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

în cadrul ediţiei procedurii operaţionale 

 Elemente 

privind 

responsabilii / 

operaţiunea 

Numele şi 

prenumele 
Funcţia Data Semnătura 

1 2 3 4 5 

1.1 Elaborat Zaharia Ana Liliana 

Responsabil 

Asistență 

Socială 

16.04.2018 

 

1.2 Verificat Moscu Ioan Comisie SCIM 16.04.2018 

 

1.3 Aprobat Stanciu Ghiorghe Primar 16.04.2018 
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2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale 

 

Ediţia/ revizia  

în cadrul ediţiei 

Componenta 

revizuită 

Modalitatea 

reviziei 

Data de la care se 

aplica prevederile 

ediţiei sau reviziei 

ediţiei 

1 2 3 4 

2.1. Ediţia 1 X X 01.02.2017 

2.2 Revizia 1 X X 16.04.2018 

2.3 Revizia 2    
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3. Lista persoanelor la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din cadrul ediţiei 

procedurii operaţionale 

 

Nr. 

crt. 

 

Scopul 

difuzării 

 

Ex. 

nr. 
Comp.  Funcţia 

Nume şi 

prenume 

Data 

primirii 
Semnătura 

1 2 3 4 5 6 7 

3.1 
Informare 

/ Aplicare 
1 

Asistență 

socială 

Responsabil 

Asistență 

Socială 

Zaharia Ana 

Liliana 
16.04.2018  

3.2 Aprobare 2 Primar Primar 
Stanciu 

Ghiorghe 
16.04.2018  

3.3 Verificare 1 
Comisie 

SCIM 
Presedinte  Moscu Ioan 16.04.2018  

3.4 Arhivare 1 
Asistență 

socială 

Responsabil 

Asistență 

Socială 

Zaharia Ana 

Liliana 
16.04.2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNA PRISACANI 
JUDEȚUL IAȘI 

 
COMPARTIMENTUL 

ASISTENŢĂ SOCIALĂ 

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ 
MUNCA ÎN FOLOSUL COMUNITĂȚII 

Ediţia: 1 
Nr. De exemplare : 2 

Revizia: - 
Nr.de ex. : - 

Cod: P.O. AS. 12 Pagina ...... din ..... 
Exemplar nr.: ........ 

 

6 

4. Scopul procedurii operaţionale 

4.1. Scopul procedurii:  

Stabileşte modul de realizare a activităţii pentru sumele acordate ca ajutor social, de către 

beneficiari privind obligația de a presta lunar, un număr de ore, pntru acțiuni sau lucrări de interes local. 

 

4.2. Sunt urmaţi paşii specifici cu privire la existenţa documentelor adecvate derulării activităţilor, 

urmărindu-se asigurarea unui circuit corect, eficient şi operativ 

 

4.3. Asigura continuitatea activităţii, inclusiv în condiţii de fluctuaţie a personalului sau de modificare 

/ înlocuire a atribuţiilor fiecărui salariat, prin faptul că, procedurarea activităţii permite aplicarea acesteia 

de către orice alt salariat care îl înlocuieşte pe cel în funcţie la data elaborării prezentei proceduri. 

 

4.4. Sprijină auditul şi / sau alte organisme abilitate în acţiuni de auditare şi / sau control.  
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5. Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale 

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

Prezenta procedură are aplicare directă în activitatea de organizare si evidenta specifică in 

domeniul asistenței sociale şi se aplică de către Compartimentul Asistență Socială. 

 

5.2. Delimitarea explicită a activităţii  

Prezenta procedură stabileşte în mod unitar în cadrul Compartimentului Asistență Socială modul 

de organizare si evidenta a activitatilor specifice în cazul beneficiarilor care au obligația de a presta ore 

de muncă, lunar, pentru acțiuni sau lucrări de interes local. 

 

5.3. Listarea principalelor activităţi de care depinde si/sau care depind de activitatea procedurată 

a) Compartimentul asistență socială; 

b) Compartimentul contabilitate; 

c) Compartimentele de specialitate din cadrul primariei; 

 

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

a) Compartimentul asistență socială; 

b) Compartimentul contabilitate; 

c) Compartimentele de specialitate din cadrul primariei; 
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6. Documente de referinţă (reglementari) aplicabile activităţii procedurate 

6.1. Reglementări Internaţionale 

NU ESTE CAZUL 

6.2. Legislaţia primară 

 Legea nr. 416 / 2001 privind venitul minim garantat, cu completările și modificările 

ulterioare; 

 HG 50 / 2001  pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 

nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu completările și modificările ulterioare. 

 

6.3. Legislaţia secundară 

- Legea 215 / 2001 a administraţiei publice locale, republicată; 

- Hotărâri ale consiliului local / Dispoziţii ale primarului, instrucţiuni, precizări. 

 

6.4. Alte documente, inclusiv reglementari interne ale unităţii 

- Organigrama, Regulamentul de organizare şi funcţionare; 

- Fişele posturilor. 
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7. Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională 

7.1. Definiţii ale termenilor 

Procedura operaţională - Prezentarea formalizata, în scris, a tuturor paşilor ce trebuie urmaţi, a 

metodelor de lucru stabilite şi a regulilor de aplicat în vederea realizării activităţii, cu privire la aspectul 

procesual. 

Ediţie a unei proceduri operaţionale - Forma iniţială sau actualizată, după caz, a unei proceduri   

operaţionale, aprobată şi difuzată. 

Revizia în cadrul unei ediţii - Acţiunile de modificare, adăugare, suprimare sau alteia asemenea, 

după caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei ediţii a procedurii operaţionale, acţiuni care au 

fost aprobate şi difuzate. 

 

 

7.2. Abrevieri ale termenilor 

Abrevierea Termenul abreviat 

OPC Ordonator principal de credite 

E elaborare 

V verificare 

Ap aprobare 

Ah arhivare 

Acp alte compartimente; 

Scr Secretariat 
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8. Descrierea procedurii operaţionale 

8.1. Generalităţi 

Pentru sumele acordate ca ajutor social, una dintre persoanele majore apte de muncă din familia 

beneficiară are obligația de a presta lunar, la solicitarea primarului, acțiuni sau lucrări de interes local, 

fără a se putea depăși regimul normal de lucru și cu respectarea normelor de securitate și igienă a muncii. 

 

 

8.2. Documente utilizate  

8.2.1. Lista şi provenienţa documentelor : 

- Planul de acțiuni sau de lucrări de interes local aprobat prin hotărâre a consiliului local; 

- ANEXA Nr. 3 Fișa de calcul al ajutorului social și al numărului de ore de acțiuni sau lucrări 

de interes local – HG 50 / 2001, cu completările și modificările ulterioare; 

- ANEXA Nr. 9 Certificat medical de constatare a capacității de muncă – HG 50 / 2001, cu 

completările și modificările ulterioare; 

- ANEXA Nr. 11 Lista persoanelor apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social – 

HG 50 / 2001, cu completările și modificările ulterioare 

 

 

8.2.2. Conţinutul şi rolul documentelor : 

Toate documentele sunt specifice sistemului de asistență socială. 

 

8.2.3. Circuitul documentelor 

Compartimentul de asistență socialaă întocmește pentru fiecare beneficiar de ajutor social fișa 

de calcul, care specifică numărul de ore pentru acțiunile și lucrările de interes local.  

Confirmarea îndeplinirii numărului de ore se realizează de peroana desemnată de primar, și este 

confirmată de comisia de recepție a acțiunilor și lucrărilor de interes local. 

 

 

8.3. Resurse necesare 

8.3.1. Resurse materiale : calculatoare, internet, birotica, consumabile; 

8.3.2. Resurse umane : conform organigramei şi statului de personal; 
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8.3.3. Resurse financiare : prevederile bugetare ale sumelor necesare. 

 

 

8.4 Modul de lucru 

8.4.1. Planificarea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii 

Pentru sumele acordate ca ajutor social, una dintre persoanele majore apte de muncă din familia 

beneficiară are obligația de a presta lunar, acțiuni sau lucrări de interes local.  Fac excepție, familiile 

pentru care ajutorul social rezultat din calcul este de până la 50 lei/lună; pentru acestea orele de muncă 

se stabilesc trimestrial și se efectuează în prima lună de plată. 

 

Orele de muncă se calculează proporțional cu cuantumul ajutorului social de care beneficiază 

familia sau persoana singură, cu un tarif orar corespunzător salariului de bază minim brut pe țară 

garantat în plată, raportat la durata medie lunară a timpului de muncă. 

  

 Formula de calcul al numărului de ore este următoarea :  

  

  Numărul de ore de muncă =   170 ore x cuantumul ajutorului social / Salariul de bază minim 

brut pe țară garantat în plată. 
 

 

8.4.2. Derularea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii 

Prin persoană aptă de muncă se înțelege persoana care îndeplinește următoarele condiții:  

a. are vârsta cuprinsă între 16 ani și vârsta standard de pensionare; 

b. nu urmează o formă de învățământ cursuri de zi prevăzută de lege; 

c. are starea de sănătate și capacitatea fizică și psihică corespunzătoare, care o fac aptă 

pentru prestarea unei munci.  

 

Face excepție de la îndeplinirea obligațiilor, persoana aptă de muncă și care se află în una dintre 

următoarele situații:  

a. asigură creșterea și îngrijirea, potrivit legii, a unuia sau a mai multor copii în vârstă de 

până la 7 ani și până la 18 ani în cazul copilului cu handicap grav sau accentuat, dovedit 

prin certificat eliberat de Comisia pentru protecția copilului;  
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b. asigură îngrijirea uneia sau a mai multor persoane cu handicap grav ori accentuat sau 

persoane vârstnice dependente care nu beneficiază de asistent personal sau îngrijitor la 

domiciliu, în condițiile legii;  

c. participă la un program de pregătire profesională; 

d. este încadrată în muncă.  

 

Incapacitatea fizică și psihică este dovedită cu acte eliberate în condițiile legii. 

 Actele doveditoare privind incapacitatea temporară de muncă sau, după caz, pierderea totală ori 

parțială a capacității de muncă sunt următoarele:  

a. decizia medicală emisă de medicul expert al asigurărilor sociale din cadrul casei județene de 

pensii și alte drepturi de asigurări sociale, pentru pensionarii de invaliditate; 

b. certificatul emis de comisia de expertiză medicală a persoanelor cu handicap, pentru 

persoanele cu handicap; 

c. certificatul medical de constatare a capacității de muncă, emis de medicul expert al 

asigurărilor sociale din cadrul casei județene de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, 

pentru persoanele cu afecțiuni cronice invalidante și care nu sunt asigurate în sistemul public 

de pensii, al cărui model este prezentat în anexa nr. 9; 

d. adeverință medicală emisă de medicul de familie sau, după caz, de medicul specialist, pentru 

persoanele cu afecțiuni ce determină incapacitate temporară de muncă.  
 

Numărul zilelor de lucru, limitate la norma lunară de 21,25, se stabilește prin împărțirea orelor 

de muncă calculate la 8 ore/zi. Fracțiile se întregesc în plus. 

 

Obligația de a presta acțiunile sau lucrările de interes local poate fi transferată altor persoane din 

familie, cu acordul primarului, în situația în care persoana nominalizată să efectueze acțiunile sau 

lucrările de interes local se află în incapacitate temporară de muncă sau și-a pierdut total ori parțial 

capacitatea de muncă. 

 

Planul de acțiuni sau de lucrări de interes local se aprobă anual prin hotărâre a consiliului local.  

În funcție de solicitările venite din partea instituțiilor partenere în organizarea și evidența orelor de 

muncă, planul de acțiuni sau de lucrări de interes local poate fi reactualizat pe parcursul anului și aprobat 

prin hotărâre a consiliului local.   
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Primarul are următoarele obligații:  

a) să întocmească lunar un plan de acțiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea 

orelor de muncă; 

b) să țină evidența efectuării orelor prevăzute la lit. a) într-un registru; 

c) să asigure instructajul privind normele de tehnică a securității muncii; 

d) să afișeze la loc vizibil planul de acțiuni sau de lucrări de interes local prevăzut la lit. a), 

lista cu beneficiarii de ajutor social, precum și cu persoanele care urmează să efectueze 

orele de muncă; 

e) să transmită agențiilor teritoriale documentele prevăzute la lit. d) în luna următoare 

aprobării acestora. 

 

Primarul are obligația să afișeze planul de acțiuni sau de lucrări de interes local, lista cuprinzând 

beneficiarii de ajutor social, precum și persoanele care urmează să efectueze acțiuni sau lucrări de interes 

local. Aceste documentele se transmit agențiilor pentru prestații sociale județene, respectiv a 

municipiului București, în luna următoare aprobării acestora prin hotărâre a consiliului local.  
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9. Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii 

Nr. 

crt. 
Compartimentul Operaţiunea Secretar Primar Arhiva 

1 Asistență socială E V   Ap Ah 

2 Secretar E V   

3 Primar   Ap  
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10. Anexe, inregistrari, arhivari 

Cod formular 
Denumirea 

anexei 

1 2 

Anexa 

ANEXA Nr. 3 Fișa de calcul al ajutorului social și al numărului de ore 

de acțiuni sau lucrări de interes local – HG 50 / 2001, cu completările și 

modificările ulterioare  

 

ANEXA Nr. 9 Certificat medical de constatare a capacității de muncă – 

HG 50 / 2001, cu completările și modificările ulterioare 

 

ANEXA Nr. 11 Lista persoanelor apte de muncă din familiile beneficiare 

de ajutor social – HG 50 / 2001, cu completările și modificările 

ulterioare 
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11. Cuprins 

Numarul 

componentei 

în cadrul 

procedurii 

operaţionale 

Denumirea componentei în cadrul procedurii operaţionale Pag. 

0 Coperta  

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

după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale 
 

2 Situatia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale  

3 Lista persoanelor la care se difuzeaza ediţia  

4 Scopul procedurii operaţionale  

5 Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale  

6 Documente de referinţă (reglementari) aplicabile activităţii procedurate  

7 Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională  

8 Descrierea procedurii operaţionale  

9 Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii  

10 Anexe, înregistrări, arhivări  

11 Cuprins  
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PROCEDURA OPERAȚIONALĂ 

 

 

 

AJUTOR DE URGENȚĂ 

 

 

P.O. AS. 13 
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1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei 

în cadrul ediţiei procedurii operaţionale 

 Elemente 

privind 

responsabilii / 

operaţiunea 

Numele şi 

prenumele 
Funcţia Data Semnătura 

1 2 3 4 5 

1.1 Elaborat Zaharia Ana Liliana 

Responsabil 

Asistență 

Socială 

16.04.2018 

 

1.2 Verificat Moscu Ioan Comisie SCIM 16.04.2018 

 

1.3 Aprobat Stanciu Ghiorghe Primar 16.04.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNA PRISACANI 
JUDEȚUL IAȘI 

 
COMPARTIMENTUL 

ASISTENŢĂ SOCIALĂ 

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ 
 

AJUTOR DE URGENȚĂ 

Ediţia: 1 
Nr. De exemplare : 2 

Revizia: - 
Nr.de ex. : - 

Cod: P.O. AS. 13 Pagina ...... din ..... 
Exemplar nr.: ........ 

 

19 
 

2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale 

 

Ediţia/ revizia  

în cadrul ediţiei 

Componenta 

revizuită 

Modalitatea 

reviziei 

Data de la care se 

aplica prevederile 

ediţiei sau reviziei 

ediţiei 

1 2 3 4 

2.1. Ediţia 1 X X 01.02.2017 

2.2 Revizia 1 X X 16.04.2018 

2.3 Revizia 2    
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3. Lista persoanelor la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din cadrul ediţiei 

procedurii operaţionale 

 

Nr. 

crt. 

 

Scopul 

difuzării 

 

Ex. 

nr. 
Comp.  Funcţia 

Nume şi 

prenume 

Data 

primirii 
Semnătura 

1 2 3 4 5 6 7 

3.1 
Informare 

/ Aplicare 
1 

Asistență 

socială 

Responsabil 

Asistență 

Socială 

Zaharia Ana 

Liliana 
16.04.2018  

3.2 Aprobare 2 Primar Primar 
Stanciu 

Ghiorghe 
16.04.2018  

3.3 Verificare 1 
Comisie 

SCIM 
Presedinte  Moscu Ioan 16.04.2018  

3.4 Arhivare 1 
Asistență 

socială 

Responsabil 

Asistență 

Socială 

Zaharia Ana 

Liliana 
16.04.2018  
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4. Scopul procedurii operaţionale 

4.1. Scopul procedurii:  

Stabileşte modul de realizare a activităţii privind sistemul de acordare a ajutoarelor de urgență 

prevăzute prin Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat – familiilor și persoanelor aflate în 

situații de necesitate. 

 

4.2. Sunt urmaţi paşii specifici cu privire la existenţa documentelor adecvate derulării activităţilor, 

urmărindu-se asigurarea unui circuit corect, eficient şi operativ 

 

4.3. Asigura continuitatea activităţii, inclusiv în condiţii de fluctuaţie a personalului sau de modificare 

/ înlocuire a atribuţiilor fiecărui salariat, prin faptul că, procedurarea activităţii permite aplicarea acesteia 

de către orice alt salariat care îl înlocuieşte pe cel în funcţie la data elaborării prezentei proceduri. 

 

4.4. Sprijină auditul şi / sau alte organisme abilitate în acţiuni de auditare şi / sau control.  
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5. Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale 

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

Prezenta procedură are aplicare directă în activitatea aferentă acordării ajutoarelor de urgență şi 

se aplică de către Compartimentul Asistență Socială. 

 

5.2. Delimitarea explicită a activităţii  

 Această procedură urmăreşte definirea modului în care se realizează acordarea ajutoarelor de 

urgenta familiilor și persoanelor aflate în situații de necesitate. 

 

5.3. Listarea principalelor activităţi de care depinde si/sau care depind de activitatea procedurată 

a) Compartimentul asistență socială; 

b) Compartimentul contabilitate; 

c) Compartimentele de specialitate din cadrul primariei; 

 

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

a) Compartimentul asistență socială; 

b) Compartimentul contabilitate; 

c) Compartimentele de specialitate din cadrul primariei; 
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6. Documente de referinţă (reglementari) aplicabile activităţii procedurate 

6.1. Reglementări Internaţionale 

NU ESTE CAZUL 

6.2. Legislaţia primară 

 Legea nr. 292 / 2011 privind asistenţa socială, cu completările și modificările 

ulterioare; 

 Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

 HG. nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 

nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

6.3. Legislaţia secundară 

- Legea 215 / 2001 a administraţiei publice locale, republicată; 

- Hotărâri ale consiliului local / Dispoziţii ale primarului, instrucţiuni, precizări. 

 

6.4. Alte documente, inclusiv reglementari interne ale unităţii 

- Organigrama, Regulamentul de organizare şi funcţionare; 

- Fişele posturilor. 
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7. Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională 

7.1. Definiţii ale termenilor 

Procedura operaţională - Prezentarea formalizata, în scris, a tuturor paşilor ce trebuie urmaţi, a 

metodelor de lucru stabilite şi a regulilor de aplicat în vederea realizării activităţii, cu privire la aspectul 

procesual. 

Ediţie a unei proceduri operaţionale - Forma iniţială sau actualizată, după caz, a unei proceduri   

operaţionale, aprobată şi difuzată. 

Revizia în cadrul unei ediţii - Acţiunile de modificare, adăugare, suprimare sau alteia asemenea, 

după caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei ediţii a procedurii operaţionale, acţiuni care au 

fost aprobate şi difuzate. 

 

Definiții : 

o Venit minim garantat = forma de asistenta sociala si se asigura prin acordarea unui ajutor 

financiar lunar.  

o Ajutor social = ajutor financiar acordat familiilor ale căror venituri se situează sub pragul de 

sărăcie severă, pentru asigurarea necesitătilor zilnice de viată.  

o Ajutoare sociale comunitare şi de urgenţă = ajutoare financiare şi/sau în natură, destinate 

sprijinirii familiei/persoanei singure pentru depăşirea unor situaţii de dificultate temporară 

şi care pot fi de natura calamităţilor naturale, incendiilor, pierderea locuinţei, afecţiuni ale 

sănătăţii care necesită tratamente costisitoare sau care nu sunt acoperite integral de 

asigurarea socială de sănătate, precum şi alte situaţii de nevoie punctuale.  

o Ancheta socială = metodă de investigaţie întemeiată pe diferite tehnici de culegere şi de 

prelucrare a informaţiei, în scopul analizei situaţiei sociale şi economice a persoanelor, 

familiilor, grupurilor sau comunităţilor.  

o Beneficii de asistenţă socială = măsuri de redistribuire financiară/materială destinate 

persoanelor sau familiilor care întrunesc condiţiile de eligibilitate prevăzute de lege  

o Eligibilitate = set de condiţii obligatorii care trebuie să fie îndeplinite de către potenţialul 

beneficiar pentru a putea fi selectat în vederea acordării beneficiilor de asistenţă socială şi 

serviciilor sociale  
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o Persoana nevoiasa = persoana care este lipsita de mijloace materiale, nu are nici cele 

necesare traiului.  

o Asistenta sociala = asamblu de programe, masuri, activitati profesionalizate, servicii 

specializate de protejare a persoanelor, grupurilor, comunitatilor, cu probleme speciale, 

aflate temporar in dificultate, care din cauza unor motive de natura economica, socio-

culturala, biologica sau psihologica nu au posibilitatea de a realiza prin mijloace si eforturi 

proprii, un mod normal, decent de viata.  

o Protectie sociala = ansamblu de masuri si actiuni care au ca scop asigurarea unui anumit 

nivel de bunastare si securitate sociala pentru intreaga populatie si in mod special pentru 

anumite grupuri sociale. 

 

 

7.2. Abrevieri ale termenilor 

Abrevierea Termenul abreviat 

OPC Ordonator principal de credite 

E elaborare 

V verificare 

Ap aprobare 

Ah arhivare 

Acp alte compartimente; 

Scr Secretariat 

CAS Compartimentul de asistență socială 

SPAS Serviciul public de asistență socială 
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8. Descrierea procedurii operaţionale 

8.1. Generalităţi 

  Obiectivul principal al asistentei sociale este protejarea persoanelor care, datorita unor motive 

de natura economica, fizica, psihica sau sociala, nu au posibilitatea de :  

- a-si asigura singure nevoile sociale;  

- a-si dezvolta propriile capacitati si competente pentru integrare sociala, la care se adauga 

categorii sociale cu preponderenta persoane varstnice, familii monoparentale, familii cu multi 

copii/cu venituri mici/fara venituri.  

 

 Conform prevederilor legale in vigoare ,,statul , prin autorităţile administraţiei publice centrale 

şi locale îşi asumă responsabilitatea de realizare a măsurilor şi acţiunilor prevăzute în actele normative 

privind prestaţiile sociale şi serviciile sociale”.  

 

 Ajutoarele de urgenţă se acorda în baza efectuării unei anchete sociale utilizand urmatoarele 

date si informatii: 

• veniturile reale ale familiei;  

• cheltuielile pe care le efectuează si sunt numai de strictă necesitate pentru o 

persoană/familie nevoiaşă. 

 

 

8.2. Documente utilizate  

8.2.1. Lista şi provenienţa documentelor : 

 regulament de acordare a ajutoarelor de urgență, aprobat prin hotărîre a consiliului local; 

 cerere, insotita de documente justificative, depusă de persoana respectivă 

 ancheta socială pentru cazuri diverse; 

 dispoziţie de acordare. 

 

8.2.2. Conţinutul şi rolul documentelor : 

Toate documentele sunt specifice sistemului de asistență socială. 
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8.2.3. Circuitul documentelor 

Documente primare sunt depuse de solicitanți la registratura primăriei. Ele sunt direcționate 

către compartimentul asistență socială din cadrul primăriei, urmându-și procedura în functie de situație 

(primire documente, analiză documente, solicitări de clarificări, emiterea documentelor specifice pentru 

fiecare activitate, aprobarea / avizarea acestora de către persoanele abilitate).    

 

 

8.3. Resurse necesare 

8.3.1. Resurse materiale : calculatoare, internet, birotica, consumabile; 

8.3.2. Resurse umane : conform organigramei şi statului de personal; 

8.3.3. Resurse financiare : prevederile bugetare ale sumelor necesare. 

 

 

8.4 Modul de lucru 

8.4.1. Planificarea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii 

Ajutoarele de urgenta pentru persoane sau familii în vederea depasirii unor situatii de dificultate 

generate de starea precara de sanatate se acorda o singura data pe an si se acorda în limita fondurilor 

existente în bugetul local cu aceasta destinatie. 

 

Situatiile care motiveaza acordarea ajutoarelor de urgenta, sunt stabilite printr-un regulament de 

acordare a ajutoarelor de urgență, aprobat prin hotărîre a consiliului local, care sunt altele decat cele 

stabilite de art . 28 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat si prin art. 41 - 44 din H.G. 

nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii privind venitul 

minim garantat, respectiv cele cauzate de calamitati naturale, incendii, accidente, sunt urmatoarele, fara 

a se limita la acestea :  

a. necesitarea de internare, efectuare de investigaţii medicale, efectuare de intervenţii 

chirurgicale la spitalul municipal sau clinici dintr-o altă localitate, efectuarea unui 

tratament medical de specialitate;  
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b. procurarea de medicamente pe bază de reţete compensate sau a celor de valori mari, 

dispozitive medicale, ingrijiri stomatologice, dacă procurarea lor este imposibilă din 

motive obiective(epuizare fonduri farmacii, venituri insuficiente etc);  

c. ajutoarele de urgenta se acorda persoanelor si familiilor care se confrunta cu probleme 

grave de sanatate si care se afla în imposibilitatea de a-si achizitiona medicamentele 

si/sau dispozitivele medicale necesare datorita lipsei sau insuficientei veniturilor pe care 

le realizeaza. 

d. ajutoarele de urgenta pentru persoanele sau familii în vederea depasirii unor situatii de 

dificultate generate de starea precara de sanatate se acorda doar celor care au domiciliul 

sau resedinta pe raza unității administrativ teritoariale / ce pot genera marginalizare sau 

excluziune sociala; 

e. beneficierea de burse de studiu în străinătate, în cazul studenţilor care provin din familii 

cu venituri insuficiente;  

f. decesul unui membru al familiei (soţ/soţie/copil/frate/soră/mamă/tată/sau orice altă rudă 

care domicilia şi /sau locuia efectiv cu solicitantul;  

g. o persoană suportă benevol cheltuielile de înmormântare, în cazul decesului unei 

persoane care nu are susţinători legali; 

h. procurarea de lemne de foc pentru persoane vârstnice care nu sunt beneficiare de ajutor 

social şi care nu primesc ajutor pentru încălzirea locuinţei de la stat;  

i. achitarea unor debite/chirii/penalităţi/majorări/taxe/impozite către furnizorii de utilităţi 

sau către asociaţia de locatari sau instituţii care le percep în situaţii de incapacitate 

financiară obiectivă;  

j. repararea, distribuirea si transportul materialelor la domiciliul persoanelor singure sau 

familiilor aflate in situatie de risc social, ale caror locuinte sunt intr o stare avansata de 

degradare;  

k. situaţia persoanelor care au efectuat pedepse privative de libertate şi care fac dovada că 

au avut ultimul domiciliu pe raza unității administratie şi se află în situaţie temporară de 

dificultate financiară şi locativă;  
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l. cazul persoanelor care nu realizează nici un fel de venit şi care nu sunt beneficiare de 

ajutor social pentru depăşirea temporară a unei situaţii de imposibilitate financiară 

obiectivă;  

m. acoperirea minimului necesar de alimente în perioada sărbătorilor tradiţionale (Paşte, 

Crăciun, Anul Nou);  

n. repatrierea corpului neînsufleţit al unei persoane care a decedat în străinătate si pentru 

care familia trebuie să suporte costuri foarte mari, însă aceasta nu poate să îşi 

îndeplinească obligaţiile legale datorită veniturilor reduse, respectiv venit net pe membru 

de familie, până la nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată; 

o. ajutoarele de urgenta pentru persoanele sau familii în vederea depasirii unor situatii de 

dificultate generate de starea precara de sanatate se acorda doar celor care au domiciliul 

sau resedinta pe raza unității administrativ teritoariale; 

 

 

8.4.2. Derularea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii 

 Solicitarea unui ajutor de urgenta este efectuata de persoana respectiva numai prin cerere, 

insotita de urmatoarele grupe de documente:  

a. documente care sa ateste componenta familiala, respectiv:  

- actul de identitate al solicitantului si actele celorlalti membri ai familiei;  

- copie certificat nastere ( ale copiilor);  

- alte acte doveditoare privind componenta familiei; 

- acte care atestă calitatea de moştenitor, tutore, curator;  

- copie certificat casatorie sau declaratie privind starea civila;  

- copie hotarare judecatoreasca de divort  

b. documente privitoare la veniturile realizate de membrii familiei in luna anterioara respectivei 

solicitari, respectiv:  

- adeverinta cu salariul net al lunii anterioare depunerii cererii; 

- cuponul lunii anterioare pentru pensionari, someri;  

- adeverinta de elev ( pentru elevi) si cuponul de alocatie de stat;  

- orice alte acte din care sa rezulte veniturile familiei;  
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- certificat de incadrare in grad de handicap si cuponul cu indemnizatia de handicap;  

- scrisoare medicala tip de la medicul de familie;  

- certificat fiscal sau declaratie pe proria raspundere privind bunurile detinute in 

prorietate/folosinta de membrii majori din familie  

- adeverinta privind proprietățile deținute;  

- adeverinta de venit sau declaratie pe propria raspundere ca nu realizeaza venituri.  

c. documente justificative privind situatia de urgenta invocata si sumele solicitate, respectiv:   acte 

care sa justifice si sa sustina cererea de ajutor de urgenta ( de ex. acte medicale, certificate de 

deces, adeverinte de la asociatiile de proprietari cu datoriile sau orice alte documente care sa 

certifice existenta situatiilor de necesitate deosebite ale familiilor). 

 

 Dosarul format din documente justificative este depus de persoana solicitanta la Compartimentul 

de Asistenţă Socială.   

 

 In termen de maxim 5 zile lucratoare de la repartizarea dosarului pentru solutionare, este 

efectuata ancheta sociala. Ancheta sociala este efectuata de persoanele desemnate, cu responsabilitatea 

instrumentarii respectivului caz  In situatia in care solicitantul nu a anexat toate, i se transmite prin 

adresa scrisa prezentarea documentelor necesare, situatie in care termenul de efectuare a anchetei sociale 

curge de la data prezentarii de catre solicitant a tuturor documentelor necesare.  

 

 Scopul efectuarii anchetei sociale la domiciliul solicitantului este efectuarea verificarilor 

specifice in functie de cazul analizat si confruntarea datelor inscrise in cererea depusa de solicitant. Sunt 

verificate:  

- datele personale ale solicitantului;  

- datele de contact ale solicitantului;  

- starea civilă a solicitantului;  

- numărul de persoane din familia solicitantului;  

- date despre locuinţa solicitantului; 

- veridicitatea sau nu a starii de necesitate formulate de solicitant; 

- motivul solicitării ajutorului de urgenţă;  
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- prejudicii constatate. 

 

  Declararea de catre solicitant a unui numar mai mare de membri ai familiei sale sau a unor 

venituri mai mici decat cele reale, in scopul vadit de a obtine foloase materiale necuvenite, constituie 

infractiune de fals, uz de fals sau inselaciune, dupa caz, si se pedepseste cu masuri conform prevederilor 

din Codul penal, iar cererea de acordare a ajutorului de urgenta este in mod automat respinsa.  

 

  In cazul in care solicitantul refuza sa furnizeze actele necesare intocmirii dosarului sau nu da 

informatiile necesare pentru efectuarea anchetei sociale, se considera in mod automat 

capersoana/familia solicitanta nu indeplineste conditiile de acordare a ajutorului de urgenta.  

 

 Dupa efectuarea anchetei sociale, asistentul social, responsabil de respectivul caz, intocmeste 

documentul concluzionar, pe baza datelor si informatiilor colectate si evaluate si inainteaza Primarului, 

documentatia de acordare a ajutorului de urgenta spre aprobare/respingere .  

 

 Primarul stabileste cuantumul ajutorului de urgenta. In urma analizarii documentelor, primarul 

emite in termen de 5 zile lucratoare, dispozitia de admitere/respingere a cererii solicitantului, care 

trebuie sa contina urmatoare date: nume si prenume, cod numeric personale, adresa, cuantumul 

ajutorului de urgenta solicitant.  

 Dispozitia semnata este comunicata compartimentuluii financiar contabilitate, in vederea 

intocmirii statului de plata si a programarii efectuarii platii prin casieria unității 
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9. Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii 

Nr. 

crt. 
Compartimentul Operaţiunea Secretar Primar Arhiva 

1 Asistență socială E V   Ap Ah 

2 Secretar E V   

3 Primar   Ap  
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10. Anexe, inregistrari, arhivari 

Cod formular 
Denumirea 

anexei 

1 2 
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11. Cuprins 

Numarul 

componentei 

în cadrul 

procedurii 

operaţionale 

Denumirea componentei în cadrul procedurii operaţionale Pag. 

0 Coperta  

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

după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale 
 

2 Situatia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale  

3 Lista persoanelor la care se difuzeaza ediţia  

4 Scopul procedurii operaţionale  

5 Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale  

6 Documente de referinţă (reglementari) aplicabile activităţii procedurate  

7 Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională  

8 Descrierea procedurii operaţionale  

9 Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii  

10 Anexe, înregistrări, arhivări  

11 Cuprins  

 

 

 


