților de identitate provizorii, sau pentru stabilirea reședinței,

verifică documentele prezentate și corectitudinea datelor înscrise de solicitant pe cerere, verifică dacă fizionomia
solicitantului corespunde cu fotografia din actul de identitate prezentat ori din alt document emis de instituții sau
autorități publice sau, după caz, cu imaginea solicitantului înregistrat în R.N.E.P.;
 Certifică pentru conformitate copiile documentelor prezentate, prin înscrierea mențiunii”conform cu originalul” datează,

semnează și restituie originalele; înregistrează cererea în Registrul privind cererile pentru eliberarea actelor de identitate și
pentru stabilirea reședinței, preia imaginea solicitantului;
 Prezintă pentru avizare și semnare cererile, documentele primite, actul de identitate pe care s-a aplicat  eticheta

autocolantă și s-a înscris mențiunea privind stabilirea reședinței, respectiv cartea de identitate provizorie completată;
 Completează cererile titularilor cu datele privind seria și numărul actului de identitate, codul de secretizare, perioada de

valabilitate;
 Completează Registrul privind cererile pentru eliberarea actelor de identitate și pentru stabilirea reședinței, la rubrica seria

și numărul actului de identitate eliberat;
 Verifică în bazele de date RNEP si RNEPS atât la primirea cât şi la eliberarea actelor de identitate, pentru a putea sesiza

eventuale modificări ale statultului persoanei faţă de statul român;
 La primirea cererii penmtru eliberarea actului de identitate ca urmare a pierderii, execută verificări în bazele de date RNEP;
 Eliberează cartea de identitate, respectiv cartea de identitate provizorie solicitantului, care semnează de primire pe cerere,

efectuează în R.N.E.P. mențiunea privind data înmânării actului de identitate;

 Se prezintă la sediul SPCLEP la solicitarea instituțiilor cu atribuțiuni de ordine publică șisiguranțănațională ori de câte ori



este solicitat în afara programului de lucru, pentru verificări a persoanelor care sunt cercetate, urmează a fi arestate și nu
posedă acte de identitate;
 Are acces la informații cu caracter nesecret, precum și la date cu caracter personal, asigurând confidențialitatea acestora;
 Întocmește la cerere sau din oficiu, potrivit legii, acte de naștere, de căsătorie și de deces, în dublu exemplar, și eliberează

persoanelor fizice îndreptățite certificate doveditoare privind actele și faptele de stare civilă înregistrate;
 Înscrie mențiuni pe marginea actelor de stare civilă aflate în păstrare și trimite comunicări de mențiuni pentru înscriere în

registrele de stare civilă - exemplarul I sau, după caz, exemplarul II;  înaintează DJEP Harghita exemplarul II al registrelor de
stare civilă, în termen de 30 de zile de la data când toate filele din registru au fost completate, după ce au fost operate
toate mențiunile din registrul de stare civilă - exemplarul I;
 Eliberează gratuit, la cererea autorităților publice, extrase pentru uz oficial de pe actele de stare civilă, precum și fotocopii

ale documentelor aflate în arhiva proprie, cu respectarea prevederilor Legii nr. 16/1996, cu modificările și completările
ulterioare, precum și ale REGULAMENTULUI (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27
aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind
libera circulație a acestor date;
 Eliberează, la cererea persoanelor fizice, dovezi privind înregistrarea unui act de stare civilă  dovezile cuprind, după caz,

precizări referitoare la mențiunile existente pe marginea actului de stare civilă;

 Trimite centrelor militare, până la data de 5 a lunii următoare înregistrării decesului, documentul de evidentă militară aflat
asupra cetățenilor incorporabili sau recruților;
 Întocmește buletine statistice de naștere, de căsătorie și de deces, în conformitate cu normele Institutului Național de

Statistică, pe care le trimite, până la data de 5 a lunii următoare înregistrării, la DirecțiaJudețeană de Statistică;
 Atribuie codurile numerice personale,din listele de coduri precalculate, pe care le păstrează și le arhivează în condiții de

deplină securitate;
 Oficiază căsătorii, îndeplineșteși alte atribuții stabilite prin reglementări legale în vigoare;
 Îndosariază pentru arhivare cererile, respectiv documentele soluționate în conformitate cu nomenclatorul arhivistic al

serviciului aprobat de primar și avizat de AgențiaJudețeană a Arhivelor Naționale, asigură securitatea documentelor
serviciului, răspunde de activitatea desfășurată;
 Prezintă coordonatorului serviciului corespondența primită în vederea repartizării șicorespondența trimisă pentru

contrasemnarea adreselor de înaintare;
 Primeșteși înregistrează în registrul de intrare-ieșire a certificatelor constatatoare a nașterii, decesului șideclarațiile de

căsătorie șidivorț precum și toate cererile care privesc activitatea de stare civilă;
 Efectuează operațiunile informatice necesare actualizării componentei R.N.E.P. șiasociază imaginea preluată solicitantului

la datele de stare civilă ale acestuia, preia imaginea persoanei, folosind echipamentul fotografic digital din dotare
 La solicitarea personelor/instituţiilor interesate se deplasează la domiciliu/sediul acestora pentru preluarea imaginii

folosind echipamentul fotografic digital din dotare;
 Efectuează operațiunile informatice necesare actualizării datelor în SNIEP;
 Completează cartea de identitate provizorie la rubricile corespunzătoare șistabilește termenul de valabilitate a acestuia,

care nu poate depăși un an, aplică fotografiile astfel: una pe cartea de identitate provizorie, una pe matca din carnetul cu
cărți de identitate provizorii, pe toate fotografiile se aplică ștampila serviciului, iar pe cea din cartea de identitate
provizorie se va imprima și timbru sec;
 Efectuează operațiunile necesare pentru actualizarea R.N.E.P. pe baza comunicărilor și documentelor transmise de către

unele structuri din cadrul M.A.I., M.J., M.A.E., instanțelorjudecătorești precum și de celelalte servicii comunitare de
evidență a persoanelor;
 Primeștecărțile de identitate produse, împreună cu fișa de însoțire a lotului de producție a cărților de identitate și avizul de

însoțire, înregistrează fișa de însoțire în registrul constituit în acest sens;
 Dispune măsurile necesare păstrării registrelor și certificatelor de stare civilă în condiții care să asigure evitarea deteriorării

sau a dispariției acestora și asigură spațiul necesar destinat desfășurăriiactivității de stare civilă;
 Pentru îndeplinirea întocmai a atribuțiilorși sarcinilor din competență, răspunde de aplicarea întocmai a dispozițiilor legale,

a ordinelor șiinstrucțiunilor care reglementează activitatea pe linia regimului de stare civilă; înregistrează toate cererile în
registrele corespunzătoare fiecărei categorii de lucrări, în conformitate cu prevederile metodologiei de lucru;
 Propune necesarul de registre, certificate de stare civilă, formulare, imprimate auxiliare și cerneală specială, pentru anul

următor, și îl comunică anual structurii de stare civilă din cadrul DJEP Harghita;
 Reconstituie registrele de stare civilă pierdute ori distruse - parțial sau total -, prin copierea textului din exemplarul

existent, certificând exactitatea datelor înscrise prin semnare și aplicarea sigiliului și parafei;
 Primește cerere de schimbare a numelui pe cale administrativă și documentele prezentate în motivare, pentru a fi

transmise spre verificare și întocmirea raportului la  S.P.C.L.E.P. - evidența persoanelor;
 Primește cererile de înscriere de mențiuni cu privire la modificările intervenite în străinătate, în statutul civil al persoanei,

determinate de divorț, adopție, schimbare de nume și/sau prenume, precum și documentele ce susțin cererile respective,



pe care le înaintează la D.E.P.A.B.D. București, în vederea avizării înscrierii mențiunilor corespunzătoare sau, după caz, a
emiterii aprobării;
 Primește cererile de transcriere a certificatelor și extraselor de stare civilă procurate din străinătate, însoțite de actele ce le

susțin, întocmește referatul cu propunere de aprobare sau respingere a cererii de transcriere pe care îl înaintează,
împreună cu întreaga documentație, în vederea avizării prealabile de către DJEP Harghita;
 Primește cererile de rectificare a actelor de stare civilă și efectuează verificări pentru stabilirea cu exactitate a erorilor

depistate în cuprinsul actelor de stare civilă sau a mențiunilor înscrise pe acestea, întocmeștedocumentațiași referatul cu
propunere de aprobare sau respingere și le înaintează DJEP Harghita, pentru aviz prealabil, în vederea emiterii dispoziției
de aprobare/respingere de rectificare de către primarul unității administrativ-teritoriale competente;
 Primește cererile de reconstituire și de întocmire ulterioară a actelor de stare civilă, întocmeștedocumentațiași referatul

prin care se propune primarului unității administrativ-teritoriale emiterea dispoziției de aprobare sau respingere, cu avizul
prealabil al DJEP Harghita;
 Sesizează imediat DJEP Harghita, în cazul pierderii sau furtului unor documente de stare civilă cu regim special;
 Eliberează, la cererea persoanelor fizice îndreptățite, certificate care să ateste componența familiei, necesare reîntregirii

familiei aflate în străinătate;
 Efectuează verificările necesare avizării cererilor de reconstituire și de întocmire ulterioară a actelor de stare civilă pentru

cetățenii români și persoanele fără cetățenie domiciliate in România;
 Efectuează verificări șiîntocmește referate cu propuneri în dosarele având drept obiect anularea, completarea, modificarea

pe cale judecătorească a actelor de stare civilă și a mențiunilor existente pe marginea acestora, declararea judecătorească a
disparițieiși a morții unei persoane, precum și înregistrarea tardivă a nașterii;
 Înscrie în registrele de stare civilă, de îndată, mențiunile privind dobândirea, redobândirea sau renunțarea la cetățenia

română, în baza comunicărilor primite de la D.E.P.A.B.D. prin structura de stare civilă din cadrul D.J.E.P Harghita;
 Colaborează cu direcția de sănătate județeanăși cu maternitățile pentru prevenirea cazurilor de internare a gravidelor fără

acte de identitate asupra lor sau a căror identitate nu este cunoscută și a cazurilor de părăsire a copiilor nou-
născuțișineînregistrați la starea civilă;
 Colaborează cu unitățile sanitare, Direcția Generală de Protecția Copilului, respectiv cu reprezentanții serviciului public de

asistență socială, șiunitățile de poliție, după caz, pentru cunoașterea permanentă a situației numerice și nominale a
persoanelor cu situație neclară pe linie de stare civilă și de evidentă a persoanelor, a demersurilor ce se fac pentru punerea
acestora în legalitate, până la rezolvarea fiecărui caz în parte, precum și pentru clarificarea situației persoanelor/cadavrelor
cu identitate necunoscută;
 Transmite lunar la DJEP Harghita situația indicatorilor specifici, situația căsătoriilor mixte;
 Soluționează cererea  de divorț pe cale administrativă;
 Întocmește în urma înregistrării deceselor anexa nr. 24, înregistrează în registrul unic și sesizează Camera Notarilor Publici

în vederea deschiderii procedurii succesorale;
 Raportează în Sistemul Informatic Naţional de Semnalări (SINS) lipsa actelor de identitate la data declarării decesului şi a

celor declarate pierdute/furate în străinătate;
 Operează în baza de date menţiunile primate de la Direcţia de Sănătate Publică privind izolarea şi carantinarea

persoanelor;
 Solicită verificări privind cetăţenia persoanelor;
 Execută verificări în vederea punerii în lagalitate cu acte stare civilă şi de identitate a persoanelor de etnie romă;
 Lucrătorii de evidenţa persoanelor primesc cereri pentru eliberarea certificatelor de stare civilă pe care le înaintează

compartimentului de stare civilă;
 Pentru persoanele a căror acte sau fapte de stare civilă s-au produs în altă localitate compartimentul de stare civilă solicită

certificate de stare civilă;
 Execută verificări la locul naşterii/căsătoriei pentru persoanele decedate la care nu se pot prezenta de către aparţinători

certificate de stare civilă;
 La data înmânării actului de identitate eliberat ca urmare a schimbării domiciliului din străinătate în România sau ca

urmare a repatrierii, anulează paşaportul CRDS sau viza de şedere în România şi le înantează emitentului în termen de 3
zile. În lipsa acestora ia o declaraţie solicitantului şi o înantează pe aceasta;

COMISIILE
Art. 25 (1) Pentru realizarea unor sarcini ale aparatului de specialitate stabilite de legislația în vigoare sau de procedurile
Regulamentului propriu de organizare și funcționare, care necesită colaborarea mai multor compartimente, în cadrul
Primăriei municipiului Toplița se înființează și funcționează Comisii de specialitate.
(2) Comisiile de specialitate pot fi:
- comisii permanente, ca re au sarcina de analiză, avizare sau autorizare ale unor activități, documente sau servicii din
administrarea autorității locale;
- comisii speciale, cu activitate limitată în timp, înființate pentru derularea unor proceduri sau sarcini impuse de legislația
în vigoare;
- comisii înființate pentru realizarea unor sarcini sau acțiuni unice, limitate în timp.



(3) Comisiile de specialitate se înființează în baza Dispoziției Primarului municipiului Toplița.
(4) Membrii comisiilor de specialitate pot fi demnitarii publici din conducerea primăriei, funcționari publici din aparatul de
specialitate al Primarului Municipiului Toplița, consilieri locali, alți specialiști din afara aparatului de specialitate al
Primarului, stabiliți de prevederile legale

CAPITOLUL V
DISPOZIȚII FINALE

Art.26.(1) Prevederile prezentului Regulament sunt obligatorii pentru funcționarii publici,indiferent de funcția pe care o
dețin și pentru personalul încadrat cu contract individual de muncă din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului
Toplița.
(2)Prezentul Regulament este valabil de la data aprobării sale prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Toplița și își
produce efectele față de angajați din momentul aducerii la cunoștință acestora.
Art. 27.În baza prezentului Regulament, fiecare șef de direcție, serviciu sau birou va aduce modificări dacă este cazul la
fișa postului pentru fiecare post aprobat în Organigrama aparatului de specialitate al Primarului, după modelul anexa nr.
4, conform HGR nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici.
Art. 28. (1) Toți salariații Primăriei municipiului Toplița sunt obligați să cunoască, să respecte și să aplice prevederile
prezentului Regulament de Organizare și Funcționare. În acest scop compartimentul resurse umane va asigura
transmiterea Regulamentului de Organizare și Funcționare șefilor tuturor direcțiilor,serviciilor,birourilor și coordonatorilor
compartimentelor, care sunt responsabili cu aducerea la cunoștință a prevederilor acestuia salariaților.
(2) Prezentul Regulament de Organizare și Funcționare se publică pe pagina de internet a Primăriei municipiului Toplița.
Art. 29. Prezentul Regulament se completează, se modifică ori de câte ori este nevoie, urmare a unor modificări
legislative, noi activități sau competențe date în sarcina administrației publice locale sau reorganizarea unor activități sau
compartimente, prin grija serviciului de resurse umane, prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Toplița.
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