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CURS 1. ASPECTE GENERALE PRIVIND PROTECŢIA SOCIALĂ
Precizări terminologice privind conceptele protecție social - securitate socială
Nevoia unei securităţi individuale şi colective a existat dintotdeauna. Oamenii, din cele
mai vechi timpuri, au început să-şi asigure propria protecţie, precum şi a persoanelor aflate în
grija lor, contra unor eventualităţi cum ar fi foametea sau alte pericole. Ei au luptat mereu
pentru satisfacerea necesităţilor vitale (de hrană, adăpost, îmbrăcăminte).
Unul dintre elementele principale ce ţin de crearea condiţiilor optime şi asigurarea
cadrului vital al oamenilor este protecţia socială care, într-un mod sau altul, completează
infrastructura socială.
Deoarece în majoritatea statelor, sistemul asigurărilor şi al asistenţei sociale este
cunoscut sub denumirea generică de securitate socială şi nu de protecţie socială, iar ramura de
drept poartă denumirea de,,dreptul securităţii sociale” și nu „dreptul protecţiei sociale”, vom
analiza și conceptul de securitate socială.
Conceptul de protecție socială este mai complex decât cel de securitate socială,
deoarece înglobează nu numai activităţi de ordin juridic şi economic, dar şi sociale, morale,
culturale, etc.
Protecţia socială




lato sensu – activitatea statului îndreptată spre asigurarea procesului de formare şi
dezvoltare a personalităţii umane, ocolind şi neutralizând factorii negativi care
influenţează asupra personalităţii şi creând condiţii prielnice pentru afirmarea individului,
stricto sensu – o totalitate de garanţii economico-juridice care asigură supravegherea
drepturilor de bază ale cetăţenilor şi atingerea unui nivel decent de viaţă.

Din definițiile prezentate putem deduce următoarele particularităţi definitorii ale protecţiei
sociale:
1. Recunoaşterea de către comunitate a necesităţii asigurării materiale a persoanelor
defavorizate, prin consacrarea normativă a dreptului la protecţie socială;
2. Reglementarea legală a situaţiilor de risc social, care generează naşterea, modificarea sau
stingerea raporturilor de protecţie socială;
3. Stabilirea pe cale normativă (contractuală) a beneficiarilor protecţiei sociale, standardelor
şi condiţiilor minime de acordare a protecţiei sociale.
4. Crearea unor mecanisme adecvate de colectare şi distribuire a fondurilor cu menire
socială.
Riscurile sociale: concept, conținut, clasificare
Etimologic cuvântul risc provine de la cuvântul francez risque, semnificând „pericol,
primejdie, rizie”. Acest termen utilizat în domeniul securităţii sociale capătă calificativul
„social”, devenind „risc social.”
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Definirea legală a conceptului este enunţată în art.1 din Legea asistenţei sociale, care
prin risc social desemnează “pericolul pentru persoană sau familie de a fi afectată de
consecinţele economice negative ale pierderii potenţialului fizic, statutului ocupaţional sau
social (boală, accident, disabilitate, îmbătrânire, deces, maternitate, şomaj, inadaptare socială
etc.). Putem observa că definirea conceptului „risc social” prin Legea asistenţei sociale, îi
conferă particularităţile sistemului de asistenţă socială.
Raportarea noţiunii „risc social” sistemului de asigurări sociale îi modifică denumirea
în „riscuri asigurate”, găsindu-şi reglementarea în art. 1 din Legea privind sistemul public de
asigurări sociale şi reprezentând orice „eveniment sau fenomen la a cărui producere structurile
teritoriale ale Casei Naţionale sunt obligate să facă prestaţiile respective de asigurări sociale.”
Diversitatea riscurilor sociale a generat necesitatea grupării acestora.
În aceste sens, E. Maciuliskaia, Dobromîslov C., bazându-se pe natura obiectivă şi
influenţa asupra capacităţii de muncă a cetăţenilor, asociază riscurile sociale în 4
grupe: economice (şomajul); fiziologice (pierderea parţială sau totală a capacităţii de muncă;
sarcina şi lăuzia, bătrâneţea, decesul); de producţie/ muncă (accidentul de muncă, boală
profesională); demografice şi sociale (familiile cu mulţi copii, familiile monoparentale,
orfanii).
Riscurile economice şi demografice nu influenţează direct asupra capacităţii de muncă a
persoanei, dar lipsa îndelungată a activităţii de muncă condiţionează, indubitabil, diminuarea
nivelului de trai al şomerului şi familiei sale, precum şi reducerea competenţelor profesionale.
Sporirea cheltuielilor, cauzate de mărirea numărului membrilor familiei, poate înrăutăţi
calitatea hranei, odihnei şi altor condiţii de trai al familiei, influenţând şi asupra sănătăţii.
1. Ghimpu, A. Ţiclea, C. Tufan axându-se pe posibilitatea persoanei de a dobândi „un venit
normal dintr-o activitate profesională”, clasifică riscurile sociale în riscuri fizice şi riscuri
economice.
Riscurile fizice apar atunci când forţa de muncă este alterată, redusă sau pierdută. Aceste
riscuri pot fi de origine profesională (accidentul de muncă, boală profesională) şi de origine
extraprofesională (boală, maternitate, invaliditate, bătrâneţe, deces, văduvie.)
Riscurile economice sunt generate de situaţiile în care forţa de muncă, fără a fi alterată,
este imposibil de exercitate, datorită lipsei de locuri de muncă disponibile; este cazul şomerilor.
Există, de asemenea, riscuri care constau în reducerea nivelului de trai prin creşterea
cheltuielilor în situaţii excepţionale, de exemplu, cumpărarea de medicamente în caz de boală,
majorarea chiriilor în anumite perioade, etc.
1. Gîlcă, conducându-se de aspectele prezentate mai sus, clasifică riscurile sociale în
: individuale, personale şi de natură economică.
2. Odinokaia consideră că în dependenţă de sistemul în baza căruia are loc finanţarea
riscului social acestea se clasifică în riscuri asigurate şi riscuri neasigurate..
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Riscurile asigurate, care sunt tipice sistemului de asigurări sociale, constituie
evenimentele sau fenomenele la a căror producere organele de asigurare socială competente
sunt obligate să acorde prestaţiile sau serviciile de asigurări sociale.
Specificul acestor riscuri rezultă din aceea că persoana, fiind salariat, a prevăzut
posibilitatea survenirii lor, de aceea prin intermediul sistemului de asigurări sociale, a contribuit
la fondurile sociale, în proporţiile stabilite de legislaţie, şi în baza acestora va beneficia de
prestaţii sau servicii de asigurări sociale.
Riscurile neasigurate sunt evenimente imprevizibile, consecinţele economice negative
ale cărora se răsfrâng asupra persoanei sau familiei condiţionând pierderea potenţialului fizic,
statutului ocupaţional sau social.
Riscurile neasigurate constituie fundamentul sistemului de asistenţă socială, care spre
deosebire de cel al asigurărilor sociale, fundamentat pe principiul contributivităţii, este bazat
pe principiul solidarităţii sociale, unde prestaţiile şi serviciile sociale sunt stabilite pe baza
criteriului necesităţii, categorial sau nominativ.

Funcțiile protecției sociale
Esenţa protecţiei sociale este exprimată prin funcţiile sale, care constituie „sarcinile ce
stau la baza funcţionării sistemului de protecţie socială, care direcţionează politica socială
statului spre atingerea obiectivelor statului bunăstării.”
Funcţiile
protecţiei
sociale
le
putem
diviza
în
două
categorii
mari: principale şi auxiliare. Din categoria funcțiilor principale fac parte: economică; socială;
politică; demografică, iar din categoria celor auxiliare: de producţie, protectoare;
organizatorică; informativă; moral-ideologică.
Funcţia economică – vizează de nivelul de trai, venitul deplin sau parţial sau de altă
sursă de existenţă folosită în dependenţă de vârstă, capacitatea de muncă, pierderea
întreţinătorului. Acordarea unui venit suplimentar în cazul apariţiei anumitor circumstanţe
neprevăzute, precum şi acordarea unui ajutor minimal material sau bănesc sunt de mare folos
persoanelor defavorizate.”
În opinia savanţilor ruși esenţa funcţiei economice este exprimată prin: compensarea
parţială a salaiului sau altui venit pierdut, din cauza vârstei, incapacitatea de muncă sau decesul
întreţinătorului; compensarea parţială a cheltuielilor suplimentare, cauzate de survenirea
anumitor circumstanţe (de exemplu: naşterea copiilor, calamităţile naturale, conflictele
armate); acordarea ajutorului bănesc minim persoanelor nevoiaşe şi familiilor; acordarea
serviciilor medicale gratuite şi deservirii sociale, în conformitate cu standardele statale minime
(de exemplu: asigurarea cu medicamente.
Funcţia politică permite statului „prin mijloace specifice protecţiei sociale să realizeze
direcţiile prioritate ale politicii sociale”, „să diminueze tensiunile sociale provocate de
discrepanţa dintre nivelul de trai al reprezentanţilor diferitor categorii sociale”, „echivalând
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statutul social al diferitor categorii de populaţie, prin crearea condiţiilor care ar asigura o viaţă
decentă fiecărui om”]
Majoritatea statelor lumii proclamă orientarea socială drept principiu constituţional,
care constituie fundamentul politicii sociale a statului, direcţionată spre crearea condiţiilor ce
ar garanta o viaţă destoinică şi dezvoltarea personalităţii umane fiecăruia.
Funcţia socială este transpusă în viaţă printr-un complex de măsuri statale orientate
spre crearea, organizarea şi finanţarea sistemului de reabilitare socială, medicală, profesională
a invalizilor şi al altor persoane defavorizate, prin care se urmăreşte reintegrarea acestora în
colectivitate, precum şi dezvoltarea personalităţii. Funcţia demografică se exteriorizează
prin influenţa sistemului de protecţie socială asupra proceselor demografice – durata vieţii
populaţiei, reproducerea populaţiei, stimularea natalităţii, etc. – şi ca rezultat asupra creşterii
numărului populaţiei. Este indubitabil faptul, că această influenţă este indirectă, şi aceste
procese sunt condiţionate de un şir de alţi factori precum: dezvoltare economică a statului,
tradiţiile, starea ecologică, securitatea vieţii ş.a., în rândul cărora dezvoltarea sistemului de
protecţie socială nu ocupă locul hotărâtor. Realizarea eficace a acestei funcţii răspunde
scopului urmărit precum „stimularea creşterii demografice a populaţiei – condiţie necesară
pentru dezvoltarea şi funcţionarea normală a unui stat” şi „măririi duratei vieţii populaţiei.”
Funcţia de producţie (de muncă) rezultă din aceea că dreptul la majoritatea tipurilor
de protecţie socială este condiţionat de activitatea de muncă, iar cuantumul plăţilor depinde de
caracterul muncii şi salariu. Odată cu evoluţia sistemului de asigurări sociale importanţa acestei
funcţii va creşte, deoarece esenţial în stabilirea unui tip de asigurare socială va deveni stagiul
de cotizare şi plata contribuţiilor de asigurări sociale de stat.
Funcţia moral-ideologică. Întregul sistem de protecţie socială este fundamentat pe
principiul echităţii sociale, carităţii şi solidarităţii sociale. Nu degeaba există părerea, conform
căreia, despre nivelul de civilizaţie a unei comunităţi, poţi judeca după atitudinea sa în privinţa
copiilor şi bătrânilor. Grija faţă de bătrâni şi incapabili educă generaţiile tinere, determinândule să creadă că numai o participare activă în îngrijirea celor inapţi azi, le va garanta mâine un
ajutor similar de la copiii săi.
1. Şaihatdinov şi V. Galagnov consideră că funcţia moralo-ideologică este bazată pe trei
sarcini: ideologică, morală şi socio-psihologică. Sarcina morală, în opinia lor, poate fi
concepută drept obiectivul etico-moral al protecţiei sociale, deoarece întreg sistemul este
bazat pe începuturi spirituale, reflectate în conţinutul principiilor protecţiei sociale, care
direcţionează toate activităţile statale în acest domeniu.
Funcţia protectoare manifestată prin acordarea asistenţei şi asigurării sociale
cetăţenilor. Comunitatea îşi formulează obiectivul de a proteja cetăţenii în situaţii dificile prin
acordarea unui ajutor în rezolvarea diverselor probleme (materiale, fizice, psihologice, de
vârstă, etc.)
De exemplu, în urma lichidării întreprinderii persoana a rămas fără loc de muncă, iar
statul, prin acordarea indemnizaţiei de şomaj, încearcă de a minimaliza problemele materiale.
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Funcția organizatorică. Normele dreptului protecţiei sociale reglementează
funcţionarea organelor de asigurare şi asistenţă socială, care sunt obligate să realizeze dreptul
constituţional al cetăţenilor la securitate socială. Evidenţierea acestei funcţii este necesară
deoarece, în toate raporturile de protecţie socială, unul dintre subiecte este statul, reprezentat
prin organele sale competente.
Din cele relatate concluzionăm că protecţia socială reprezintă un ansamblu de mijloace
de ordin economic, social, politic şi juridic întreprinse de stat, precum și de ONG-uri, pentru
asigurarea procesului de formare şi dezvoltare a personalităţii umane, menite să neutralizeze
factorii negativi care influenţează asupra personalităţii şi să creeze condiţii prielnice pentru
afirmarea individului.
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CURS 2. SISTEMUL DE PROTECȚIE SOCIALĂ ÎN ROMÂNIA
Asistenţa socială, componentă a sistemului naţional de protecţie socială, reprezintă
ansamblul de instituţii şi măsuri prin care statul, comunitatea locala şi societatea civilă intervin
pentru prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor temporare sau permanente ale unor situaţii
care pot genera marginalizarea sau excluziunea socială a persoanei, familiei, grupurilor sau
comunităţilor.
Asistenta sociala cuprinde prestaţiile şi serviciile sociale acordate în vederea
dezvoltării capacităţilor individuale sau colective pentru asigurarea nevoilor sociale,
creşterea calităţii vieţii şi promovarea unei societăţii incluzive si coezive.
Tranziţia în România a fost mult mai dificilă decât în alte state ex-socialiste centraleuropene. Renunţarea bruscă după decembrie 1989 la sistemul de comandă a condus într-o
primă etapă la adâncirea efectelor perturbatoare ale dezechilibrelor structurale, exacerbate de
insuficienta pregătire a clasei politice managerilor şi în general a populaţiei pentru a acţiona în
condiţiile democraţiei şi a mecanismelor de piaţă.
Din anul 2000 s-a trecut la elaborarea unei legi-cadru a asistenţei sociale, act normativ ce
a fost definitivat prin adoptarea Legii nr. 705/2001 privind Sistemul Naţional de Asistenţă
Socială. Astfel, s-a constituit la nivelul consiliilor judeţene şi locale servicii publice de asistenţă
socială integrate care să acopere toate tipurile de nevoi sociale, conform H.G. nr. 90/2003
pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a serviciului public de
asistenţă socială.
Începând cu anul 2000 în România a început să se dezvolte o multitudine de programe
de protecţie şi asistenţă socială. Transferurile băneşti deţin cea mai mare pondere din totalul
fondurilor destinate protecţiei sociale (97%). asigurări sociale; alocaţii familiale; prestații de
asistenţă socială. Dintre acestea, asigurările sociale reprezintă cea mai importantă componentă
din totalul transferurilor băneşti.
Evoluţia sistemului de protecţie socială s-a dezvoltat sub impactul unor factori
contradictorii, care au împiedicat imprimarea unei direcţii clare. Presiunile unor crize
punctuale, ale unor competiţii instituţionale, ale unei atitudini nu de puţine ori ambigue din
partea colectivităţilor locale şi uneori chiar a actorilor politici, lipsa unei strategii clare în
domeniu, au generat măsuri şi acţiuni din banii publici cu prea puţine efecte pozitive în
categoriile sociale vizate.
În condiţiile actuale, asistenţa socială, complementar cu activitatea practică, va fi
inevitabil tentata să încerce să influenţeze activ opţiunile majore ale politicilor sociale pentru
imaginea unor programe speciale de suport şi asistenţă a persoanelor aflate în situaţii de risc
social.
Principii generale - sistemul de asistenţă socială
În vederea garantării accesului egal la drepturile prevăzute de legislaţia în vigoare,
sistemul de asistenţă socială se întemeiază pe următoarele principii generale:
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universalitatea, potrivit căruia fiecare persoană are dreptul la asistenţă socială, în
condiţiile prevăzute de lege;
 respectarea demnităţii umane, potrivit căruia fiecărei persoane îi este garantată
dezvoltarea liberă şi deplină a personalităţii;
 solidaritatea socială, potrivit căruia comunitatea participă la sprijinirea
persoanelor care nu îşi pot asigura nevoile sociale, pentru menţinerea şi întărirea
coeziunii sociale;
 parteneriatul, potrivit căruia autorităţile administraţiei publice locale şi centrale,
instituţiile de drept public şi privat, structurile asociative, precum şi instituţiile de
cult recunoscute de lege cooperează în vederea acordării serviciilor sociale;
subsidiaritatea, potrivit căruia comunitatea locală sau asociativă şi, complementar,
statul intervine în situaţia în care persoana sau familia nu-şi poate asigura integral
nevoile sociale;
 participarea beneficiarilor, potrivit căruia beneficiarii măsurilor şi acţiunilor de
asistenţă socială contribuie activ la procesul de acordare a acestora;
 transparenţa, potrivit căruia se asigură creşterea gradului de responsabilitate a
administraţiei faţă de cetăţean, precum şi stimularea participării active a
beneficiarilor la procesul de luare a deciziilor.
 nediscriminarea, potrivit căruia accesul la drepturile de asistenţă socială se
realizează fără restricţie sau preferinţă faţă de rasă, naţionalitate, etnie, limbă,
religie, categorie socială, convingeri, sex sau orientare sexuală, vârstă, dizabilitate,
boală cronică necontagioasă, infectare HIV ori apartenenţă la o categorie
defavorizată, precum şi orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea
folosinţei sau exercitării, în condiţii de egalitate, a drepturilor omului şi a
libertăţilor fundamentale.




Principalele concepte utilizate
Termenii şi expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:
 procesul de incluziune socială reprezintă un set de măsuri şi acţiuni multidimensionale
din domeniile protecţiei sociale, ocupării forţei de muncă, locuirii, educaţiei, sănătăţii,
informării – comunicării, mobilităţii, securităţii, justiţiei şi culturii, destinate combaterii
excluziunii sociale.
 nevoia socială reprezintă ansamblul de cerinţe indispensabile fiecărei persoane pentru
asigurarea condiţiilor de viaţă în vederea integrării sociale;
 beneficii sociale sunt măsuri de redistribuţie financiară acordate persoanelor sau
familiilor în funcţie de nevoile şi după caz, veniturile acestora;
 serviciile sociale reprezintă ansamblul complex de măsuri şi acţiuni realizate pentru a
răspunde nevoilor sociale ale persoanelor, familiilor, grupurilor sau comunităţilor în
vederea prevenirii şi depăşirii unor situaţii de dificultate, vulnerabilitate sau dependenţă
pentru creşterea calităţii vieţii şi promovarea coeziunii sociale;


furnizorii de servicii sociale sunt persoane fizice sau juridice, de drept public sau privat,
care acordă servicii sociale în condiţiile prevăzute de lege;
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 acreditarea reprezintă procesul prin care furnizorul demonstrează propria capacitate
funcţională, organizaţională şi administrativă în acordarea serviciilor sociale, sub
condiţia respectării standardelor de calitate în vigoare, iar. statul recunoaşte dreptului
acestuia de a acorda servicii sociale;
 standardele generale şi specifice de calitate reprezintă ansamblul de norme în baza
cărora este evaluată şi monitorizată activitatea furnizorilor şi calitatea serviciilor sociale
acordate.
 ancheta socială este o 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, având rol de diagnostic social;
 managementul de caz este o metodă de coordonare a intervenţiei, printr-o implicare
multidisciplinară şi, după caz, interinstituţională, în scopul eficientizării activităţii şi
creşterii calităţii serviciilor sociale.
Principii fundamentale pentru construcţia sistemului serviciilor de asistenţă socială:
a) Servicii înalt profesionalizate – utilizează specialişti cu înaltă calificare (asistenţi
sociali), dobândite prin forme de pregătire înalt elaborate, de regulă la nivel universitar.
Asistenţii sociali sunt deosebiţi de voluntarii care acţionează în organizaţiile
nonguvernamentale. Serviciile înalt profesionalizate au o altă logică decât serviciile profesional
medii, înalt standardizate şi uşor de difuzat/asimilat.
b) Servicii deschise la revederea procedurilor şi la încorporarea noilor proceduri şi
cunoştinţe – ca orice profesiune cu un grad ridicat de încorporare a cunoştinţelor ştiinţifice,
asistenţa socială se află într-un proces rapid de dezvoltare. Ea presupune deschiderea la
perfecţionare/schimbare rapidă şi capacitatea de asimilare de noi tehnici. Disponibilitatea la
perfecţionarea profesională este condiţionată de tipul de pregătire iniţială: o profesie cu o bază
ştiinţifică solidă şi cu capacitate de reflecţie critică şi de autodezvoltare, constând din noi
cunoştinţe şi tehnici, de formare profesională continuă.
c) Internaţional/naţional/local în dinamica serviciilor sociale – profesia de asistent
social trebuie considerată ca o paradigmă tehnico-ştiinţifică mondializată (stoc de cunoştinţe
utilizat, tehnici de tratare a problemelor, sistem de valori), care se transmite continuu în mod
special prin canale profesionale, şi mai puţin prin cele administrative. Este vital deci să existe,
pentru menţinerea standardelor profesioniştilor la nivelele dezvoltării actuale, un mecanism de
contact profesional cu experienţă mondială.
d) Combinarea între priorităţi stabilite la nivel naţional cu priorităţi stabilite la nivel
local, pe fondul unei mondializări/regionalizări tot mai accentuate a sistemului de valori,
a problemelor de soluţionat şi a priorităţilor – activitatea de asistenţă socială se
fundamentează pe angajamente juridice, politice şi morale atât ale ţării într-un context mai larg
(mondial: convenţii O.N.U. de exemplu), regional (reglementările europene), pe angajamente
juridice, politice şi morale ale ţării ca un întreg, prin legile şi opţiunile sale politice, prin
sistemul de valori promovat naţional, cât şi pe angajamentele locale şi responsabilitatea faţă de
comunitatea locală.
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Programele de protecţie socială se realizează prin transferul unor importante resurse
financiare pentru populaţie, sub forma de :
-

alocaţii familiale;
ajutoare sociale;
pensii şi alte drepturi de asigurări sociale;
prestaţii pentru şomeri;
Scopul serviciilor sociale
- protecţia familiilor în îndeplinirea funcţiilor ei majore;
- contribuie la ameliorarea condiţiilor de viaţă şi întărirea legăturilor familiale;
-reducerea sărăciei şi a formelor sale extreme.
Obiective:
- echilibrul factorilor demografici prin încurajarea natalităţii;

- protecţia copiilor şi familiilor împotriva sărăciei şi redistribuirea veniturilor în favoarea
familiilor cu copii;
- libera alegere a modelului familial, a responsabilităţilor în cadrul cuplului
drepturilor în creşterea şi educarea copiilor;

şi a

- statutul femeii în societate şi pe piaţa muncii, concilierea între responsabilităţile
familiale şi cele profesionale.
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CURS 3. SISTEMUL DE BENEFICII DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ (CONF LEGII
292/2011, CAP 2)
Definirea şi clasificarea beneficiilor de asistenţă socială
Def. Beneficiile de asistenţă socială reprezintă o formă de suplimentare sau de
substituire a veniturilor individuale/familiale obţinute din muncă, în vederea asigurării unui
nivel de trai minimal, precum şi o formă de sprijin în scopul promovării incluziunii sociale şi
creşterii calităţii vieţii anumitor categorii de persoane ale căror drepturi sociale sunt prevăzute
expres de lege.
Clasificare generală ale beneficiilor în asistență socială:
a) beneficii de asistenţă socială selective, bazate pe testarea mijloacelor de trai ale persoanei
singure sau familiei;
b) beneficii de asistenţă socială universale, acordate fără testarea mijloacelor de trai ale
persoanei singure sau familiei;
c) beneficii de asistenţă socială categoriale, acordate pentru anumite categorii de beneficiari,
cu sau fără testarea (evaluarea) mijloacelor de trai ale persoanei singure ori familiei.
Testarea (evaluarea) mijloacelor de trai are în vedere:
a) evaluarea veniturilor băneşti reprezentate de toate veniturile realizate în ţară sau în afara
graniţei ţării, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de
şomaj, obligaţii legale de întreţinere, indemnizaţii, alocaţii, ajutoare cu caracter permanent, alte
creanţe legale;
b) evaluarea bunurilor şi a veniturilor ce pot fi obţinute prin valorificarea/utilizarea bunurilor
mobile şi imobile aflate în proprietate ori folosinţă.
În funcţie de scopul şi natura lor, beneficiile de asistenţă socială se acordă fie doar în baza
evaluării veniturilor băneşti, fie în baza evaluării cumulate a veniturilor băneşti, a bunurilor şi
a veniturilor ce pot fi obţinute prin valorificarea/utilizarea bunurilor mobile şi imobile aflate în
proprietate ori folosinţă.
Clasificare în funcție de scop:
Beneficiile de asistenţă socială, în funcţie de scopul lor, se clasifică astfel:
a) beneficii de asistenţă socială pentru prevenirea şi combaterea sărăciei şi riscului de
excluziune socială;
b) beneficii de asistenţă socială pentru susţinerea copilului şi familiei;
c) beneficii de asistenţă socială pentru sprijinirea persoanelor cu nevoi speciale;
d) beneficii de asistenţă socială pentru situaţii deosebite.
Beneficiile de asistenţă socială se acordă în bani sau în natură şi cuprind alocaţii,
indemnizaţii, ajutoare sociale şi facilităţi.
Facilităţile se acordă pentru anumite categorii de beneficiari şi pot fi:
a) facilităţi reprezentate de asigurarea plăţii unor contribuţii de asigurări sociale şi/sau
asimilarea unor perioade de contribuţie;
b) facilităţi de acces la mediul fizic, informaţional şi comunicaţional.
Beneficiile de asistenţă socială în natură pot fi ajutoare materiale constând în bunuri de
folosinţă personală sau îndelungată şi alimentare, acordate individual ori în cadrul unor
programe destinate facilitării accesului la educaţie, sănătate şi ocupare.
În funcţie de beneficiarul acestora, beneficiile de asistenţă socială pot avea:
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a) caracter individual, acordate persoanei singure, unuia sau mai multor membri din familie
a căror nevoie identificată constituie o situaţie particulară şi necesită intervenţie individualizată;
b) caracter familial, acordate pentru creşterea calităţii vieţii în familie şi menţinerea unui
mediu familial propice realizării funcţiilor de bază ale acesteia.
Categorii de beneficii de asistenţă socială
Beneficiile de asistenţă socială pentru prevenirea şi combaterea sărăciei şi riscului de
excluziune socială se acordă pe perioade determinate de timp sau pentru situaţii punctuale şi
pot cuprinde următoarele categorii principale:
a) ajutoare sociale susţinute din bugetul de stat, acordate focalizat, pentru categoriile de
populaţie aflate în risc de sărăcie;
b) ajutoare sociale comunitare susţinute din bugetele locale, acordate focalizat, ca măsuri
individuale de suport pentru depăşirea unor situaţii de dificultate temporară;
c) ajutoare de urgenţă susţinute din bugetul de stat şi/sau din bugetele locale, acordate pentru
situaţii datorate calamităţilor naturale, incendiilor, accidentelor etc.;
d) burse sociale şi ajutoare financiare pentru facilitarea accesului la educaţie, susţinute din
bugetul de stat şi/sau din bugetele locale;
e) ajutoare în natură, alimentare şi materiale, inclusiv cele acordate în cadrul programelor de
sprijin educaţional pentru copiii şi tinerii proveniţi din familii defavorizate, susţinute din
bugetul de stat şi/sau bugetele locale, cum ar fi programe pentru suplimente alimentare,
rechizite şi alte materiale necesare în procesul de educaţie;
f) ajutorul acordat din bugetul de stat pentru refugiaţi, precum şi persoanelor care au obţinut
protecţie subsidiară în România, în condiţiile prevăzute de lege;
g) facilităţi privind utilizarea mijloacelor de transport în comun, accesul la comunicare şi
informare, precum şi alte facilităţi prevăzute de lege.
Beneficiile pentru susţinerea copilului şi a familiei au în vedere naşterea, educaţia şi
întreţinerea copiilor şi cuprind următoarele categorii principale:
a) alocaţii pentru copii;
b) alocaţii pentru copiii lipsiţi, temporar sau permanent, de ocrotirea părinţilor;
c) indemnizaţii pentru creşterea copiilor;
d) facilităţi, în condiţiile legii.
Beneficiile de asistenţă socială pentru sprijinirea persoanelor cu nevoi speciale se
acordă atât pentru asigurarea nevoilor de bază ale vieţii, cât şi în scopul promovării şi garantării
exercitării de către acestea a drepturilor şi libertăţilor fundamentale şi participării depline la
viaţa societăţii.
Beneficiile pentru sprijinirea persoanelor cu nevoi speciale sunt următoarele:
a) alocaţii pentru persoanele cu dizabilităţi;
b) indemnizaţii de îngrijire;
c) facilităţi, în condiţiile legii.
Nivelurile, respectiv cuantumurile beneficiilor de asistenţă socială se stabilesc în raport
cu indicatorul social de referinţă, prin aplicarea unui indice social de inserţie.
Indicatorul social de referinţă (ISR) reprezintă unitatea exprimată în lei la nivelul căreia
se raportează beneficiile de asistenţă socială, suportate din bugetul de stat, acordate atât în
vederea asigurării protecţiei persoanelor în cadrul sistemului de asistenţă socială, cât şi în
12

vederea stimulării persoanelor beneficiare ale sistemului de asistenţă socială, pentru a se
încadra în muncă.
Administrarea beneficiilor de asistenţă socială
Statul acordă beneficiile de asistenţă socială prin autorităţile administraţiei publice
centrale sau locale, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare în domeniu.
- Beneficiile de asistenţă socială acordate de autorităţile administraţiei publice centrale,
direct sau prin instituţiile aflate în subordinea acestora, se stabilesc în bani sau în natură şi
reprezintă măsuri financiare destinate asigurării unui standard minim de viaţă, susţinerii
familiei şi copilului, promovării şi garantării exercitării de către persoanele cu nevoi
speciale a drepturilor şi libertăţilor fundamentale.
- Beneficiile de asistenţă socială acordate de autorităţile administraţiei publice locale se
stabilesc în bani sau în natură şi sunt măsuri complementare, susţinute din bugetele locale.
Dreptul la beneficii de asistenţă socială se acordă la cererea scrisă a persoanei
îndreptăţite, a reprezentantului familiei sau a reprezentantului legal al persoanei îndreptăţite.
Cererea este formularul tipizat care conţine date privind componenţa familiei, veniturile
realizate de membrii acesteia, bunurile deţinute, date referitoare la situaţia educaţională şi
profesională a acestora, precum şi informaţii referitoare la nevoile speciale şi situaţiile
particulare în care aceştia se află.
Cererea este însoţită în mod obligatoriu de documentele doveditoare privind
componenţa familiei, veniturile realizate de membrii acesteia sau de persoana singură, precum
şi de orice alte documente privind situaţia membrilor familiei, prevăzute de lege.
Cererea, însoţită de documentele justificative, se depune şi se înregistrează la autoritatea
administraţiei publice locale în a cărei rază teritorială domiciliază, îşi are reşedinţa sau, după
caz, locuieşte/trăieşte familia ori persoana singură care solicită unul sau mai multe beneficii de
asistenţă socială.
Verificarea îndeplinirii condiţiilor de eligibilitate se realizează de către autorităţile
administraţiei publice centrale sau locale (ex.asistent social), în funcţie de tipul şi natura
beneficiului de asistenţă socială, pe baza documentelor doveditoare ce însoţesc cererea, a
informaţiilor furnizate de celelalte baze de date deţinute de autorităţi ale administraţiei publice
centrale şi locale, precum şi a altor proceduri stabilite de lege.
Soluţionarea cererii privind acordarea dreptului se face prin actul administrativ emis de
autoritatea administraţiei publice centrale sau locale (ex. anchetă socială).
Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi instituţiile publice
furnizează, fără plată, autorităţilor administraţiei publice centrale sau locale care asigură
beneficiile de asistenţă socială, date şi informaţii din bazele de date deţinute, gestionate sau
administrate, necesare pentru realizarea verificărilor cu privire la situația beneficiarului.
Plata beneficiilor sociale se poate efectua, în funcţie de specificul acestora şi opţiunea
titularului, prin mandat poştal, în cont bancar, în tichete sociale sau altă formă de plată, conform
legii.
Noţiuni specifice sistemului de beneficii de asistenţă socială
Def. Prin familie se înţelege soţul şi soţia sau soţul, soţia şi copiii lor necăsătoriţi, care
au domiciliul ori reşedinţa comună înscrisă în actele de identitate şi care gospodăresc împreună.
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Se consideră familie şi fraţii fără copii, care gospodăresc împreună şi au domiciliul sau
reşedinţa comună, separat de domiciliul ori reşedinţa părinţilor.
- Se asimilează termenului familie, bărbatul şi femeia necăsătoriţi, cu copiii lor şi ai
fiecăruia dintre ei, care locuiesc şi gospodăresc împreună, dacă aceasta se consemnează în
ancheta socială.
Familia extinsă desemnează copilul, părinţii şi rudele acestuia până la gradul IV
inclusiv.
Termenul familie monoparentală desemnează familia formată din persoana singură şi
copilul/copiii aflaţi în întreţinere şi care locuiesc împreună cu aceasta.
Prin persoană singură, se înţelege persoana care se află în una dintre următoarele
situaţii:
a) este necăsătorită;
b) este văduvă;
c) este divorţată;
d) al cărei soţ/soţie este declarat/declarată dispărut/dispărută prin hotărâre judecătorească;
e) al cărei soţ/soţie este arestat/arestată preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile sau
execută o pedeapsă privativă de libertate şi nu participă la întreţinerea copiilor;
f) nu a împlinit vârsta de 18 ani şi se află în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a) - e);
g) a fost numită tutore sau i s-au încredinţat ori dat în plasament unul sau mai mulţi copii şi
se află în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a) - e).
Prin termenul copil se înţelege persoana care nu a împlinit vârsta de 18 ani şi nu a dobândit
capacitatea deplină de exerciţiu, în condiţiile legii.
Reprezentantul familiei este membrul familiei care are capacitate deplină de exerciţiu
a drepturilor civile şi care solicită, în numele familiei, acordarea drepturilor la beneficii de
asistenţă socială. Reprezentantul familiei se stabileşte de către soţi sau, în caz de neînţelegere
între aceştia, de către autoritatea tutelară.
În cazul familiei monoparentale, reprezentantul familiei este persoana singură.
- În cazul persoanei singure care are copii în întreţinere şi nu a împlinit vârsta de 18 ani,
reprezentantul familiei este persoana singură, dacă are capacitate deplină de exerciţiu sau,
după caz, reprezentantul legal/ocrotitorul legal al acesteia.
Reprezentantul legal este persoana desemnată, în condiţiile legii, să reprezinte
interesul persoanei lipsite de capacitate deplină de exerciţiu a drepturilor civile sau al persoanei
lipsite de discernământ. Reprezentantul legal al copilului este părintele sau persoana desemnată
potrivit legii să exercite drepturile şi să îndeplinească obligaţiile părinteşti faţă de copil.
-

Prin locuinţa de domiciliu sau reşedinţă se înţelege construcţia aflată în proprietate
personală ori închiriată sau asupra căreia exercită un drept de folosinţă în condiţiile legii, cu
dependinţele, dotările şi utilităţile necesare, formată din una sau mai multe camere, care
acoperă condiţiile minimale de odihnă, preparare a hranei, educaţie şi igienă ale persoanei
singure sau familiei. (alte tipuri: locuință de necesitate, locuință social)
Prin locuinţă cu condiţii improprii se înţelege locuinţa improvizată sau construcţia cu
destinaţie de locuinţă care nu îndeplineşte cerinţele minimale.
Prin persoană fără locuinţă se înţelege persoana care nu are stabilit un domiciliu sau
o reşedinţă, nu deţine o locuinţă principală sau, după caz, o locuinţă secundară.
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Livretul de familie reprezintă documentul doveditor privind componenţa familiei în
vederea acordării beneficiilor sociale.
Titularul beneficiilor de asistenţă socială este persoana îndreptăţită sau, după caz,
reprezentantul familiei.
- Pentru beneficiile de asistenţă socială care au caracter familial, beneficiarul este familia.
- Pentru beneficiile de asistenţă socială care au caracter individual, beneficiarul este
persoana îndreptăţită.
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CURS 4. TIPOLOGIA SERVICIILOR
NOMENCLATORUL SERVICIILOR SOCIALE

ÎN

DOMENIUL

SOCIAL.

Definirea notiunilor de sevicii si prezentarea caracteristicilor generale ale serviciilor
Definitie: Un serviciu este o activitate a carei principal contributie la bunastare a celorlalti
consta in oferirea de marfuri intangibile. ,,Serviciile reprezinta activitati, beneficii sau utilitati
care sunt oferite pe piata sau prestate in asociere cu vinzarea unui bun material” (Asociatia
Americana de marketing) In dex Webster, serviciul este definit ca ,,o contributie la bunastarea
altora” si ,,ca o munca utila prin care nu se produce un bun material”.
Caracteristicile serviciilor
Seviciile sunt caracterizate prin 5 trasaturi principale ce le deosebesc de bunuri si anume:
1. Intangibilitatea sau imateriabilitate
2. Inseparabilitatea
3. Variabilitatea
4. Perisabilitatea
5. Lipsa proprietatii
1. Intangibilitatea- serviciile sunt intangibile, nemateriale. Spre deosebire de bunurile
material, ele nu pot fi vazute, gustate, simtite, auzite sau mirosite inainte de a fi
cumparate.
2. Inseparabilitatea- cum serviciul este furnizat de o entitate, prestatorul devine parte
component a serviciului respective. Clientul find si el prezent in momentul serviciului, relatiile
dintre prestator si consummator se contituie ca o particularitate a serviciului si atit prestatorul
cit si cumparatorul influienteaza rezultatele prestarii serviciului.
3. Variabilitatea-serviciului depinde de cine, unde si cind este prestart;
4. Perisabilitate-serviciile nu pot fi stocate;
5. Lipsa proprietatii-la achizitionare unui tangibil, cumparatorii au accesul persoanelor la
acest produs o persoana nelimitat de timp, dupa care il pot vine daca nu mai au nevoie de el.
Serviciilor le lipsesc aceste propietati, iar consumatorul de sevicii are acces la prestatia
respective pt persoana de timp limitata.
Tipologizarea serviciilor
De obicei modul in care sunt grupate serviciile se refera in primul rind la scopul
tipologizarii acestora- clasificatoare statistice, nationale sau internationale.
Analiza continutului serviciilor sociale
Serviciile sociale reprezinta ansamblul de masuri si actiuni realizate pt a raspunde nevoilor
individuale, familiale sau de grup, in vedera prevenirii si depasirii unor situatii de
dificultate,vulnerabilitate sau de dependent pentru prezervarea autonomie si protective
persoanei, pentru prevenirea marginalizarii si excluziunii sociale, pt promovarea excluziunii
sociale si in scopul cresterii calitatii vietii.
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Tipurile de servicii sociale:
1. Serviciile sociale primare;
2. Servicii specializate;
3. Servicii cu specializare inalta;
1. Serviciile sociale primare sunt sevicii care se acorda la nivel de comunitate tuturor
beneficiarilor si au drept scop prevenirea sau limitarea unor situatii de dificultate care pot cauza
marginalizarea sau excluziunea sociala;
2. Serviciile specializate sunt servicii care implica antrenarea specialistilor au drept scop
mentionarea, reabilitarea si dezvoltarea capacitatilor individuale pt depasirea unui situatii de
dificultate in care se afla beneficiarul sau familia acestuia.
3. Serviciile sociale cu specialitate inalta sunt serviciile prestate intro institutie rezidentiala
sau intr-o institutie specializata de plasament temporar, care ipun un sir de interventii complexe
ce pot include orice combinatie de servicii sociale specializate acordate beneficiarilor cu
dependent sporita si care necesita supraveghere continua.
Furnizorii de servicii sociale
 Serviciile sociale sunt asigurate de catre autoritatile administratiei publice, locale
precum si de persoane fizice sau juridice publice ori private
 In functie de complexitatea lor,ele pot fi associate cu serviciile medicale, educationale,
de locuinta si de ocupare in munca.
Principiile si valorile ce stau la baza serviciilor sociale
Prestarea serviciilor siciale se bazeaza pe urmatoarele principii:
a. Principiile de asistenta sociala orientate care prevede directionarea prioritară a serviciilor
sociale către persoane/familii defavorizate identificate pe baza evaluarii necesităților
individuale;
b. Principiul de centrare pe beneficiar care prevede adaptarea serviciilor asupra situatiei
beneficiarului.
c. Principiul de accesibilitate, care prevede asigurarea accesului persoanelor/familiilor
defavorizate la toate tipurile de servicii (prin informarea populatiei despre serviciile
sociale existente dezvoltarea serviciilor sociale noi si amplasarea lor in vecinatatea
beneficiarilor) precum si adaptarea lor la necesitatile beneficiarilor.
d. Principiul de oportunitati egale care prevede asigurarea dreptului la servicii sociale tuturor
persoanelor/familiilor defavorizate în conditii de tratament egal și fără discriminare;
e. Principiul de celeritate care prevede proptitudinea in luarea deciziilor cu privire la prestarea
serviciilor sociale
NOMENCLATORUL SERVICIILOR SOCIALE (NSS)
Necesitatea NSS:
Un aspect problematic actualmente il reprezinta diversificarea si instituirea serviciilor
sociale de tip nou de catre autoritatile publice locale, precum si organizatiile neguvernamentale
anterior reglamentarii normative a acestora, ceea ce reprezinta pe deoparte o pilotare prealabila
a eficientei serviciilor sociale,iar pe de alta parte conditioneaza dezvoltarea fragmentara a
sistemului de servicii sociale.
Procesul vizat genereaza interpretarea diferita a:
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Scopului serviciilor sociale prestate
Grupuri de beneficiari;
Gamei serviciilor directionate catre beneficiari;
Norme financiare
Calificari si nr de personal implicat in prestarea serviciilor sociale;

Neclaritatea aspectelor mentionate duce la abordarea diferita din parte finantatorilor si a
pretatorilor de servicii sociale.
Astfel NSS asigura o viziune unitara asupra sistemului de servicii sociale corelata cu
obiectivele politicilor in domeniul si practicile avansate international.
Impactul NSS consta in urmatoarele:
 Asigurarea organizarii rationale si optimizarea sistemului serviciilor sociale;
 Instituirea si mentinerea unei resurse informationale ce va contine date despre toate
serviciile sociale pentru persoane în dificultate ;
 Crearea unei platforme de consolidare a parteneriatului public-privat în domeniul dezvoltarii
serviciilor sociale;
 Racordarea asistentei sociale la cerintele europene.
Structura NSS:
 Tipurile de servicii sociale reglamentate de cadrul normative in domeniul vizat din RM
clasificate in servicii sociale specializate si sevicii sociale cu specializare inalta
 Denumirea serviciului social;
 Definirea serviciului social;
 Beneficiarii de servicii sociale;
 Serviciile acordate;
 Personalul orientativ pt fiecare serviciu social pornind de la norma minima pt
functionarea serviciului social;
Categorii de servicii sociale conform Nomenclatorului Serviciilor sociale din Hotărârea
Nr. 867/2015 din 14 octombrie 2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale,
precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale:

-

SERVICII SOCIALE CU CAZARE:
Centre rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă medico-socială pentru persoane vârstnice,
bolnavi cronici în fază terminală;
Centre rezidenţiale de recuperare/reabilitare socială şi dezintoxicare pentru persoane cu
diferite adicţii: droguri, alcool, alte substanţe toxice
Centre rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă pentru persoane vârstnice
Centre rezidenţiale pentru persoane adulte cu dizabilităţi
Centre rezidenţiale pentru copii în sistemul de protecţie specială
Centre rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă pentru mamă şi copil
Centre rezidenţiale pentru tineri în dificultate
Centre rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă pentru victimele violenţei în familie domestice
Centre rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă pentru persoanele fără adăpost
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-

Centre rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă pentru persoane victime ale traficului de
personae
Centre rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă pentru alte categorii de persoane în situaţie de
dependenţă

SERVICII SOCIALE FĂRĂ CAZARE:
-

Centre de zi pentru persoane vârstnice
Servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice, persoane cu dizabilităţi,
persoane aflate în situaţie de dependenţă
Centre de zi pentru persoane adulte cu dizabilităţi
Centre de zi pentru copii: copii în familie, copii separaţi sau în risc de separare de părinţi
Centre de zi pentru familie cu copii
Centre de zi pentru victimele violenţei în familie şi agresori
Centre de zi pentru persoane toxico-dependente, pentru persoane cu diferite adicţii:
droguri, alcool, alte substanţe toxice etc.
Centre de zi pentru victimele traficului de persoane
Centre de zi pentru persoanele fără adăpost
Centre de primire şi cazare pentru solicitanţii de azil şi persoane care au primit o formă de
protecţie în România
Centre de zi pentru asistenţă şi suport pentru alte persoane aflate în situaţii de nevoie
Servicii de intervenţie în stradă pentru persoane fără adăpost, persoane cu diferite adicţii,
victime ale violenţei în familie, victime ale dezastrelor naturale etc.
Centre de preparare şi distribuire a hranei pentru persoane în risc de sărăcie
Serviciile de tip respiro destinate familiilor care se ocupă de creșterea și îngrijirea copiilor
cu dizabilități

SISTEMUL DE SERVICII SOCIALE (conf Legii 292/2011)
Definirea şi clasificarea serviciilor sociale
Def. Serviciile sociale reprezintă activitatea sau ansamblul de activităţi realizate pentru a
răspunde nevoilor sociale, precum şi celor speciale, individuale, familiale sau de grup, în
vederea depăşirii situaţiilor de dificultate, prevenirii şi combaterii riscului de excluziune
socială, promovării incluziunii sociale şi creşterii calităţii vieţii.
Serviciile sociale sunt servicii de interes general şi se organizează în forme/structuri
diverse, în funcţie de specificul activităţii/activităţilor derulate şi de nevoile particulare ale
fiecărei categorii de beneficiari.
Serviciile sociale au caracter proactiv şi presupun o abordare integrată a nevoilor
persoanei, în relaţie cu situaţia socioeconomică, starea de sănătate, nivelul de educaţie şi mediul
social de viaţă al acesteia. Pornind de la nevoile fiecărei persoane, serviciile sociale pot avea o
adresabilitate mai largă, la nivel de grup sau comunitate.
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Pentru realizarea unor acţiuni sociale coerente, unitare şi eficiente în beneficiul
persoanei, serviciile sociale se pot organiza şi acorda în sistem integrat cu serviciile de ocupare,
de sănătate, de educaţie, precum şi cu alte servicii sociale de interes general, după caz.
Clasificarea serviciilor sociale are la bază următoarele criterii:
a) scopul serviciului;
b) categoriile de beneficiari cărora li se adresează;
c) regimul de asistare, respectiv regimul rezidenţial sau nerezidenţial;
d) locul de acordare;
e) regimul juridic al furnizorului de servicii sociale;
f) regimul de acordare.
 După scopul lor, serviciile sociale pot fi clasificate în:
- servicii de asistenţă şi suport pentru asigurarea nevoilor de bază ale persoanei,
- servicii de îngrijire personală, de recuperare/reabilitare, de inserţie/reinserţie socială etc.
 După categoriile de beneficiari, serviciile sociale pot fi clasificate în:
- servicii sociale destinate copilului şi/sau familiei, persoanelor cu dizabilităţi,
persoanelor vârstnice, victimelor violenţei domestice, persoanelor fără adăpost,
persoanelor cu diferite adicţii, respectiv consum de alcool, droguri, alte substanţe
toxice, internet, jocuri de noroc etc., victimelor traficului de persoane, persoanelor
private de libertate, persoanelor sancţionate cu măsură educativă sau pedeapsă
neprivativă de libertate aflate în supravegherea serviciilor de probaţiune, persoanelor
cu afecţiuni psihice, persoanelor din comunităţi izolate, şomerilor de lungă durată,
precum şi servicii sociale de suport pentru aparţinătorii beneficiarilor.
 După regimul de asistare, serviciile sociale se clasifică în:
a) servicii cu cazare, pe perioadă determinată sau nedeterminată: centre rezidenţiale, locuinţe
protejate, internate de tip social, adăposturi de noapte etc.;
b) servicii fără cazare: centre de zi, centre şi/sau unităţi de îngrijire la domiciliu, cantine
sociale, servicii mobile de acordare a hranei, ambulanţa socială etc.
 După locul de acordare, serviciile sociale se asigură:
a) la domiciliul beneficiarului;
b) în centre de zi;
c) în centre rezidenţiale;
c1) în internate de tip social;
d) la domiciliul persoanei care acordă serviciul;
e) în comunitate.
 După regimul juridic al furnizorului, serviciile sociale pot fi organizate ca:
- structuri publice
- sructuri private.
 După regimul de acordare serviciile se acordă în regim normal şi regim special:
a) servicii acordate în regim de accesare, contractare şi documentare uzuale;
b) servicii acordate în regim special cu eligibilitate şi accesibilitate extinsă, care vizează
măsurile preventive care se oferă în regim de birocraţie redusă şi un set de servicii sociale, care
vor fi accesate de beneficiari doar în condiţiile păstrării anonimatului, respectiv de persoane
dependente de droguri, alcool, prostituate, victimele violenţei domestice etc. Serviciile acordate
în regim special pot fi furnizate fără a încheia contract cu beneficiarii;
20

c) categoria serviciilor acordate în regim special este reglementată prin lege specială.
Serviciile de îngrijire personală se adresează persoanelor dependente care, ca urmare a
pierderii autonomiei funcţionale din cauze fizice, psihice sau mintale, necesită ajutor
semnificativ pentru a realiza activităţile uzuale ale vieţii de zi cu zi.
Ajutorul acordat pentru îndeplinirea activităţilor uzuale ale vieţii zilnice priveşte două
categorii de activităţi:
a) activităţi de bază ale vieţii zilnice, în principal: asigurarea igienei corporale, îmbrăcare şi
dezbrăcare, hrănire şi hidratare, asigurarea igienei eliminărilor, transfer şi mobilizare, deplasare
în interior, comunicare;
b) activităţi instrumentale ale vieţii zilnice, în principal: prepararea hranei, efectuarea de
cumpărături, activităţi de menaj şi spălătorie, facilitarea deplasării în exterior şi însoţire,
activităţi de administrare şi gestionare a bunurilor, acompaniere şi socializare.
Îngrijirea persoanei care necesită pe o perioadă mai lungă de 60 de zile ajutor pentru
îndeplinirea activităţilor de bază şi instrumentale ale vieţii zilnice este definită ca îngrijire de
lungă durată. Îngrijirea de lungă durată se asigură la domiciliu, în centre rezidenţiale, în centre
de zi, la domiciliul persoanei care acordă serviciul şi în comunitate.
Serviciile de îngrijire personală se pot organiza şi acorda integrat cu alte servicii, cum
ar fi:
a) servicii de îngrijire medicală;
b) servicii de reabilitare şi adaptare a ambientului: mici amenajări, reparaţii şi altele
asemenea;
c) alte servicii de recuperare/reabilitare: kinetoterapie, fizioterapie, gimnastică medicală,
terapie ocupaţională, psihoterapie, psihopedagogie, logopedie podologie şi altele asemenea.
Serviciile de îngrijire personală pot fi acompaniate de servicii de consiliere socială,
juridică şi de informare.
Beneficiarii şi furnizorii de servicii sociale
Beneficiază de servicii sociale persoanele şi familiile aflate în situaţii de dificultate.
Grupurile şi comunităţile aflate în situaţii de dificultate beneficiază de servicii sociale, în cadrul
programelor de acţiune comunitară destinate prevenirii şi combaterii riscului de marginalizare
şi excluziune socială, aprobate prin hotărâri ale consiliilor judeţene/locale.
Orice persoană dependentă are dreptul la servicii de îngrijire personală, acordate în
funcţie de nevoile individuale de ajutor, situaţia familială, socioeconomică şi mediul personal
de viaţă.
Beneficiarii serviciilor de îngrijire personală sunt persoanele vârstnice, persoanele cu
dizabilităţi şi bolnavii cronici.
Furnizorii de servicii sociale sunt persoane fizice sau juridice, de drept public ori privat.
Furnizori publici de servicii sociale pot fi:
a) structurile specializate din cadrul/subordinea autorităţilor administraţiei publice locale şi
autorităţile executive din unităţile administrativ-teritoriale organizate la nivel de comună, oraş,
municipiu şi sectoare ale municipiului Bucureşti;
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b) autorităţile administraţiei publice centrale ori alte instituţii aflate în subordinea sau
coordonarea acestora care au stabilite prin lege atribuţii privind acordarea de servicii sociale
pentru anumite categorii de beneficiari;
c) unităţile sanitare, unităţile de învăţământ şi alte instituţii publice care dezvoltă, la nivel
comunitar, servicii sociale integrate.
Furnizori privaţi de servicii sociale pot fi:
a) organizaţiile neguvernamentale, respectiv asociaţiile şi fundaţiile;
b) cultele recunoscute de lege;
c) persoanele fizice autorizate în condiţiile legii;
d) filialele şi sucursalele asociaţiilor şi fundaţiilor internaţionale recunoscute în conformitate
cu legislaţia în vigoare;
e) operatorii economici cu scop lucrativ.
Pentru a acorda servicii sociale pe teritoriul României, furnizorii de servicii sociale,
indiferent de forma lor juridică, trebuie acreditaţi în condiţiile legii. Serviciile sociale pot
funcţiona pe teritoriul României numai dacă sunt acreditate în condiţiile legii, iar acreditarea
furnizorilor, precum şi a serviciilor sociale acordate de aceştia se reglementează prin lege
specială.
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CURS 5. MANAGEMENTUL SOCIAL
FURNIZAREA SERVICIILOR SOCIALE.

–

FACTOR

DETERMINANT

ÎN

Conceptul de management
Managementul este ştiinţa şi arta de a conduce eficient şi de a optimiza valorificarea
tuturor resurselor, în vederea obţinerii succesului.
El trebuie perceput ca ştiinţă şi artă laolaltă pentru că este posibilă acceptarea unor
responsabilităţi economice, sociale, morale la cei care-l aplică. Responsabilităţile respective,
antrenează selecţia în valori ce generează competenţa care menţine competiţiile pe toate
planurile, acesta fiind singurul mod de obţinere a succesului.
Managementul e un domeniu de cercetare cu caracter multidisciplinar.Unul dintre cei
mai cunoscuţi teoreticieni ai managementului este WILIAM JACK DUNCAN. Lucrarea sa de
referinţă este „Management evoluţia responsabilităţii în administraţie”. În această lucrare el
defineşte managementul ca fiind un proces conştient prin care acţiunea individuală şi de grup
e coordonată pentru a realiza obiectivele instituţiei. Managementul realizează sarcini şi
obiective acceptate din punct de vedere al valorilor unei societăţi.
În ceea ce priveşte funcţionalitatea instituţiilor, evoluţia managerială este caracterizată
prin trecerea de la eficienţa economică şi socială localizată, la armonizarea eficienţei
economice cu componentele sociale şi apoi la încurajarea fluxului de informaţii pentru
optimizarea deciziilor cu finalitate macro şi microeconomică şi a deciziilor cu finalitate socială.
Reuşita într-o competiţie este astfel influenţată de profesionalismul managementului.
Raportul UNIVERSALITATE – SPECIFICITATE în management.
UNIVERSALITATEA se caracterizează prin:
1. acceptarea managementului ca ştiinţă sau ca ştiinţă şi artă.
2. managementul este o resursă a dezvoltării bazată pe utilizarea inteligentă a
tehnologiei şi a capacităţii omului.
3. managementul are metode şi tehnici proprii ce se pot generaliza dar utilizează şi
metode şi tehnici din alte domenii făcând astfel din management o ştiinţă integratoare de
graniţă.
4. reuşitele din mediul economic pot fi extinse şi în alte domenii de activitate.
5. finalitatea managementului este EFICIENŢA ECONOMICĂ şi UTILITATEA
SOCIALĂ.
SPECIFICITATEA în management se caracterizează prin:
1.
perfecţionism - fiind posibil prin valorile naţionale, cultură, tradiţie, resurse, stadiu
de dezvoltare;
2.
abordările manageriale specifice susţin şi fundamentează unele priorităţi
naţionale;
3.
fixarea şi perfecţionarea comportamentelor manageriale sunt strâns legate de
grupul de educaţie specific;
4.
metodele şi tehnicile manageriale specifice precum şi tehnicile adaptate se pot
aplica cu mult succes;
5.
specificitatea include procese de creativitate directe sau determinate de experienţe
evaluate;
6.
creşterea ponderii elementelor de universalitate în problema managementului.
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2. Extensia domeniilor manageriale şi desprinderea sa de economie ca domeniu
preferenţial
Apărut în România foarte recent, managementul din alte domenii decât cel economic
reclamă de un corpus teoretic adecvat domeniului respectiv. În această perioadă (după 1990)
putem vorbi de management în cultură, mass-media, sănătate, asistenţă socială. Fundamentul
teoretic în domeniul managementului din aceste sectoare se creează prin procese de educaţie
permanentă, dezvoltarea sectoarelor de consultanţă specializată, selecţii riguroase ale
personalului ce are perspectivă de a deveni manager.
Această caracteristică a evoluţiei manageriale e alimentată de cele 4 componente de
referinţă a oricărui tip de management: teoria, metodologia, tehnologia si practica.
Principala menţiune a unui management este să conducă oamenii, în acest sens se pun 2
întrebări:
1. se poate ocupa managerul de problemele instruirii, motivării şi integrării personalului,
fără ca în corpusul teoretic şi practica managerială să se folosească elemente din teoria
motivaţiei şi a comunicaţiilor în grup?
2. poate face managerul un lucru bun în conducerea oamenilor fără cunoştinţe în
domeniul psihologic?
Răspunsul evidenţiat de cercetători în domeniu teoretic este nu.
O altă caracteristică a dimensiunii integratoare este că managementul nu se poate realiza
în sine.
Managementul are nevoie de un câmp de referinţă fie că este administrativ, agricultură,
medicină, asistenţă socială.
Complexitatea dezvoltărilor care au loc pe toate planurile la nivel mondial duce la
abordări integrative, multidisciplinare şi interdisciplinare.
În România expresia de societate antreprenorială este în conformitate cu următoarele:
1. nevoia de inovaţii sociale (protecţia socială reală, abandonarea instituţiilor publice
învechite);
2. protejarea noilor societăţi împotriva elementelor de normativitate (exagerată) ale
guvernului;
3. promovarea continuă a inovaţiilor;
4. realizări în domeniul creşterii productivităţii muncii şi a capitalului existent;
Existenţa acestor tipuri de societăţi face posibilă evoluţia în bine a managementului cu
impact important atât în domeniul economic cât şi social.
Şi în România impactul managerial au dus la importante schimbări practice. Acestea au
fost posibile datorită faptului că au fost concepute şi aplicate având premisa unei strategii.
Caracteristicile acestei strategii pot fi aplicate şi înţelese numai ca şi componentă a unui
grup de strategii. Acestea sunt grupate în România astfel:
1. strategii sectoriale şi teritoriale pentru ordonarea accelerată a proceselor de
restructurare şi privatizare;
2. strategii privind dezvoltarea gradului de atractivitate a unor domenii şi subdomenii
economice sau sociale;
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3. Managerul social. Rolurile şi competenţele manageriale
Postul unui manager, vizează existenţa unor abilităţi conceptuale umane şi tehnice,
aceasta datorită faptului că managerii acţionează într-un mediu în care concurenţa este
primordială. Existând concurenţă există şi ostilitate între managerii concurenţi. Managerii din
domeniul asistenţei sociale transformă politicile sociale în servicii sociale.
Rolurile de conducere (manageriale) după Quinn:
1. Rolul de director: luarea iniţiativei, stabilirea scopurilor, delegarea eficace.
2. Rolul de producător: productivitate şi motivaţie personală, motivarea celorlalţi şi
managementul timpului şi al stresului
3. Rolul de coordonator : planificarea, organizarea şi întocmirea organigramei si
controlarea.
4. Rolul de monitor: reducerea încărcăturii informaţionale, analizarea informaţiilor cu o
gândire critică si prezentarea informaţiilor în situaţia lor reală şi concretă
5. Rolul de mentor: autocunoaşterea şi înţelegerea celorlalţi, comunicarea interpersonală
si formarea de formatori, dezvoltarea continuă a celor din organizaţia sa
6. Rolul de facilitator (mediator) formarea unei echipe, luarea deciziilor în mod
participativ, managementul conflictului
7. Rolul de inovator, cel ce gândeşte creativ : trăirea schimbării, gândire creativă,
managementul schimbării.
8. Rolul de broker: formarea şi menţinerea unei baze a puterii, negocierea contractelor
şi a implicării, prezentarea orală, eficace a ideilor manageriale
Managementul serviilor sociale
Definitie: Managementul serviciilor sociale - transformarea politicilor sociale, prin
intermediul asistentilor sociali in serviciile sociale;
De ce este necesar managementul serviciilor sociale?
In asistenta sociala natura serviciilor sociale implica relatii intre oameni. Asistenta sociala
este o afacere cu oameni in care indivizii deserves alti indivizi (client, beneficiari).
Perspectivele managementului sericiilor sociale:
In domeniile serviciilor sociale exista 2 perspective de abordare a managementului activitatilor:
1.
Perspectivă integrală - managementului serviciilor sociale (servicii medicale, educationale,
de asistența socială etc.).
2.
Perspectivă restrinsă - proces de organizare și conducere a unor activitati specifice adresate
unei categorii de beneficiari bine precizate (managementul serviciilor sociale intr-un
cabinet scolar, managementul serviciului de terapie si recuperare a persoanelor infectate ci
HIV/SIDA.
Directiile managementului serviciilor sociale:
O organizație care activeaza in domeniul social presupune frecvent o diversitate de servicii
si specializari in domeniul personalului motiv pentru care o armonizare a tuturor diferentelor .
Astfel managementul serviciilor sociale presupune abordarea prioritara a trei directii:
1. Managementul politicilor institutionale, identificarea nevoilor, analiza opțiunilor,
selectarea programului;
2. Managementul resurselor de personal/financiar resurselor de suport etc;
3. Managementul programelor, implimentarea programelor în baza unei strategii de prevenire,
interventie, educatie dezvoltare;
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CURS. 6 FUNCȚIILE
PLANIFICAREA

MANAGEMENTULUI

SERVICIILOR

SOCIALE:

I.

Marea varietate a activitatilor manageriale poate fi sintetizata in 5 categorii importante care
constituie functiile manageriale: planificarea, organizarea, coordonarea/managementul
resurselor umane, conducere, controlul/supervizarea.
I.

PLANIFICAREA

Definirea planificării
Procesul de planificare înseamnă a prevedea atât evenimentele viitoare cât şi luarea
deciziilor pentru realizarea obiectivelor organizaţiei. Previziunea oferă informaţii
managerului cu privire la viitorul organizaţiei. Previziunea, alături de alte date referitoare la
performanţele din trecut ale organizaţiei cât şi la situaţia prezentă, permite managerului să
aleagă ce direcţie, conform condiţiilor actuale, este cea mai potrivită pentru organizaţie şi
spre care să se îndrepte.
Stabilirea obiectivelor reprezintă primul pas şi implică fiecare nivel al organizaţiei.
Obiectivele pot fi pe termen lung, mediu sau scurt şi pe baza lor sunt stabilite activităţile
următoare. Acesta este managementul prin obiective şi constă în transformarea obiectivelor
generale ale organizaţiei în obiective personale la nivelul fiecărui individ.
Planificarea trebuie să ţină cont de: misiunea organizaţiei, viziunea organizaţiei şi
valorile promovate de organizaţie.
Planificarea, ca orice funcţie a managementului, este costisitoare deoarece solicită atât
resurse umane, cât şi materiale pentru a pune în practică planurile şi a obţine impactul dorit.
Planificarea contribuie la obţinerea eficacităţii şi eficienţei în organizaţiile de asistenţă
socială.
Organizaţiile în care se realizează planificarea, îşi transpun misiunea în obiective
măsurabile, obiective în funcţie de care se alocă resursele şi se evaluează programele.
Etapele procesului de planificare managerială sunt:
- evaluarea nevoilor;
- selectarea scopurilor;
- specificarea obiectivelor;
- identificarea şi selectarea metodelor alternative;
- dezvoltarea planului de aplicare;
- evaluarea programului.
Între toate etapele planificării există o continuitate şi un feedback. Nu puteţi trece
la următoarea etapă, atâta timp cât nu realizaţi etapa precedentă.
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Evaluarea nevoilor
Pentru a putea realiza o planificare eficientă aveţi nevoie de un număr de informaţii, în
primul rând pentru a vă permite să evaluaţi calitatea serviciului vostru şi, apoi, pentru a vă
permite să faceţi schimbări şi să aduceţi îmbunătăţiri acestuia.
În procesul rezolvării unei probleme sociale sunt implicaţi atât organizaţia care oferă
servicii, cât şi beneficiarii care solicită servicii. De aceea, problema care trebuie
rezolvată trebuie privită atât din punctul de vedere al furnizorului de asistenţă sociala, cât
şi din punctul de vedere al beneficiarului.
Cele mai importante nevoi ale beneficiarilor de servicii sociale sunt:
-

nevoia de a fi înţeles – cei care aleg serviciul vostru social au nevoie să simtă că pot
comunica în mod efectiv; acest lucru înseamnă că mesajele pe care le transmit
beneficiarii trebuie
interpretate corect; emoţiile şi barierele de limbaj pot interfera cu înţelegerea reală,
distorsionând informaţia;

-

nevoia de a se simţi bineveniţi – oricine are acces la serviciul pus la dispozitie de
voi şi care se simte ca un intrus, va fi nefericit şi nesatisfăcut; oamenii doresc ca voi
să fiţi bucuroşi că îi vedeţi şi că cererea lor şi situaţia lor este ceva important pentru
voi;

-

nevoia de a se simţi important – ego-ul şi stima pentru persoana proprie sunt
nevoi umane puternice; noi toţi dorim să ne simtim importanţi; orice puteţi face ca
un beneficiar să se simtă special este un pas în direcţia corectă;

-

nevoia de confort – beneficiarii au nevoie de confort fizic, un loc de aşteptare, un
loc unde să vorbească, unde să discute problemele lor; ei au nevoie, de asemenea,
de confort psihologic, să fie siguri că li se va acorda atenţia cuvenită precum şi
încrederea că le veţi satisface nevoile.

Pentru a descoperi cum sunt aduse la îndeplinire aceste nevoi, beneficiarilor trebuie să
li se pună întrebări specifice în ceea ce priveşte ce îşi doresc şi ce nevoi au şi măsura
în care serviciul vostru le poate oferi rezolvarea dorinţelor şi nevoilor acestora.
Dacă informaţiile specifice sunt colectate cu regularitate acestea vor deveni elementele
serviciului care urmează a fi îmbunătăţit, serviciu rămas neschimbat sau chiar depăşit.
Evaluarea nevoilor ar trebui să fie comprehensivă deoarece:
-

încearcă să identifice problema în sensul definirii acesteia şi în ce măsură se poate
realiza schimbarea dorită; se urmăreşte amploarea, dinamismul problemelor,
numărul persoanelor afectate de problema respectivă, natura şi gravitatea
problemei, gradul de utilizare a serviciilor specifice de către beneficiari;
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-

măsoară caracteristicile comunităţii şi cele instituţionale: informaţii referitoare
la caracteristicile demografice ale populaţiei ţintă şi identificarea factorilor sociali,
politici, economici aflaţi în relaţie cu dificultăţile populaţiei ţintă;

-

analizează percepţia consumatorilor: doar membrii unei comunităţi pot decide
dacă se confruntă cu situaţii problematice;

-

determină dacă nevoile sunt satisfăcute de către programele şi serviciile existente,
ceea ce ajută la identificarea unei nevoi suplimentare de programe şi duce, la evitarea
de duplicare de eforturi.

Evaluarea nevoilor se măsoară atât cantitativ cât şi calitativ.
Selectarea scopurilor
Evaluarea nevoilor face posibilă selectarea scopurilor. Un scop bun presupune
asigurarea legăturii directe între nevoile beneficiarilor, evaluate în etapa precedentă şi
serviciile oferite de organizaţie, care sunt selectate în procesul de luare a deciziilor.
În formularea scopurilor pentru proiectarea programelor sociale trebuie să ţinem seama
de următoarele aspecte:
-

relaţionarea scopului cu analiza problemelor sociale care încearcă a fi rezolvate
(afirmarea scopului să derive direct din afirmarea problemei sociale);

-

scopul trebuie să fie orientat spre rezultate, să fie realist din punct de vedere fiscal,
tehnologic, etic şi legal, formulat clar, să se refere la populaţia client;

- scopul să fie precis (observabil şi măsurabil) şi să fie exprimat în termeni pozitivi.
Specificarea obiectivelor
Obiectivele (definiţiile operaţionale ale scopurilor) trebuie specificate înainte de a
începe procesul concret de planificare. Ele ajută la evaluarea rezultatelor şi eficienţei
programelor sociale. Obiectivele se exprimă în termeni de rezultate şi gradul de realizare a
acestora exprimă eficacitatea organizaţiei respective.
Obiectivele pot fi de mai multe tipuri:
-

obiective organizaţionale pentru dezvoltarea sau îmbunătăţirea organizaţională;

-

obiective procesuale (ale activităţii, procesului) se referă la activităţile
programului social şi/sau la numărul de servicii care vor fi furnizate beneficiarilor;

- obiective de rezultat care se referă la gradul impactului programelor sau
serviciilor asupra beneficiarilor.
Pentru a fi utile în procesul de planificare, obiectivele trebuie să ofere răspunsuri la
următoarele întrebări:
- Care este rezultatul dorit?
- Care este ţinta acestui program social?
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- Câţi dintre beneficiarii acestui serviciu se aşteaptă la rezultatele dorite?
- În ce măsură se va produce schimbarea?
- Când sunt aşteptate rezultatele dorite?

Identificarea şi selectarea metodelor alternative

În această etapă se selectează alternativele cu probabilitatea cea mai mare de a fi
fezabile, eficace şi eficiente pentru satisfacerea nevoilor beneficiarilor.
S-a constatat ca în identificarea alternativelor, cea mai utilă metodă este
brainstorming-ul, prin acordarea atenţiei unei game largi de opţiuni in ceea ce priveşte
serviciile sau programele, chiar dacă unele dintre sugestii nu par aplicabile imediat.
Pentru a lua decizii optime, managerul trebuie să genereze (împreună cu echipa cu care
lucrează) cât mai multe alternative şi, de asemenea, trebuie să evalueze aceste alternative.
Întrebările la care trebuie găsite răspunsuri, atunci când se face evaluarea alternativelor, sunt:
- Se potriveşte acest serviciu cu scopurile organizaţiei?
- Dispunem de resurse adecvate şi suficiente pentru asigurarea acestui serviciu?
-

Serviciul poate fi acceptat de către membrii comunităţii şi de către beneficiari?

- Beneficiile potenţiale ale serviciilor sunt mai mari decât costurile?
- Putem măsura eficacitatea serviciilor respective?
-

Putem dezvolta un plan de acţiune, care poate fi transpus în practică?

- Care sunt riscurile implicate în transpunerea în practică a serviciilor respective?

Dezvoltarea planului de aplicare
Este necesară existenţa unui plan care să prevadă etapele şi modalităţile de aplicare
ale planului conceput. Pot fi utilizate instrumente simple sau complexe de planificare în
funcţie de nevoile organizaţiei. Aceste instrumente presupun descrierea specifică a muncii
ce trebuie executată şi a limitei de timp pentru fiecare angajat, care urmează să realizeze
sarcinile respective.
În aceasta fază a planificării se iau decizii asupra următoarelor aspecte:
-

Care sunt activităţile majore necesare pentru punerea în practică a metodelor
selectate?
29

- Cine va fi responsabil de realizarea fiecărei activităţi?

-

Care sunt datele de început şi cele finale până la care trebuie realizate activităţile
principale?

-

Care sunt resursele de bază necesare pentru realizarea fiecărei activităţi? (Neamţu,
2001).

Evaluarea programului
Procesul de evaluare presupune parcurgerea următoarelor etape:
- planificarea evaluării;
- evaluarea propriu-zisă;
- raportarea acesteia;
- decizia finală asupra viitorului program.
Componentele planului de evaluare sunt:
- planul raportului final;
- planul proiectului de cercetare;
- plan de colectare a datelor.
Procesul de planificare a evaluării necesită: oameni potriviţi pentru a o realiza; întrebări;
metode de cercetare şi proiectare adecvate; interpretarea corectă a datelor; recomandări
relevante; comunicarea eficace a rezultatelor acesteia.
Planificarea include atât alegerea scopurilor şi a obiectivelor, a politicilor, a strategiilor
şi programelor, cât şi a regulilor de funcţionare care sunt necesare pentru implementarea
scopurilor proprii.
Planificarea permite managerului să gândească ce este de aşteptat să se realizeze, de ce
va acţiona astfel, unde se va acţiona, când este de aşteptat să se acţioneze, în ce mod se va
acţiona şi cine va fi responsabil în a realiza acţiunea respectivă.
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CURS 7. II ORGANIZAREA

Definirea organizării
Organizarea are drept scop crearea unei structuri adecvate pentru organizaţie, în aşa fel
încât aceasta să-şi poată atinge obiectivele stabilite prin planificare (Vâlceanu, 2006).
Organizarea presupune repartizarea responsabilităţilor de conducere pe departamente,
investirea cu autoritate a persoanelor care au primit funcţii de conducere şi stabilirea unor
linii de autoritate în cadrul organizaţiei, stabilirea unor canale de comunicare.
Structuri şi funcţii organizaţionale
Structura organizaţională formează, pentru orice organizaţie, un cadru pentru relaţiile de
muncă, implicând toate resursele disponibile: umane, financiare, materiale şi de timp.
Într-o organizaţie în care nu există o structură organizaţională, munca nu poate fi făcută în
mod eficient.
Structura unei organizaţii este dată de liniile de autoritate şi modelele de
comunicare existente în respectiva organizaţie. Structurile de bază pe care le întâlnim în
cadrul organizaţiilor sunt:
- structura formală;
- structura informală.

a. Structura formală a organizaţiei
Structura organizaţională formală reprezintă modelul de definire al relaţiilor şi
atribuţiilor (Neamţu, 2001). Acest model este descris prin organigramă.
Organigrama cuprinde posturile/poziţiile existente în organizaţie, descrise pe diferite
nivele, în funcţie de statusul fiecărui post.
Elementele unei structuri organizaţionale formale sunt:
- afirmarea misiunii sau a filosofiei organizaţiei;
- organigrama, ca instrument de specificare a modelelor de autoritate, responsabilitate
şi comunicare ale organizaţiei;
- desemnarea nivelelor de management care definesc autoritatea şi responsabilitatea
pentru fiecare poziţie din organizaţie;
-

politici şi proceduri scrise, ca standarde ale organizaţiei.

Funcţiile structurilor organizaţionale formale sunt:
- coordonează efortul membrilor organizaţiei;
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- defineşte scopul comun al organizaţiei;
-

economiseşte munca lucrătorilor organizaţiei (să nu se facă suprapuneri de sarcini
sau să nu rămână descoperită o sarcină);

- identifică autoritatea ierarhică.
Organizaţiile de asistenţă socială folosesc următoarele structuri organizaţionale formale:
- structura birocratică (de linie);
- structura funcţională;
- structura ad-hoc;
- structura matrice.
Structura birocratică este cea mai utilizată în organizaţiile de asistenţă socială, în special
în organizaţiile guvernamentale (de stat). Această structură poate fi descrisă ca un model
de “comandă în lanţ”, în care angajaţii sunt răspunzători doar faţă de un supervizor, iar
relaţiile şi responsabilităţile sunt definite de la vârf spre baza ierarhiei organizaţiei. Ca
exemple de structuri birocratice pot aminti Direcţiile de Asistenţă Socială pentru
Protecţia Drepturilor Copilului sau Direcţiile de Servicii Sociale din cadrul Primăriilor.
Structura funcţională este folosită de organizaţiile care apelează la experţi/specialişti
pentru eficientizarea organizaţiei. Se consideră că, spre deosebire de restul angajaţilor care
au funcţii directe (de linie), experţii/specialiştii au funcţii auxiliare, cum ar fi: furnizarea
unui serviciu, oferirea de sfaturi, furnizarea de informaţii şi expertiză, însă ei nu pot
impune decizii (nu sunt investiţi cu autoritate) (idem).
Structura ad-hoc se formează, aşa cum reiese chiar din structura cuvântului, pe loc, în
funcţie de scopurile organizaţiei. De obicei, există un manager de vârf care coordonează
echipa să ducă la îndeplinire obiectivele pe care şi le propun.
În general, aceste structuri le întâlnim în cadrul anumitor proiecte sau programe
temporare, cu termen determinat. În cadrul structurii ad-hoc, lucrătorii au pregătire
profesională diversă şi sunt motivaţi să soluţioneze probleme diverse, sarcini complexe şi
nerutiniere.
Structura matrice are mai puţine nivele ierarhice şi mai puţine reguli şi reglementări
stricte. Luarea deciziilor este descentralizată, fiecare angajat trebuind să integreze atât munca
lui cât şi a altora pentru realizarea scopurilor.
Se lucrează în echipe, pe proiecte, cu câte un manager de caz, care coordonează munca
grupului.
b. Structura informală a organizaţiei.
Structura organizaţională informală este structura în care relaţiile şi interacţiunele umane
sunt spontane, se dezvoltă în mod natural.
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Elementele unei structuri organizaţionale informale sunt:
-

interacţiuni şi prietenii care “traversează” liniile de autoritate;
relaţiile şi autoritatea nu sunt scrise, precizate, aşa cum sunt relaţiile din structura
organizaţională formală în organigramă;
liniile de comunicare sunt directe, considerate ca “zvonuri” sau “bârfe”;
structurile informale se formează inevitabil, iar managementul nu poate interveni în
asemenea cazuri;
sunt în general grupuri mici, care pot, însă, influenţa comportamentul şi
performanţa;
structura organizaţională informală poate avea atât consecinţe pozitive, cât şi consecinţe
negative pentru organizaţie.

Structurile informale se pot forma fie ca grupuri de interese (când membrii ei
împărtăşesc probleme, preocupări comune), fie ca grupuri de prietenie, în funcţie de
afinităţiile membrilor.
Autoritatea în organizaţie
Aşa cum am specificat, organizarea, ca proces complex de selectare a activităţilor în
vederea atingerii scopurilor propuse, presupune repartizarea responsabilităţilor în
organizaţie, investirea cu autoritatea necesară a persoanelor care au funcţii de conducere,
stabilirea liniilor de autoritate în organizaţie şi, de asemenea, stabilirea canalelor formale de
comunicare, astfel încât activităţile din cadrul organizaţiei să fie eficiente şi funcţionale.
Responsabilitatea înseamnă, pe lângă acceptarea unor sarcini de muncă, o implicare
personală faţă de politicile şi valorile promovate de organizaţie şi, în acelaşi timp, asumarea
riscurilor în ceea ce priveşte derularea activităţilor.
Puterea este abilitatea de a modifica atitudinea sau comportamentul altor persoane,
capacitatea de a comanda şi de a lua anumite măsuri, în cazuri de forţă majoră. Puterea
rezultă, în general, din controlul resurselor şi nu este, în mod necesar, dublată de autoritate
(Gherguţ, 2003)
Autoritatea reprezintă dreptul unei persoane de a lua decizii, a iniţia acţiuni, a dirija,
a evalua munca altora (Neamţu, 2001).
Autoritatea este puterea legitimă, intrinsecă poziţiei. Angajaţii din vârful
organigramei au mai multa autoritate decât cei de la baza organigramei. Ca principiu, în
funcţionarea organizaţiilor, autoritatea poate fi delegată, astfel că putem avea următoarele
situaţii: cu cât gradul de delegare este mai mare, cu atât organizaţia este mai
descentralizată; cu cât gradul de delegare este mai mic, cu atât organizaţia este mai
centralizată.
Structuri şi tipuri de autoritate
În instituţiile şi organizaţiile de asistenţă socială putem întâlni următoarele tipuri de
autorităţi:
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-

autoritate centralizată – sunt de obicei birocratice; luarea deciziilor este definită
şi exercitată de un număr mic de indivizi aflaţi la conducere; permite o mai bună
coordonare a resurselor, evitându-se astfel duplicarea eforturilor şi permite extinderea
de resurse când este necesar;

-

autoritate descentralizată – angajaţii participă la luarea deciziilor, însă
controlul asupra aspectelor largi în ceea ce priveşte organizaţia revine
managementului de vârf; datorită delegării autorităţii, motivaţia, la nivelurile de jos
ale organizaţiei, poate fi mai ridicată; conduce la decizii mai rapide,
îmbunătăţeşte performanţa; poate conduce la eforturi necoordonate dacă nu este
supravegheată adecvat.

În cadrul sistemului de servicii sociale din România se pot identifica următorele
structuri organizaţionale: structuri birocratice , structuri carismatice, structuri în reţea
Delegarea autorităţii
Delegarea autorităţii care este insuficientă, neclară sau suprapusă poate determina
confuzie sau conflict în interiorul organizaţiei.
În organizaţiile de asistenţă socială unde întâlnim cazuri de intervenţie de criză sau de
intervenţie rapidă care necesită adoptarea urgentă de decizii, delegarea autorităţii este extrem
de importantă. Acesta este şi motivul pentru care, specialiştii care se ocupă cu adoptarea
politicilor sociale, insistă foarte mult pe descentralizarea instituţiilor de asistenţă socială,
pentru că un grad prea înalt de centralizare duce la ineficienţă şi nefuncţionalitate.
Pentru ca delegarea autorităţii să îşi atingă obiectivele, trebuie să respecte două
principii:
-

principiul parităţii, ceea ce presupune delegarea autorităţii în concordanţă cu
responsabilităţile celui care o primeşte;

-

principiul unităţii de comandă, în sensul că fiecare subordonat trebuie să aibă un
singur superior direct, evitându-se astfel distorsionarea comunicării între cei doi.

Specialiştii în managementul organizaţiei au subliniat câteva aspecte ale delegării
autorităţii pentru managerii organizaţiilor sociale:
-

în majoritatea organizaţiilor sociale, autoritatea derivă din multiple surse:
ierarhice, control asupra unor resurse critice, expertiză şi carismă. Astfel, managerii
trebuie să fie în stare să diferenţieze diferitele surse ale autorităţii, să fie atenţi faţă
de propria autoritate şi să acţioneze în consonanţă cu aşteptările celorlalţi membri ai
organizaţiei;

-

managerii trebuie să înţeleagă costurile, riscurile şi beneficiile asociate utilizării
fiecărui tip de autoritate şi să poata aprecia pe care anume să o folosească în funcţie
de situaţie şi de oameni;

-

autoritatea în serviciile sociale ar trebui considerată, mai degrabă, ca o resursă
limitată, nu ca una inepuizabilă. Managerii trebuie să-şi direcţioneze eforturile
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către problemele prioritare sau către acţiunile ce pot avea cele mai mari beneficii,
să fie gata să cedeze din autoritate în alte domenii neprioritare;
-

natura complexă a organizaţiilor din domeniul social conduce la multiple centre de
autoritate. Managerii pot influenţa viaţa organizaţiei nu prin autoritatea ierarhică, ci
prin stabilirea unor relaţii personale cu ceilalţi deţinători de autoritate şi prin
angajarea în diferite “jocuri” de influenţare a autorităţii;

-

dualitatea autorităţii şi obiectivele multiple ale organizaţiilor sociale pot duce la
conflicte între indivizi şi/sau grupuri. Managerii cu cunoştinţe şi calităţi în domeniul
negocierii pot să-şi sporească autoritatea;

-

o altă modalitate de a spori autoritatea managerială este de a integra activităţile de
zi cu zi cu cele manageriale; de exemplu, încurajarea personalului de a dezvolta
sisteme de monitorizare şi evaluare a propriilor performanţe;

-

organizaţiile sociale sunt caracterizate prin multiple niveluri funcţionale; astfel,
atenţia trebuie concentrată pe dezvoltarea unor mecanisme formale de coordonare şi
comunicare între toate aceste paliere (medical, social, administrativ, etc.);

•

managerii au posibilitatea de a influenţa comportamentul individual al lucrătorilor
sociali. Această posibilitate ar trebui utilizată în continuare de profesioniştii din
domeniul managerial, atât prin dezvoltarea unor aptitudini noi, cât şi prin
încurajarea implicării personalului social în funcţii manageriale, chiar cu normă
întreagă, încercându-se, astfel, delimitarea mai clară a domeniului managerial de
celălalte domenii de activitate.
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CURS 8. COORDONAREA/MANAGEMANTUL RESURSELOR UMANE
Coordonarea include toate eforturile necesare în scopul sincronizării activităţilor tuturor
unităţilor şi departamentelor din organizaţie pentru realizarea obiectivelor.
Coordonarea, ca funcţie a managementului serviciilor sociale, mai este cunoscută
sub denumirea de managementul resurselor umane şi constituie o parte majoră şi foarte
importantă a activităţii managerilor în organizaţiile de asistenţă socială. Resursele umane
sunt direct relaţionate de eficienţa şi eficacitatea unei organizaţii, astfel că, o organizaţie care
doreşte să aibă succes trebuie să conştientizeze că oamenii săi sunt bunul cel mai de preţ.
Teoriile moderne ale managementului resurselor umane consideră că oamenii nu sunt
angajaţi doar pentru a ocupa nişte posturi ci, fiecare în parte, pentru rolul important pe care îl
poate avea în organizaţie.
În acest spirit,
Gherguţ (2003) a definit managementul resurselor umane ca
“acea activitate organizaţională care permite folosirea eficientă a oamenilor/angajaţilor
pentru a atinge scopurile organizaţionale şi individuale şi include mai multe tipuri de
activităţi: analiza şi proiectarea fişelor de post, planificarea personalului, recrutarea,
selectarea şi orientarea personalului, consultanţă oferită angajaţilor pentru viitorul carierei
personale, evaluarea performanţelor, construirea de relaţii la locul de muncă, disciplina,
controlul şi evaluarea funcţiilor personalului, programarea muncii, etc.” (p. 31-32).
Sintetizând, managementul resurselor umane înseamnă:
- planificarea resurselor umane;
- stabilitatea şi menţinerea resurselor umane;
- obţinerea performanţei dorite pentru fiecare angajat;
- instruirea şi dezvoltarea resurselor umane;
- îmbunătăţirea abilităţilor profesionale;
- comunicare şi negociere.
Caracteristicile managementului resurselor umane
Principalele caracteristici ale managementului resurselor umane:
-

managementul resurselor umane este orientat spre acţiune pentru a rezolva problemele
angajaţilor şi a facilita dezvoltarea profesională şi personală;
managementul resurselor umane este orientat spre individ, prin individualizarea serviciilor
şi satisfacerea nevoilor individuale;
managementul resurselor umane este orientat spre viitor, prin fixarea unor obiective pe
termen lung şi, în acord cu acestea, selectarea de angajaţi competenţi şi motivaţi (Gherguţ,
2003).
Planificarea resurselor umane
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Planificarea resurselor este un proces foarte important pentru organizaţie pentru că
ajută la structurarea adecvată a resurselor umane.
Prin planificarea resurselor umane putem identifica nevoile viitoare ale organizaţiei,
putem compara aceste nevoi cu ceea ce avem în prezent ca resurse umane în organizaţie şi,
nu în ultimul rând, putem estima numărul de angajaţi care vor fi recrutaţi de organizaţie în
viitor
Avantajele unui proces de planificare a resurselor umane pentru organizaţiile de
asistenţă socială sunt:
-

agenţia este pregătită să facă faţă schimbărilor chiar dacă acestea nu sunt planificate;
deficitul sau surplusul de personal este evitat;
suprapunerea sarcinilor, dublarea eforturilor angajaţilor sau neacoperirea unei sarcini
sunt evitate;
coordonarea şi integrarea eforturilor angajaţilor este îmbunătăţită.
Tehnicile de planificare a resurselor umane sunt:
- estimarea realizată de un expert, pe baza experienţei anterioare şi pe baza evaluării
nevoilor viitoare ale organizaţiei;
-

tehnica de proiectare a tendinţei, o prognoză bazată pe un anumit factor şi
procesul de angajare a personalului;

-

tehnica planificării de jos în sus care se bazează pe activitatea departamentelor
organizaţionale (aceste departamente îşi formulează predicţii asupra necesarului de
resurse umane, predicţii care, apoi, sunt centralizate) (Gherguţ, 2003).

Recrutarea
Recrutarea presupune angajarea de membri de personal competenţi şi care
abilitatea de a înţelege, progresa cu beneficiarii şi alţi membrii ai personalului.

au

Procedurile utilizate pentru a căuta personal adecvat pot fi: publicitate, anunţuri scrise,
scrisori la instituţiile de şcolarizare în asistenţă socială şi agenţiile de forţă de muncă şi
contacte personale. Recrutarea, ca proces, nu poate fi disociată de analiza postului.
Analiza postului este o descriere a caracteristicilor importante ale unui post, informaţii
care o deosebesc de alte posturi. Aceasta ar trebui să fie specifică, clară şi să descrie sarcinile
şi activităţile de îndeplinit, cum ar fi:
-

activităţile procesului de muncă şi anume activităţi legate de post (proceduri şi
procese folosite) şi activităţi legate de angajat (modele de comportament uman);

- performanţa la locul de muncă;
-

contextul postului
organizaţional;

care

descrie

programul
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de

muncă,

mediul social şi

-

cerinţele de personal care solicită cunoştinţe, abilităţi, nivel de educaţie, experienţă
în domeniu.

Selectarea
În selectarea personalului sunt foarte importanţi doi factori: nevoile şi aşteptările
organizaţiei şi dorinţele persoanei care va fi angajată. Selectarea este foarte importantă pentru
organizaţie, pentru că selectarea înseamnă a găsi persoanele a căror competenţă, aspiraţii
şi interese coincid cu nevoile şi obiectivele organizaţiei.
Procedeul de selecţie implică mai multe etape:
- cererea scrisă (scrisoarea de intenţie şi curriculum vitae);
- interviul (proba de selecţie);
- teste de selecţie, verificarea referinţelor tehnice, psihologice,
etc.;
- verificarea recomandărilor din partea altor persoane;
- interviul comprehensiv;
- analiza şi decizia.
De asemenea, candidaţii pentru un post trebuie să aibă următoarele calităţi:
- capacitate pentru post;
- acceptabilitate faţă de alte persoane (lucru în echipă);
- perseverenţă, hărnicie;
- interes pentru post;
- maturitate, stabilitate.
Competenţa, grija şi implicarea sunt esenţiale dacă un asistent social doreşte să fie
eficace. Competenţa derivă din pregătirea profesională şi experienţa anterioară de
succes. Grija este manifestată atât în comunicarea verbală cât şi în cea nonverbală.
Este esenţial ca angajaţii să comunice beneficiarilor că ei sunt importanţi şi că asistentul
social doreşte să facă tot ce este posibil pentru a ajuta. Implicarea presupune dorinţa
persoanei să aducă o contribuţie la serviciile organizaţiei şi voinţa de a-şi utiliza timpul şi
abilităţile în acest sens, chiar dacă implică ore de muncă suplimentare programului obişnuit.
Orientarea şi pregătirea personalului
Orientarea personalului (integrarea) presupune oferirea de informaţii noului angajat în
ceea ce priveşte misiunea, scopul, funcţiile, politicile şi procedurile organizaţiei (Neamţu,
2001).
În procesul de orientare a noului angajat se identifică:
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- istoricul organizaţiei;
- serviciile pe care organizaţia le oferă;
- politicile, procedurile, regulamentele organizaţiei;
-

structura organizaţională care indică nivelul şi poziţia noului angajat în organizaţie;

-

salariul, numărul de ore de lucru, concediul legal, de boală, sistemul de asigurări
sociale;

- oportunităţile şi provocările lucrului în organizaţie. Printre procedeele folosite
în integrarea profesională avem:
- manualul noului angajat;
- instructajele;
- filmele de îndrumare;
- lucrul sub tutelă.
De asemenea, metodele de integrare diferă în funcţie de scopul angajării. Putem avea:
-

integrarea directă pe post care solicită un ajutor crescut de la colegi şi supervizor;

-

îndrumarea directă făcută de către un alt angajat, care face parte din grupul de
muncă;

-

descoperirea organizaţiei care presupune o perioadă de câteva luni de trecere a noului
angajat prin departamentele organizaţiei;

-

încredinţarea unei misiuni cu scopul de stimulare a initiaţivei noului angajat
(Fărcăşanu, Moldovan, 2000).

Pregătirea personalului presupune asigurarea cunoştintelor şi abilităţilor necesare
lucrătorilor pentru a-i ajuta să-şi realizeze cu succes rolul lor.
Prin îmbunătăţirea abilităţilor şi tehnicilor de lucru, pregătirea permite o mai bună
utilizare a acestora şi creşte sentimentul satisfacţiei în muncă a angajaţilor.
Avantajele unei pregătiri profesionale sunt următoarele:
- productivitate şi calitate sporită a activităţii;
- creşterea deprinderilor de lucru cu noile tehnologii;
- scăderea necesităţii de supervizare;
- scădere a numărului de accidente;
- satisfacţie crescută a muncii.
Metodele de pregătire profesională pot fi:
- pregătirea profesională la locul de muncă prin instruire sau ucenicie;
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-

pregătirea
profesională,
în
scopul
îndeplinirii responsabilităţilor
funcţiei, prin participarea în grup la elaborarea de proiecte, prin delegarea sarcinilor
şi prin înlocuirea temporară a şefului ierarhic;

- rotaţia pe posturi;
- participarea în grupuri eterogene de lucru;
- participarea ca instructor la programe de pregătire;
- participarea la şedinţe.

În procesul de pregătire profesională un loc aparte şi foarte important îl ocupă
motivarea angajaţilor. Motivaţia reprezintă “măsura în care un efort persistent este dirijat
pentru realizarea unui scop” (Johns, 1998, p.150).
Strategiile motivaţionale care pot fi utilizate în agenţiile de asistenţă socială:
- încurajarea autoconducerii;
- stimularea încrederii în resursele proprii;
- orientarea stilurilor manageriale pe organizaţie;
-

înlăturarea barierelor şi crearea oportunităţilor de dezvoltare pentru angajaţi;

-

încurajarea creativităţii şi diversificarea posibilităţilor de alegere pentru angajaţi;

-

abordarea motivaţiei în funcţie de stadiile profesionale şi de ciclurile de vârstă
(Gherguţ, 2003).

Dezvoltarea profesională, spre deosebire de pregătire, are ca obiectiv însuşirea de
cunoştinţe utile în raport atât cu poziţia actuală cât şi cu cea viitoare.
Pentru dezvoltarea resurselor umane, managerii organizaţiilor de asistenţă socială ar
trebui:
- să extindă resursele umane prin încurajarea participării voluntarilor;
-

să păstreze implicarea faţă de şansele egale de angajare în muncă, chiar şi atunci
când sunt în situaţia de a face faţă reducerilor bugetare;

-

să dezvolte metode eficace şi eficiente pentru recrutarea, selectarea şi
evaluarea performanţelor personalului organizaţiei;

-

să asigure pregătirea/perfecţionarea pentru a îmbunătăţi eficacitatea ofertanţilor
de servicii;

-

să protejeze resursele umane valoroase prin măsuri de prevenire a epuizării
personalului şi îmbunătăţirea calităţii vieţii la locul de muncă (Lewis at al.,
1991 apud Neamţu, 2001).
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CURS 9. IV. CONDUCEREA
Conducerea înseamnă promovarea comportamentelor favorabile atingerii obiectivelor
organizaţiei, motivând personalul prin folosirea unor diferite stiluri de conducere, prin
calitatea relaţiilor interpersonale, prin comunicare şi cooperare şi prin modul de implicare a
personalului în procesul decizional (Gherguţ, 2003).
Conducerea este un comportament al unui lider care motivează angajaţii pentru
obţinerea unor performanţe prin supunere voluntară a acestora; conducerea este un “proces
dinamic în cadrul unui grup în care un individ îi influenţează pe ceilalţi să contribuie în mod
voluntar la îndeplinirea sarcinilor grupului într-o situaţie dată” (Cole, 1990).
1. Teorii ale conducerii
Neamţu (2001) aduce în discuţie următoarele teorii referitoare la conducere:
1. Teoria omului mare (de elită) care sublinează că liderii au caracteristici înnăscute
care îi îndeamnă să conducă. Avantajul acestei teorii a fost acceptarea sistemului
“lider-adept”, în sensul că oamenii se simţeau mai confortabil atunci când, dacă
liderul deceda, succesiunea la tron era imediat asigurată de cineva care poseda
caracteristicile necesare unui lider.
2. Teoria trăsăturilor – anumite trăsături şi caracteristici cum ar fi inteligenţa,
sociabilitatea, încrederea în sine, capacitatea de influenţare, stăpânirea de sine,
perseverenţa, empatia, răbdarea sunt esenţiale pentru un lider. În cadrul acestei
teorii, una dintre clasificări este cea a tipurilor de personalităţi determinate
de atitudinea subiecţilor faţă de responsabilitate:
-

tipul repulsiv care prezintă complexe de inferioritate, evită responsabilitatea,
adoptă rapid, în pripă, deciziile, manifestă respect exagerat faţă de independenţa
celorlalţi;

-

tipul dominant caracteristic persoanelor dinamice, este eficient în situaţiile extreme,
are încredere în forţele proprii, tinde să-şi impună propria părere, este perseverent
în atingerea scopurilor, promovează competiţia, în caz de eşec nu-şi recunoaşte
propria responsabilitate;

-

tipul indiferent manifestă lipsă de interes faţă de propria evoluţie în ierarhie,
îi consideră pe ceilalţi pe poziţii egale, este conştiincios (Gherguţ, 2003).

3. Teoria situaţională care consideră că, o situaţie particulară poate influenţa şi
determina comportamentul de conducere. Această teorie pune accentul pe factorii
situaţionali care încearcă să explice raporturile dintre lider, grup, organizaţie şi
situaţie.
4. Teoria interacţionistă în care conducerea este interacţiunea dintre lider şi
comportamentele grupului şi o situaţie particulară. Această teorie ia în considerare
persoanele care îl urmează pe lider, nevoile şi scopurile acestora şi pune accent pe
grup. Comportamentul liderului şi cel al grupului se influenţează reciproc.
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2. Stiluri de conducere
Stilul de conducere reprezintă modalitatea, maniera în care liderul influenţează şi
dirijează grupul spre atingerea scopurilor.
Cele mai comune stiluri de conducere sunt:
-

autoritar – în care căile de comunicare pe scara ierarhică sunt unidirecţionale, de
sus în jos, implică constrângere în motivarea subordonaţilor, ceea ce poate
duce la următoarele consecinţe: subordonaţii vor evita răspunderea, nu vor avea
iniţiative, se vor limita la un singur domeniu;

-

democratic (participativ) înseamnă aderarea personalului la scopul şi obiectivele
organizaţiei, subordonaţii îşi asumă responsabilităţi; este o organizaţie în care se
promovează creativitatea şi inovaţia personalului;

-

laisser-faire (permisiv, indiferent) promovează atitudini de ezitare, preferă să
amâne luarea deciziilor, managerul nu are iniţiativă, lasă lucrurile să se desfăşoare
de la sine, acţionând doar în situaţii de criză (vezi tabelul 4).

În activitatea serviciilor sociale ar trebui tipuri intermediare de conducere.
Natura organizaţiei, poziţia ierarhică, calităţile personale ale managerului conduc la
stilul managerial care poate fi, în serviciile sociale, un stil activ (dinamizează organizaţia şi
mediul extern al acesteia pentru a obţine obiectivul propus) sau un stil reactiv (evită situaţiile
de risc, preferând să se menţină în cadrele specifice ale organizaţiei, sunt refractari
schimbării).
În funcţie de acestea şi de identificarea managerilor cu valorile specifice profesiei sale,
în serviciile sociale putem avea următoarele stiluri manageriale:
Tabelul 4. Comparaţie între stilurile de conducere
Condiţie

Stilul
autoritar

Stilul
participativ

Focalizare

Centrat pe lider

Centrat pe grup

Decizii

Liderul adoptă
Subordonaţii
cele mai bune decizii participă la
deciziilor
Este permisă
Este permisă o
puţină libertate de oarecare
acţiune
independenţă

Independenţă

Comunicare

Puterea

Comunicare
Comunicare
verticală, de sus în jos verticală în
ambele sensuri
Utilizarea
Încercare de
puterii şi a
covingere,
nu
disciplinei
obligare
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Stilul
laisser-faire
Centrat pe
individ
Subordonaţii
luarea iau deciziile
Aproape
independenţă totală
Comunicare
liberă, atât pe verticală
cât şi pe orizontală
Încredere în
de autocontrol

Sentimentele
subordonaţilor

Orientare
Rolul liderului
Rezultate
psihologice

Preocupare
Sentimentele
Predomină
puţină
pentru subordonaţilor
sunt sentimentele
sentimentele
luate în considerare
subordonaţilor
subordonaţilor
Centrat pe
Centrat pe
Realizare
sarcină
oameni
individuală
Să asigure
Implicarea
Să asigure
dirijare
grupului
resurse de sprijin
Supunere şi
dependenţă

Cooperare şi
participare

Adaptat după Carliste, 1987 apud Neamţu (2001)

Independenţă şi
performanţă
individuală

- managerul local – stil reactiv şi identificare profesională înaltă – managerii se
identifică, într-o mare măsură cu interesele clienților; este un stil specific organizaţiilor
de asistenţă socială;
-

managerul comunitar – stil activ şi identificare profesională înaltă – managerul
urmăreşte atingerea obiectivelor fără a renunţa la activitatea profesională; se
raportează atât la normele interne ale organizaţiei, cât şi la normele comunităţii
căreia îi oferă asistenţă;

-

managerul profesional – stil reactiv şi identificare profesională scăzută
– managerul este orientat către îndeplinirea sarcinilor interne;

-

managerul orientat spre exterior – stil activ şi identificare profesională scăzută
– managerul urmăreşte să atingă obiectivele organizaţiei chiar cu încălcarea
normelor interne ale organizaţiei (Gherguţ, 2003).

Caracteristicile specifice unui manager competent şi eficient includ următoarele:
- managerul este considerat prietenos, oferă sprijin, este corect şi obiectiv;
- este entuziast, inspiră încredere şi reprezintă un model pentru ceilalţi;
- acordă credit atunci când este cazul;
- încurajează participarea în luarea deciziilor;
- lasă echipa să ştie ce se aşteaptă de la ei;
- stabileşte scopuri specifice, măsoară progresul înregistrat şi asigură un feedback
concret;
- ajută la stingerea conflictelor şi dezacordurilor între membrii echipei;
- ia măsuri dacă oamenii nu se implică sau încalcă regulile.
Pentru aplicarea principiului de „leadership” în organizaţiile de asistenţă socială, o persoană
ar trebui:
- să fie proactivă şi să conducă prin exemplu propriu;
- să înţeleagă şi să răspundă la schimbările din mediul extern;
- să ia în considerare nevoile tuturor părţilor interesate, inclusiv beneficiari, proprietari,
personal, furnizori, comunităţi locale şi societatea în ansamblu;
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-

să stabilească o viziune clară pentru viitorul organizaţiei;
să stabilească valorile comune şi modelele de etică la toate nivelurile organizaţiei;
să construiască încrederea şi să elimine teama;
să asigure personalului resursele necesare şi libertatea de a acţiona cu
responsabilitate şi răspundere;
să inspire, să încurajeze şi să recunoască contribuţiile personalului;
să promoveze o comunicare deschisă şi onestă;
să educe, să instruiască şi să îndrume personalul;
să stabilească obiective şi ţinte îndrăzneţe;
să implementeze strategii pentru realizarea acestor obiective şi ţinte.

3. Tipuri şi mecanisme de luare a deciziei
Decizia reprezintă unul dintre cei mai importanti paşi în managementul serviciilor sociale şi
reprezintă alegerea unui mod operaţional de rezolvare a unei situaţii sau probleme dintrun evantai de alternative existente.
Pentru rezolvarea unei probleme, trebuie parcurse mai multe etape:
- sesizarea problemei;
- clarificarea şi analizarea problemei;
- definirea obiectivelor, identificarea limitelor şi determinarea criteriilor;
- generarea de soluţii alternative;
- evaluarea soluţiilor;
- selectarea soluţiei celei mai bune;
- planificarea acţiunii;
- comunicarea deciziei şi motivarea ei;
- acţiunea;
- monitorizarea, controlul, revizuirea.
O clasificare a tipurilor de decizie o putem face în funcţie de:
- scop: strategice (pe termen lung), tactice (pe termen scurt);
- structură: structurate şi neambigue, nestructurate şi ambigue;
- complexitate: deciziile pot fi mai mult sau mai puţin complexe în funcţie de numărul
de factori care le afectează; aceştia pot fi interni şi externi (sau de mediu);
- gradul de dependenţă şi influenţă: dependente de alte decizii (trecute, prezente,
viitoare) şi pot influenţa alte decizii;
- gradul de incertitudine existent;
- circumstanţele în care se ia decizia: decizii de oportunitate, decizii de problemă,
decizii de criză;
- timpul disponibil – scale de timp.
Regulile de bază în luarea deciziei sunt:
- optimist – alege opţiunea care poate da rezultatele cele mai bune;
- pesimist – alege opţiunea cu cea mai mare valoare a rezultatului cel mai
puţin posibil;
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-

costul de oportunitate – dacă decidem asupra unei opţiuni, când vom privi înapoi,
cât de mult vom regreta că nu am decis asupra celei mai bune opţiuni, date fiind
circumstanţele apărute;
- valoarea aşteptată – alege opţiunea în concordanţă cu probabilitatea estimată
de apariţie a unei anumite situaţii.
Tehnici de luare a deciziei
Luarea deciziei este un proces zilnic în orice organizaţie. Managerii de la toate nivelele
ierarhice sunt puşi să ia decizii, care pot fi simple sau complexe.
Paşii comuni în procesul de luare a deciziei includ:
- definirea problemei – evaluarea cauzelor problemei, impactul acesteia asupra
eficienţei şi eficacităţii organizaţiei dacă problema nu va fi rezolvată, ce ar trebui
făcut;
- formularea soluţiilor alternative – acestea trebuie să fie corelate cu scopurile
organizaţiei;
- evaluarea
soluţiilor
alternative
propuse
–
examinarea consecinţelor şi
implicaţiile care vor apare dacă se urmează implementarea fiecărei soluţii propuse a
problemei;
- selectarea celei mai corespunzătoare soluţii alternative la problemă – evaluarea
datelor disponibile, resursele umane şi materiale disponibile pentru a alege o soluţie la
problemă;
- implementarea soluţiei – prin elaborarea unui plan de implementare şi
implicarea tuturor celor care vor participa la implementarea soluţiei;
- monitorizarea şi evaluarea eficienţei şi eficacităţii soluţiei propuse.
O metoda utilă de luare a deciziilor poate fi analiza SWOT a problemei de rezolvat.
Analiza SWOT (vezi tabelul 5) este un proces foarte simplu care poate oferi înţelegere
foarte profundă a problemelor potenţiale şi critice care pot afecta o decizie. Principalul
scop al analizei SWOT este de a identifica şi de a atribui fiecare factor, pozitiv sau negativ,
uneia din cele patru categorii, permiţându-vă să vă priviţi decizia dintr-un punct de
vedere obiectiv.
Tabelul 5. Analiza SWOT
Strengths
Weaknesses
(Puncte tari)
Opportunities

(Puncte slabe)
Threats

(Oportunităţi)

(Ameninţări)

Analiza SWOT are două dimensiuni:
analiza factorilor interni, adică a punctelor forte (strengths) şi a punctelor slabe
(weaknesses);
- analiza factorilor externi, reprezentaţi de oportunităţile (opportunities) şi ameninţările
(threats) cu care organizaţia se confruntă.
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Punctele forte descriu atributele pozitive, tangibile şi intangibile, interne, ale
problemei. Acestea sunt sub control. Întrebările care se pun sunt: Ce faceţi bine? Ce resurse
aveţi? Ce avantaje aveţi?
Punctele slabe sunt factori care sunt sub control şi care vă împiedică să luaţi o decizie.
Întrebarea care se pune este: Ce zone trebuie îmbunătăţite? Punctele slabe ar putea include
lipsa de experienţă, resursele limitate, lipsa de acces la tehnologie sau capacitate, etc.
Oportunităţile evaluează factorii atractivi externi care reprezintă motivul pentru care
doriţi să luaţi o decizie şi întrebarea-cheie este: Ce oportunităţi există în mediul înconjurător
din care puteţi spera să beneficiaţi?
Ameninţările se referă la factorii mediului extern care pot influenţa în mod negativ
rezultatul deciziei. Aceştia pot fi o barieră, o constrângere care poate provoca probleme,
pagube, prejudicii organizaţiei.
Modelul SWOT este un model pur descriptiv, adică nu oferă analistului recomandări
strategice explicite. Analiza SWOT nu va da răspunsuri precise celui care ia deciziile.
În schimb, este un mod de a organiza informaţia şi de a emite probabilităţi ale evenimentelor
potenţiale - atât bune cât şi rele - ca bază pentru strategia de dezvoltare a organizaţiei şi pentru
planurile operaţionale.
În serviciile sociale, o metodă de luare a deciziilor, în special în stilul de conducere
democratic, este brainstorming-ul. Această tehnică încearcă să crească “numărul soluţiilor
creative alternative prin concentrarea mai degrabă pe generarea decât pe evaluarea ideilor”
(Johns, 1998, p. 377). Membrii unui grup generează idei cât mai multe pentru a creşte şansa de
a obţine o soluţie realmente creativă. Grupul este încurajat să genereze ideile într-un mod
cât mai informal, nici o idee nu trebuie considerată prea exagerată sau prea neobişnuită. Nu
se critică nimic pentru a nu inhiba nici o direcţie utilă de gândire.
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Curs 10. V. SUPERVIZAREA
Def. Controlul/supervizarea, din punct de vedere managerial, presupune stabilirea
standardelor şi aşteptărilor, monitorizarea rezultatelor şi evaluarea performanţelor, elaborarea
acţiunilor corective. Controlul poate fi personal, bazat pe supravegherea directă, personală şi
impersonal, însemnând controlul rezultatelor sistemului.
În domeniul serviciilor sociale controlul este cunoscut ca supervizare, aceasta fiind una
dintre caracteristicile specifice asistenţei sociale.
Supervizarea este un proces prin care o persoană ajută o altă persoană să-şi
îmbunătăţească performanţa muncii prin diverse metode şi tehnici.
Supervizarea este una dintre metodele de evaluare periodică şi ne permite să
observăm cum se desfăşoară o activitate şi, de asemenea, ne arată cum să o reorientăm, dacă
este cazul. Este o metodă de observare (nu o listă de verificare sau un studiu) a calităţii
procesului, la un moment dat. Supervizarea are loc în mod formal, la intervale regulate de
timp.
Barker (1995) defineşte supervizarea ca fiind “un proces administrativ şi educaţional
utilizat în agenţiile de asistenţă socială pentru a sprijini asistenţii sociali să-şi dezvolte
abilităţile şi să asigure servicii de calitate clienţilor” (p. 371-372).
Supervizarea poate fi privită din două perspective: din punctul de vedere al
managerului şi din punctul de vedere al asistentului social.
Supervizarea, din punct de vedere managerial, răspunde la întrebări cum ar fi:
- Cum ştii dacă angajaţii fac ceea ce trebuie să facă?
- Cum ştii dacă angajaţii îşi îndeplinesc munca cât mai bine posibil?
- Cum ştii dacă angajaţii fac faţă situaţiilor complexe de lucru?
- Cum ştii dacă beneficiarii serviciilor pe care le oferiţi sunt multumiţi?
De asemenea, supervizarea, din punct de vedere al angajatului, al asistentului social, înseamnă:
- revizuirea muncii sale pentru a vedea dacă îi sunt satisfăcute aşteptările;
- îndepărtarea încărcăturii afective şi a experienţelor create de cerinţele muncii şi
obţinerea sprijinului;
- preocuparea pentru nevoile personale şi profesionale şi la dezvoltarea carierei sale
(Wiener, 1995 apud Neamţu, 2001).
Supervizarea, ca metodă de dezvoltare profesională şi personal determină realizarea
unui management de caz corect, acumularea de noi cunoştinţe despre teoria şi practica
asistenţei sociale, oferă suport emoţional, prevenind stresul şi epuizarea, face ca munca în
echipă, şi nu numai, să fie eficientă, şi nu în ultimul rând realizează o înţelegere a
beneficiarului şi prin aceasta, o mai bună activitate practică.
Supervizarea eficace presupune:
- sprijin;
- dirijare;
- dezvoltare.
Scopuri şi obiective ale supervizării
Scopul de bază al supervizării este să faciliteze munca supervizaţilor, astfel încât
aceştia să ofere, la înalte standarde calitative, serviciile sociale solicitate.
Scopurile supervizării sunt:
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-

să se asigure că asistentul social îşi cunoaşte rolurile şi responsabilităţile;
să se asigure că supervizatul îndeplineşte obiectivele organizaţiei;
să asigure calitatea serviciilor pentru beneficiari;
să dezvolte un climat potrivit pentru practică;
să ajute la dezvoltarea profesională;
să reducă stresul;
să se asigure că asistentului social i s-au oferit resursele necesare să-şi desfăşoare
activitatea (Morrison, 1993).
Sintetizând, scopul supervizării în asistenţă socială este de ameliorare şi
menţinere a calităţii suportului profesional oferit persoanelor în dificultate, prin dezvoltarea
profesională continuă şi evitarea epuizării profesionale a asistenţilor sociali (Muntean,
2007).
Obiectivul de bază al supervizării este ajutarea personalului să asigure o bună calitate
a serviciilor oferite beneficiarilor, în sfera de preocupare a organizaţiei.
Obiectivele supervizării sunt:
- să fie păstrate standardele profesionale;
- sarcinile să fie realizate eficient şi efectiv;
- să fie asigurat un serviciu de calitate;
- echipele să lucreze bine, armonios şi să realizeze ţelurile propuse;
- asistenţii sociali să se simtă împliniţi, să nu întâmpine dificultăţi care să le
afecteze munca, să se simtă susţinuţi.
Rolul şi funcţiile supervizării
Supervizarea este utilă pentru:
- motivarea personalului în vederea obţinerii unor rezultate bune;
- controlul calităţii din punct de vedere tehnic şi din perspectiva perceperii calităţii
serviciului de către beneficiar;
- pregătirea personalului;
- obţinerea unui feedback imediat şi obţinerea de sugestii pentru îmbunătăţirea
procesului.
În unele organizaţii, feedback-ul oferit este negativ şi distructiv, ceea ce este lipsit de
orice folos. Feedback-ul constructiv şi apreciativ poate oferi informaţii asupra performanţelor
realizate de individ şi asupra modului lor de îmbunătăţire.
Supervizorul are rolul administrativ de a repartiza fiecare caz de intervenţie asistentului
social cel mai indicat din punct de vedere al competenţelor şi motivaţiei. Din punct de vedere
tehnic, el îl ajută pe asistentul social să pregătească primul contact cu beneficiarul, să
definească obiectivele intervenţiei şi să contureze proiectul acesteia. De asemenea,
supervizorul îl ajută pe asistentul social să înţeleagă “filosofia” practicii asistenţiale şi a
organizaţiei în care lucrează. Nu în ultimul rând, el veghează la respectarea normelor
deontologice şi realizează evaluarea finală a rezultatelor intervenţiei (Barker, 1995).
Supervizarea ajută supervizatul să reflecteze la propria situaţie sau atitudine într-o
situaţie dată, având rol de oglindă.
Supervizarea are trei funcţii fundamentale:
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managerială – asigurarea calităţii performanţei angajatului, punerea în aplicare a
politicilor organizaţiei conform standardelor prestabilite, alocarea unei încărcături
adecvate de sarcini de munca fiecărui asistent social, management adecvat al timpului
supervizatului;
educativă (de învăţare) – dezvoltarea competenţei profesionale, evaluarea
bazei teoretice, a abilităţilor şi contribuţiei asistentului social în cadrul organizaţiei,
evaluarea nevoilor de instruire şi dezvoltare a angajaţilor în muncă şi cum pot fi
acestea satisfăcute;
de sprijin (suport) – ajută oamenii să facă faţă stresului, sprijină dezvoltarea
profesională creativă.
În munca socială, supervizarea are şi funcţie de autocunoaştere şi de perfecţionare.

Principiile supervizării în asistenţă socială
Cojocaru (2005) propune o clasificare a principiilor supervizării, clasificare necesară pentru a
înţelege importanţa procesului de supervizare:
- toţi asistenţii sociali au nevoie de supervizare, nevoie accentuată de contextul
în care îşi desfăşoară activitatea;
- supervizarea este o activitate încurajată şi recunoscută de către organizaţie, sub forma
supervizării interne sau supervizării
- externe; este recomandabil ca supervizarea să fie oferită de o persoană specializată;
- supervizarea înseamnă împărţirea responsabilităţii, iar rezultatele obţinute sunt
dependente de calitatea procesului de supervizare;
- supervizarea răstoarnă piramida ierarhiei organizaţionale prin schimbarea stilului de
comunicare, a controlului, sprijinului şi evaluării angajaţilor; astfel, supervizarea aduce
un nou echilibru în cadrul organizaţiei şi atenuează relaţiile ierarhice;
- supervizarea se bazează pe negociere şi oferă soluţii pentru rezolvarea conflictelor;
- supervizarea este permanentă, în lipsa ei producându-se o diminuare a calităţii
serviciilor oferite;
- supervizarea
promovează
critica
reflexivă,
competenţa, împuternicirea şi
responsabilitatea; supervizarea îl ajută pe asistentul social să ia decizii cu privire la
următoarea intervenţie şi se asigură că acţiunile acestuia sunt conforme cu misiunea
organizaţiei;
- supervizarea este una dintre cele mai importante şi mai puternice relaţii
profesionale, datorită orientării ei spre lucru în echipă, luarea de decizii în ceea ce priveşte
munca asistentului social, nevoia de formare şi dezvoltare profesională;
- supervizorul sprijină asistenţii sociali să le ofere beneficiarilor servicii de calitate,
orientate spre beneficiar, spre nevoile lui şi satisfacerea acestora;
- supervizorul sprijină asistenţii sociali să menţină standarde profesionale înalte pentru
că raportarea permanentă la standarde îi oferă asistentului social garanţia unei practici
sociale corecte şi eficiente;
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supervizarea este una dintre cele mai importante activităţi în cadrul serviciilor sociale,
atât pentru organizaţie, cât şi pentru beneficiarii serviciilor;
supervizarea îşi propune să se asigure că asistenţii sociali îşi cunosc rolurile şi
responsabilităţile incluse în fişa postului;
supervizarea urmăreşte sprijinirea asistenţilor sociali pentru atingerea obiectivelor de
performanţă prin stabilirea unor obiective care pot fi atinse în funcţie de resursele
disponibile, monitorizarea permanentă a gradului de atingere a obiectivelor, ajutor pentru
îndeplinirea sarcinilor, evaluarea şi motivarea asistentului social supervizat, stabilirea unor
activităţi pentru atingerea obiectivelor şi fixarea unor termene limită;
supervizarea asistă la identificarea şi managementul stresului asistentului social, generat
de rolurile pe care le are de îndeplinit prin stabilirea încărcăturii de lucru, stabileşte,
împreună cu supervizatul, priorităţile şi urgenţele, etc.;
supervizorul se asigură că asistentul social are resursele necesare pentru a-şi desfăşura
activitatea şi administrează eficient aceste resurse;
supervizarea se bazează pe metodele de educare ale adulţilor identificând nevoile de
formare ale supervizaţilor, planificând şi organizând programe de instruire specifice.

5. Stiluri şi metode de supervizare
Stilul de supervizare depinde de stilul de conducere din organizaţie, aducând cu sine,
în relaţia supervizor-supervizat, o încărcătură emoţională, care poate avea consecinţe atât
pozitive, cât şi negative.
Comparaţie între stilurile de supervizare
Supervizarea autoritară
-

Supervizarea participativă

supervizarea este impusă
dă ordine
impune criterii, nu ascultă alte opinii
nu delegă responsabilitatea, nu
stimulează încrederea
ia decizii unilateral
pregăteşte personalul pentru a urma
normele ceea ce duce la uniformizare
nu motivează, nu sprijină personalul
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-

facilitează participarea
integrează echipa
încurajează dialogul, ascultă opinii
generează responsabilităţi, stimulează
încrederea
deciziile sunt luate de către echipă
permite dezvoltarea aptitudinilor
orientează, motivează, sprijină

Metodele utilizate în supervizare pot fi:
- prezentarea şi dezbaterea de caz;
- coterapia – supervizorul şi supervizatul sunt coterapeuţi în lucrul cu beneficiarul;
- observaţia participativă;
- tehnici de asistare on-line a supervizatului;
- jocul de rol şi jocul cu roluri inversate;
- modelarea şi demonstrarea
- antrenamentul;
- informaţii scrise;
- metode preluate din modelele de inspiraţie psihoterapeutică;
- solicitarea de către supervizor a unor teme şi subiecte care să fie executate de către supervizat
între întâlnirile de supervizare (Haynes, Corey, Moulton, 2003 apud Muntean, 2007).
Tehnici de supervizare
Tehnicile depind de timpul disponibil, de sistemul informaţional şi de personal. Aceste tehnici
includ:
- observaţia directă, neparticipativă a personalului – angajaţii sunt conştienţi că
supervizorul este acolo pentru a-i ajuta şi îndruma, nu pentru a-i critica;
- dialogul cu personalul – se pot găsi cauzele problemelor identificate de personal ceea
ce va ajuta la găsirea soluţiilor;
- dialogul cu beneficiarii permite evaluarea satisfacţiei faţă de calitatea serviciului, rata
utilizării sale, accesibilitatea sa, etc. (de exemplu anchetele sociale ulterioare rezolvării
cazului);
- culegerea de informaţii – prin sondaje de opinie;
- controlul logistic - permite evaluarea disponibilităţii resurselor necesare şi a rezultatelor
obţinute în urma activităţilor de management;
- pregătirea continuă.
Etapele procesului de supervizare
Etapele procesului de supervizare sunt similare celui terapeutic,având originile în
psihoterapie, însă se diferenţiază de aceasta prin problematica abordată şi obiectivele procesului
în sine. În supervizare sunt atinse doar acele laturi şi probleme personale care au tangenţă cu
cadrul profesional, vizând îmbunătăţirea şi optimizarea personală din perspectiva competenţelor
necesare în plan profesional. Dar, fiind orientată spre individ (supervizat) şi mai puţin pe sarcină
şi obiective şi apelând la metode fondate prin teorii psihologice, există riscul transformării relaţiei
supervizat-supervizor într-o relaţie terapeutică.
Etapele procesului de supervizare sunt:
1. cunoaştere prin:
- prezentarea conţinutului din sfera muncii sociale: situaţii, conflicte, comportamente,
atitudini, relaţii;
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- reflecţie asupra conţinutului muncii sociale, prin prelucrarea descriptivă şi raţională;
- autoreflecţie – în mod activ şi autentic asupra propriilor atitudini;
- crearea unor relaţii între efectele propriilor acţiuni, consecinţe şi ceilalţi;
- analiza şi autoanaliza.
2. conştientizare – momentul în care supervizatul realizează anumite aspecte relevante despre
propria atitudine în contextul muncii sale. Aproape întotdeauna procesul de conştientizare este
însoţit de deblocarea tensiunilor emoţionale determinate de scoaterea la iveală a unor aspecte
ascunse până atunci planului conştient.
3. autoacceptare – aducându-se în planul conştiinţei aspecte referitoare la propria persoană,
aspecte care, până la acel moment, au fost plasate în umbră, se pot mobiliza resurselepozitive,
iar limitele personale pot fi mai uşor acceptate (Irimescu, 2003).
Un manager care se arată plin de grijă şi îşi susţine angajaţii îi stimulează în extinderea
performanţelor, îmbunătăţirea calităţii lor, odată cu exploatarea la maxim a potenţialului
disponibil, fapt ce va ajuta întreaga echipă să progreseze şi să aibă rezultate mai bune.
În supervizare, unul dintre stimulii la care oamenii răspund este feedback-ul. Feedbackul are o importanţă vitală pentru oamenii care se doresc plini de succes în munca prestată.
Tipuri de supervizare
Cercetările (Cojocaru, 2005) arată ca tipologia supervizării se face în funcţie de următoarele
criterii:
- relaţia supervizorului cu organizaţia;
- forma de organizare;
- perspectiva de abordare a realităţii.
Astfel, putem avea următoarele forme ale supervizării:
1. din punctul de vedere al relaţiei supervizorului cu organizaţia vorbim de:
- supervizare internă, când supervizorul este din interiorul organizaţiei;
- supervizare externă, când supervizorul este o persoană din afara organizaţiei.
2. după forma de organizare avem:
- supervizare individuală;
- supervizare de grup.
3. din perspectiva de abordare a realităţii identificăm:
- supervizare clasică, centrată pe problemă;supervizare apreciativă, centrată pe apreciere.
În organizaţiile de asistenţă socială, cele mai întâlnite tipuri de supervizare sunt supervizarea
individuală şi supervizarea de grup.
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CURS 11. DEONTOLOGIA PROFESIONALĂ A MANAGERILOR SOCIALI
Profesia de manager social se caracterizează printr-o bază echilibrată de teorie şi experienţă
profesională practică, decurgând din valorile care dau însăşi natura acestei profesii: o profesie înalt
umanistă, cu responsabilităţi deosebite faţă de natura umană şi destinul unor vieţi omeneşti.
Asistenţa socială este, în primul rând, o artă, este, de asemenea, o ştiinţă şi este, cu
siguranţă, o profesie. Ideea este susţinută de teoreticieni de valoare, specialişti în domeniu care au
adus contribuţii importante la dezvoltarea conceptelor teoretice ale asistenţei sociale. Este o artă
deoarece presupune din partea celui care o practică o serie de calităţi personale, aptitudini
deosebite, care prin educaţie dezvoltă deprinderi şi abilităţi, formează talentul necesar pentru a
acţiona într-o mare diversitate de situaţii, pentru a-i putea înţelege pe oameni şi a-i ajuta pe aceştia
să se ajute singuri; este o ştiinţă pentru că a dezvoltat, în timp idei, principii şi concepte
operaţionale proprii; în fine, este o profesie pentru că presupune şi ţine seama de toate atributele
unei profesii: deţine un corpus sistemic, organizat teoretic de cunoştinţe de specialitate, operează
cu valori şi simboluri comune, este o activitate pe termen lung pusă în slujba nevoilor sociale, are
instituţii academice, se bazează pe un sistem legislativ şi o dimensiune etică proprii, deţine un
profil profesional specific pentru a servi persoana în dificultate, în particular, şi totodată pentru
bunul mers al societăţii, în sens larg.
Asistenţa socială modernă s-a dezvoltat pornind de la nevoia oamenilor de a se sprijini unii
de alţii, de a se ajuta în momente dificile, dar şi cu ajutorul oamenilor de ştiinţă “sensibilizaţi la
problemele umane”.
Ca activitate practică, cu largă aplicabilitate în sfera protecţiei sociale, asistenţa socială are
la bază trei premise fundamentale:





prima se referă la importanţa fiinţei umane, la unicitatea şi demnitatea ei, la necesitatea
menţinerii acestei condiţii fără ca persoana să decadă sau să abdice de la condiţia umană;
a doua premisă are în vedere faptul că persoana, familia, colectivitatea sau comunitatea pot
avea probleme ce rezultă din interacţiunea cu ceilalţi: probleme de dezadaptare la mediul
social din care face parte, modificări ale mediului social, care poate deveni nepotrivit sau
chiar ostil, ori modificări simultane, în ambele sensuri, atât dinspre mediu spre individ, cât
şi ale individului la mediul său de viaţă;
în fine, datorită unei virtuţi cu care a fost înzestrată nativ fiinţa umană de a dezvolta
sentimente de grijă şi a-şi ajuta semenii – “homo ad juventus paratus” (H. Soydan, 1993),
oamenii pot şi trebuie să intervină pentru aplanarea problemelor şi îmbunătăţirea vieţii
semenilor lor; fiecare individ trebuie să-şi asume responsabilităţi familiale şi sociale, dar
are şi dreptul de a fi ajutat de ceilalţi membrii ai societăţii atunci când este află în situaţii
dificile din punct de vedere emoţional, fizic ori material, cărora nu le poate face faţă singur
prin forţe proprii, în numele justiţiei sociale prin solidaritate umană.
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Toate acestea se constituie în argumente pentru a susţine că pentru managerul social devine
imperios necesar a-şi onora profesia printr-o conduită profesională adecvată, în respectul datorat
atât în relaţia cu persoana, colectivitatea sau comunitatea pentru care lucrează, cât şi în relaţia cu
comunitatea profesională proprie, cu echipa în care lucrează, cu propria instituţie şi cu toate
celelalte instituţii cu care trebuie să colaboreze. Asumarea multitudinii de roluri şi responsabilităţi
ce-i revin managerului social în dezvoltarea tuturor acestor relaţii presupune nu numai temeinicie
în cunoaşterea teoretică, stăpânirea abilităţilor şi deprinderilor practice corespunzătoare, dar şi
respect pentru valorile şi standardele de profil cuprinse în codul deontologic al profesiei de
manager social.
În funcţie de particularităţile fiecărei situaţii în care se află persoana asistată şi de contextul
istoric, geografic, economic, social şi cultural în care trăieşte, managerul social trebuie să
construiască o strategie de intervenţie pe baza celor două dimensiuni ale sistemul social de
ajutoare: sistemul formal, compus din instituţii guvernamentale şi agenţii nonguvernamentale şi
sistemul informal, compus din membrii familiei, prieteni, vecini etc. Modul în care managerul
social se orientează în lucrul cu cele două sisteme şi adoptarea conduitei potrivite faţă de
persoanele aflate în nevoie sunt decise de către managerul social, în consens cu codul deontologic
al profesiei. Codul deontologic îl ghidează pe managerul social în varietatea rolurilor şi relaţiilor,
la nivele diferite de responsabilitate, în raport cu situaţiile în care intervine.
Etica şi deontologia în context internaţional şi naţional
În 1994, în Colombo, Sri Lanka, a avut loc întâlnirea specialiştilor la nivel internaţional care
au încercat definirea ariei operative a managerului social în cadrul programelor de protecţie
socială. Federaţia Internaţională a Asistenţilor Sociali a adoptat, la această întâlnire, “Etica
Asistenţei Sociale. Principii şi standarde”, cuprinsă în două documente: Declaraţia Internaţională
a Principiilor Etice ale Asistenţei Sociale şi Standardele Etice Internaţionale ale Asistenţilor
Sociali.
Acest document, bazat pe “Codul Internaţional al Eticii pentru Asistentul Social
Profesionist” adoptat de Federaţia Internaţională a Asistenţilor Sociali în 1976, conţine principiile
etice de bază ale practicii asistenţei sociale şi procedurile recomandate în relaţiile individuale ale
managerului social cu clienţii, colegii şi alţi specialişti.
Federaţia Internaţională a Asistenţilor Sociali recunoaşte necesitatea stabilirii unor principii
generale de orientare a managerului/asistentului social în relaţie cu problemele individuale şi
sociale care intră în sfera asistenţei sociale şi recomandă procedurile necesare care trebuie urmate
când munca managerului social prezintă dileme etice.
Standardele Etice Internaţionale ale managerilor sociali au fost stabilite în consens cu
Declaraţia Universală a Drepturilor Omului şi cu alte convenţii care derivă din acestea. Plecând de
la principiul de bază al profesiei de manager social, potrivit căruia acesta intervine pentru creşterea
bunăstării individuale, Standardele Etice Internaţionale ale managerilor sociali reglementează
relaţiile dintre:
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managerul social şi problematica socială, în care sunt prevăzute standardele referitoare la
identificarea, înţelegerea şi interpretarea nevoilor individuale şi sociale;
manager social şi client, referitoare la principiile de colectare şi utilizare a informaţiei
privind situaţia clientului şi modalităţile de lucru cu clientul;
managerul social şi organizatia în care lucrează, privind problemele referitoare la aspecte
ce ţin de procedurile şi practicile adecvate serviciilor oferite de organizatie;
managerul social şi colegii, în care sunt prevăzute standarde referitoare la susţinerea
oportunităţilor de informare şi experienţă între specialişti şi reglementează situaţiile în care
este încălcată etica profesională;
managerul social şi profesie, referitoare la modalităţile de menţinere şi aplicare a valorilor
profesionale în practica managementului social.

Problematica socială porneşte de la premise diferite de spaţiu geografic, condiţii istorice,
economice, sociale şi culturale care se regăsesc în strategiile guvernamentale din sfera politicii
sociale. Federaţia Internaţională a Asistenţilor Sociale încurajează specialiştii fiecărui stat să
discute şi să clarifice problemele particulare relevante pentru fiecare ţară. Astfel, Federaţia
Internaţională a Asistenţei Sociale recomanda “Etica Asistenţei Sociale. Principii şi Standarde” ca
un ghid general pe baza căruia specialiştii fiecărui stat membru îşi pot stabilii principiile
profesionale proprii.
Plecând de la acest principiu, Asociaţia Română pentru Promovarea Asistenţei Sociale,
membră a Federaţiei Internaţionale a Asistenţilor Sociali, a elaborat primul Cod deontologic al
managerului social/asistentului social în România. În elaborarea Codului, realizat de un colectiv
de specialişti, membri ai Asociaţiei Române pentru Promovarea Asistenţei Sociale, sub îndrumarea
prof. univ. dr. Cătălin Zamfir, Decanul Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială, a fost folosit
ca model codul deontologic al unor ţări cu experienţă avansată în domeniu (Olanda, Spania, SUA).
De asemenea, a fost utilizat Codul deontologic profesional al Federaţiei Internaţionale a
Asistenţilor Sociali şi al Asociaţiei Europene de Asistenţă Socială. Codul deontologic a fost
discutat şi aprobat în 1997 de comunitatea profesională a managerilor sociali. (membri ai
Asociaţiei Române pentru Promovarea Asistenţei Sociale) şi de delegaţii altor organizaţii
profesionale de asistenţă socială din ţară (Asociaţia Asistenţilor Sociali Profesionişti, Asociaţia
Asistenţilor Sociali din România) în cadrul Conferinţei Asociaţiei Române pentru Promovarea
Asistenţei Sociale.

Codul deontologic al managerului social
Acest cod a fost adoptat în anul 1997 în cadrul Conferinţei Asociaţiei Române pentru
promovarea Asistenţei Sociale.
A. Principii etice
Fiecare fiinţă umană este o valoare unică, ceea ce implică respect necondiţionat.
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Fiecare persoană are datoria să contribuie după posibilităţi la bunăstarea societăţii şi dreptul
de a primi suportul deplin din partea acestuia.
Fiecare persoană are dreptul să se autorealizeze în măsura în care nu afectează autorealizarea
celorlalţi.
Managerul social are obligaţia să respecte şi să promoveze principiile eticii şi justiţiei
sociale.
Managerul social are responsabilitatea să-şi folosească la maximum calităţile umane şi
cunoştinţele profesionale pentru a ajuta indivizii, grupurile, comunităţile, societatea în dezvoltarea
lor şi în soluţionarea conflictelor la nivel personal şi la nivelul societăţii.
Managerul social trebuie să acorde asistenţa cea mai bună posibil oricărei persoane aflată în
dificultate, fără a face nici un fel de discriminări (în funcţie de sex, vârstă, rasă, naţionalitate,
apartenenţă etnică sau religioasă etc.).
În activitatea sa, managerul social trebuie să respecte drepturile persoanelor, specificul
grupărilor şi comunităţilor, având în vedere prevederile cu privire la drepturile şi valorile stipulate
în Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, în alte convenţii internaţionale, cât şi în legislaţia
naţională; drepturile persoanei umane sau prioritare.
Managerul social trebuie să se bazeze pe principiile respectului apărării intimităţii,
confidenţialităţii şi utilizării responsabile a informaţiilor obţinute în actul exercitării profesiei.
Respectarea confidenţialităţii trebuie să fie necondiţionată; ea continuă chiar şi după decesul
persoanei asistate.
B. Standarde
Managerul social trebuie să menţină în cadrul colectivităţii un înalt standard al condiţiei sale
morale. Este inacceptabilă orice formă de manipulare; managerul social trebuie să respecte
libertatea de opţiune a fiecărui individ, grup, colectivitate.
Managerul social trebuie să apere persoana asistată de a fi abuzată datorită unei situaţii
dificile în care se află.
Managerul social trebuie-şi practice profesia cu probitate morală, demnitate, onestitate şi
competenţă.
Profesia de manager social fiind condiţionată de încredere şi prestigiu personal, managerul
social trebuie să evite în viaţa sa privată tot ceea ce ar dăuna imaginii sale profesionale.
Managerul social trebuie să fie activ în depistarea problemelor, să folosească toate
cunoştinţele sale profesionale pentru a asista persoanele, grupurile sau colectivităţile aflate în
dificultate să atingă un prag acceptabil de normalitate.
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Managerul sociale trebuie să protejeze interesele persoanelor asistate, susţinându-le în luarea
propriilor decizii în deplină cunoştinţă de cauză.
Managerul social trebuie să-şi perfecţioneze continuu pregătirea profesională (prin lecturi de
specialitate, cursuri de perfecţionare, participare la manifestări ştiinţifice), cât şi deprinderile şi
abilităţile pentru practicarea meseriei; trebuie să contribuie la dezvoltarea unui climat stimulativ
pentru perfecţionare în cadrul comunităţii profesionale.
C. Responsabilităţi
Responsabilitatea primară a managerului social se referă la persoanele aflate în dificultate;
totodată, profesia sa îi impune o înaltă responsabilitate faţă de societate.
Managerul social are datoria de a sprijini persoanele asistate să se integreze în viaţa socială
şi culturală, de a restabili relaţiile cu familia şi societatea, de a reduce dependenţa socială, de a-l
face pe asistat conştient nu numai de drepturile sale, dar şi de datoriile sale sociale.
Aderând complet la valorile democraţiei, care presupun crearea unei societăţi echilibrate în
care toate segmentele ei să se accepte, să se recunoască şi să se sprijine reciproc, managerul social
are datoria să înţeleagă şi să respecte cultura, experienţa istorică, opţiunile fundamentale ale
comunităţii în care lucrează.
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CURS 12.
ORGANIZAREA ŞI ADMINISTRAREA SERVICIILOR SOCIALE
CONFORM LEGII 292/2011; ACREDITAREA SERVICIILOR SOCIALE
ORGANIZAREA ŞI ADMINISTRAREA SERVICIILOR SOCIALE CONFORM
LEGII 292/2011
Art. 39 - Responsabilitatea dezvoltării, administrării şi acordării serviciilor sociale este partajată
astfel:
a) elaborarea politicilor publice, programelor şi strategiilor naţionale în domeniu, reglementarea,
coordonarea şi controlul aplicării lor, precum şi evaluarea şi monitorizarea calităţii serviciilor
sociale - în responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice centrale;
b) organizarea, administrarea şi acordarea serviciilor sociale - în responsabilitatea autorităţilor
administraţiei publice locale, atribuţii ce pot fi externalizate către sectorul neguvernamental,
instituţiile de cult, alte persoane fizice şi juridice de drept public sau privat, în condiţiile legii;
c) finanţarea serviciilor sociale, în condiţiile legii - din bugetul local, din contribuţia
beneficiarului şi/sau, după caz, a familiei acestuia, bugetul de stat, precum şi din alte surse.
Art. 40 - (1) Serviciile sociale se organizează şi se acordă la nivelul comunităţii.
(2) Serviciile sociale au la bază identificarea şi evaluarea nevoilor sociale individuale, familiale
sau de grup şi elaborarea planurilor de intervenţie pentru prevenirea, combaterea şi soluţionarea
situaţiilor de dificultate.
(3) Furnizorii de servicii sociale asigură activităţile prevăzute la alin. (2) prin asistenţii sociali
angajaţi în structurile proprii sau, în lipsa acestora, pot achiziţiona serviciile acordate de asistenţii
sociali înregistraţi cu cabinete individuale sau societăţi civile profesionale de asistenţă socială.
(4) În situaţia în care, din cauze obiective, nu se pot angaja asistenţi sociali sau achiziţiona
serviciile acestora, furnizorii de servicii sociale pot angaja lucrători sociali pentru realizarea
activităţilor de identificare şi, după caz, de evaluare a nevoilor persoanelor care solicită acordarea
de beneficii de asistenţă socială şi servicii sociale.
Art. 41 - (1) Serviciile sociale acordate şi administrate de către autorităţile administraţiei publice
locale se înfiinţează prin hotărâre a consiliului local şi pot fi organizate ca structuri cu sau fără
personalitate juridică.
(2) Structurile publice cu personalitate juridică sunt organizate ca instituţii de asistenţă socială
conduse de un director, sprijinit de un consiliu consultativ compus din reprezentanţi ai
beneficiarilor şi ai partenerilor sociali din unitatea administrativ-teritorială respectivă.
(3) Structurile publice fără personalitate juridică se organizează ca unităţi de asistenţă socială în
cadrul aparatului de specialitate al primarului, precum şi în cadrul serviciului public de asistenţă
socială din subordinea consiliilor judeţene, consiliilor locale ale municipiilor şi oraşelor, consiliilor
locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi Consiliului General al Municipiului Bucureşti.
(4) În scopul realizării unui management eficient, în cazul unităţilor de asistenţă socială,
responsabilitatea privind coordonarea şi administrarea resurselor umane şi materiale aferente
serviciului respectiv poate fi delegată şefului unităţii.
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(5) Instituţiile şi unităţile de asistenţă socială funcţionează sub denumiri diverse, cum ar fi:
centre de zi sau rezidenţiale, locuinţe protejate şi unităţi protejate, complexuri multifuncţionale sau
complexuri de servicii, cantine sociale, servicii mobile de distribuţie a hranei etc.
(6) În unităţile administrativ-teritoriale în care cetăţenii minorităţilor naţionale fie au o pondere
de peste 20% din numărul total al locuitorilor, fie numără cel puţin 5.000 de cetăţeni, prin grija
autorităţilor administraţiei publice locale, instituţiile şi unităţile de asistenţă socială asigură şi
personal cunoscător al limbii minorităţilor naţionale respective, cu respectarea celorlalte prevederi
din fişa postului.
Art. 42 - (1) Serviciile sociale înfiinţate de furnizorii publici şi privaţi se organizează la nivel
teritorial astfel:
a) servicii sociale de interes local, adresate beneficiarilor care trăiesc şi locuiesc pe raza
teritorială a comunei, oraşului, municipiului, respectiv a sectoarelor municipiului Bucureşti;
b) servicii sociale de interes judeţean, adresate beneficiarilor care trăiesc şi locuiesc pe raza
teritorială a judeţului.
(2) Serviciile sociale pot deservi beneficiari din mai multe judeţe, caz în care înfiinţarea,
organizarea şi finanţarea acestora au la bază un contract de parteneriat care se aprobă prin hotărâri
ale consiliilor judeţene sau locale partenere.
(3) Prevederile alin. (2) se aplică în mod corespunzător şi în cazul serviciilor sociale de interes
local care se adresează beneficiarilor din mai multe comune, oraşe şi municipii din cadrul aceluiaşi
judeţ ori sectoare ale municipiului Bucureşti, iar contractele de parteneriat se aprobă prin hotărârile
consiliilor locale partenere.
(4) În scopul dezvoltării serviciilor sociale, autorităţile administraţiei publice locale pot încheia
contracte de parteneriat public-privat, în condiţiile Legii parteneriatului public-privat nr. 178/2010,
cu modificările şi completările ulterioare.
(5) Autorităţile administraţiei publice locale vor asigura informarea beneficiarilor cu privire la
serviciile oferite de furnizorii privaţi de servicii sociale.
Art. 43 - (1) Serviciile sociale înfiinţate de furnizorii de servicii sociale, publici sau privaţi, se
organizează la nivel teritorial în condiţiile prevăzute la art. 42 alin. (1), cu respectarea prevederilor
Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a standardelor de calitate, regulilor generale de
normare minimă de personal care stau la baza stabilirii standardelor de cost, reglementate de
legislaţia specială.
(2) La nivel naţional se organizează un sistem de evidenţă a serviciilor sociale care cuprinde
datele şi informaţiile referitoare la serviciile sociale.
(3) Modalitatea de organizare, administrare şi funcţionare a sistemului de evidenţă prevăzut la
alin. (2) se aprobă prin ordin al ministrului muncii şi justiţiei sociale.
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PROCEDURA DE ACREDITARE A FURNIZORILOR ȘI SERVICIILOR
SOCIALE (conform Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind
asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale din 19.02.2014)
SECȚIUNEA a 2-a Acreditarea serviciilor sociale
Art. 15. (1) Acreditarea serviciilor sociale constă în evaluarea acestora în baza standardelor minime de
calitate aprobate și elaborate conform prevederilor art. 9 alin. (1) și (3) din lege, denumite în
continuare standarde minime, și atestarea respectării lor prin licență de funcționare.
(2) Procedura de acreditare se diferențiază în funcție de situațiile prevăzute la art. 11 alin. (3) din
lege, respectiv acreditare inițială și reacreditare.
Art. 16. În cazul acreditării inițiale, denumită în continuare acreditare, evaluarea serviciului social,
conform prevederilor art. 11 alin. (5) lit. a) -c) din lege, se realizează în două etape, după cum
urmează:
a) verificarea de către compartimentul de acreditare a documentelor justificative și a fișei de
autoevaluare completată conform prevederilor art. 9 alin. (5) din lege, precum și a datelor și
informațiilor din cererea de acreditare a serviciului social, în baza cărora se eliberează licența de
funcționare provizorie, denumită în continuare licență provizorie sau, după caz, decizia de
respingere a acordării acesteia;
b) verificarea în teren de către inspectorii sociali a îndeplinirii standardelor minime, în baza cărora
se eliberează licența de funcționare sau, după caz, decizia de respingere a acordării acesteia.
Art. 17. (1) Pot depune cereri de acreditare a serviciilor sociale numai furnizorii acreditați în condițiile
legii, pentru serviciile sociale definite la art. 27 alin. (1) din Legea asistenței sociale.Modificări (1)
(2) Cererea de acreditare a serviciului social, denumită în continuare cerere de licențiere a
serviciului, se completează după modelul prevăzut în anexa nr. 7.
(3) Cererea de licențiere a serviciului cuprinde, în principal, date și informații despre:
a) serviciul social;
b) furnizorul serviciului social;
c) beneficiarii serviciului social și situațiile de dificultate în care aceștia se află;
d) principalele activități desfășurate;
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e) clădirea/spațiul în care funcționează serviciul social;
f) resursele umane;
g) sursele de finanțare;
h) documentele justificative solicitate.
Art. 18. (1) Documentele justificative solicitate sunt următoarele:
a) certificatul de acreditare al furnizorului serviciului social, eliberat în condițiile legii;
b) extras de carte funciară pentru informare, valabil la data depunerii cererii;
c) actul/documentul legal privind decizia de înființare a serviciului social, după caz;
d) regulamentul de organizare și funcționare al serviciului social;
e) autorizația sanitară de funcționare sau, după caz, documentul prevăzut în procedura în vigoare
privind reglementarea sanitară pentru funcționarea activităților cu risc pentru starea de sănătate a
populației;
f) autorizația sanitar-veterinară, pentru serviciile care asigură activități de preparare și distribuire
a hranei;
g) avizul PSI sau documentul prin care s-a solicitat avizul, înregistrat la instituția deponentă;
h) certificat de înregistrare fiscală, numai în cazul serviciilor sociale cu personalitate juridică;
i) angajamentul furnizorului de a notifica Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și
Persoanelor Vârstnice asupra oricăror modificări referitoare la serviciul social acreditat, intervenite
după acordarea licenței de funcționare, completat după modelul prevăzut în anexa nr. 8;
j) convenție de colaborare între furnizorul privat și consiliul județean/consiliul local pe a cărui rază
administrativ-teritorială funcționează serviciul social, numai pentru serviciile sociale din domeniul
protecției copilului, înființate și administrate de furnizorul privat, după caz.
(2) Documentele justificative prevăzute la alin. (1), cu excepția celor prevăzute la lit. i) și j), se
prezintă în copie, certificată de persoana care semnează cererea.
Art. 19. Pentru fișa de autoevaluare prevăzută la art. 16 lit. a) se utilizează un formular standard, completat
conform modelului prevăzut în anexa nr. 9.
Art. 20. -
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(1) Cererea de licențiere a serviciului, fișa de autoevaluare și documentele justificative prevăzute
la art. 18 alin. (1) constituie dosarul de acreditare al serviciului social, denumit în continuare
dosarul de acreditare al serviciului.
(2) Dosarul de acreditare al serviciului se depune sau se transmite Ministerului Muncii, Familiei,
Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice în condițiile prevăzute la art. 9 alin. (1).
(3) Dosarul de acreditare al serviciului se prezintă în plic închis, format A4, pe care sunt înscrise
numele și adresa destinatarului și ale expeditorului, cu mențiunea "Solicitare de acreditare serviciu
social".
(4) Cererea de licențiere a serviciului și fișa de autoevaluare se transmit și pe adresa de e-mail a
compartimentului de acreditare, la data depunerii sau transmiterii prin poștă a dosarului de
acreditare al serviciului prevăzut la alin. (1).Modificări (1)
(5) Dosarele de acreditare ale serviciilor, precum și data primirii cererilor de licențiere a serviciilor
și fișelor de autoevaluare transmise în condițiile prevăzute la alin. (4) se înregistrează într-un
registru special de evidență a cererilor de acreditare a serviciilor sociale.
(6) Soluționarea dosarelor de acreditare ale serviciilor se realizează în termen de 60 de zile, stabilit
de la data înregistrării cererii de licențiere a serviciului în registrul prevăzut la alin. (5).
(7) Pentru soluționarea dosarelor de acreditare ale serviciilor, evaluatorii pot solicita, în scris,
telefonic sau electronic, clarificări și/sau, după caz, completarea dosarelor cu documentele
justificative care lipsesc, iar furnizorii serviciilor sociale au obligația de a le transmite în termenul
comunicat.
(8) În cazul serviciilor nou-înființate, compartimentul de acreditare verifică gradul de îndeplinire
a standardelor minime estimat în fișa de autoevaluare, cu excepția standardelor care privesc
personalul existent și, după caz, a celor referitoare la beneficiari.
(9) Rezultatele evaluării, precum și propunerea de aprobare sau de respingere a cererii de licențiere
a serviciului se înscriu într-un referat de evaluare a serviciului social, completat conform modelului
prevăzut în anexa nr. 10.
Art. 21. (1) În cazul în care din dosarul de acreditare al serviciului lipsesc mai mult de 3 documente
justificative, se sistează evaluarea și se notifică în scris furnizorul serviciului cu privire la motivele
excluderii dosarului de acreditare al serviciului din procedura de acreditare, în termen de 5 zile de
la data constatării.Modificări (1)
(2) În situația în care din datele și informațiile cuprinse în fișa de autoevaluare și documentele
justificative solicitate se constată că nu sunt îndeplinite standardele minime, evaluatorul
întocmește referatul prevăzut la art. 20 alin. (9), pe care îl prezintă, spre avizare, coordonatorului
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compartimentului de acreditare și completează, în dublu exemplar, decizia de respingere a
acreditării serviciului.
(3) Decizia prevăzută la alin. (2), completată conform modelului prevăzut în anexa nr. 6, se
transmite, spre aprobare, conducerii Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și
Persoanelor Vârstnice.
(4) În termen de maximum 15 zile de la data emiterii deciziei de respingere a acreditării serviciului,
compartimentul de acreditare transmite furnizorului care a solicitat acreditarea, prin poștă, un
exemplar original al acesteia, precum și o copie prin e-mail.
Art. 22. (1) În situația în care din datele și informațiile cuprinse în fișa de autoevaluare și documentele
justificative solicitate se constată faptul că sunt îndeplinite standardele minime, evaluatorul
urmează procedura prevăzută la art. 21 alin. (2) și completează decizia de acordare a licenței
provizorii după modelul prevăzut în anexa nr. 11.
(2) Ambele exemplare ale deciziei prevăzute la alin. (1), însoțite de formularul licenței provizorii,
se transmit spre aprobare conducerii Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și
Persoanelor Vârstnice.
(3) După eliberarea licenței provizorii, evaluatorul înregistrează serviciul social acreditat în
eRegistru.
(4) Compartimentul de acreditare notifică furnizorul serviciului social cu privire la eliberarea
licenței provizorii în termenul și în condițiile prevăzute la art. 11 alin. (4).
(5) Licența provizorie se completează după modelul prevăzut în anexa nr. 12.
(6) Prin licența provizorie se autorizează funcționarea serviciului social pe o perioadă de 1 an.
(7) Licența provizorie, în original, precum și un exemplar al deciziei de acordare a licenței
provizorii se pot ridica de către furnizorul serviciului social sau de către persoana împuternicită de
acesta, în condițiile prevăzute la art. 11 alin. (5).
Art. 23. (1) În vederea demarării etapei de acreditare prevăzute la art. 16 lit. b), în termen de maximum 7
zile de la data eliberării licenței provizorii, compartimentul de acreditare transmite, prin e-mail,
agenției teritoriale în a cărei rază administrativ-teritorială își are sediul sau funcționează serviciul
social o copie a licenței provizorii și fișa de autoevaluare a serviciului social respectiv.
(2) În termen de maximum 30 de zile de la primirea documentelor prevăzute la alin. (1) agenția
teritorială planifică efectuarea evaluării în teren ce va fi realizată la sediul serviciului social.
(3) Evaluarea în teren privește verificarea îndeplinirii standardelor minime, în conformitate cu
datele înscrise în fișa de autoevaluare, și se realizează de o echipă formată din 2 inspectori sociali.
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(4) Agenția teritorială va comunica furnizorului serviciului social data la care va avea loc evaluarea
în teren, cu cel puțin 15 zile înainte de efectuarea acesteia.
(5) În data de 5 a fiecărei luni, agenția teritorială transmite Agenției Naționale, prin e-mail, lista
serviciilor sociale înregistrate în luna anterioară pentru care va efectua evaluarea în teren, precum
și planificarea vizitelor.
(6) Agenția Națională informează trimestrial Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și
Persoanelor Vârstnice cu privire la vizitele de evaluare în teren planificate de agențiile teritoriale
pentru a fi realizate în trimestrul următor celui în care se face raportarea.
Art. 24. (1) La finalizarea evaluării în teren, inspectorii sociali întocmesc, în 3 exemplare, un raport de
evaluare în teren, completat conform modelului prevăzut în anexa nr. 13.
(2) Raportul de evaluare se semnează de ambii inspectori sociali care au efectuat evaluarea în teren,
precum și de furnizorul sau de persoana împuternicită de acesta.
(3) Un exemplar al raportului de evaluare rămâne în posesia furnizorului serviciului social evaluat.
Art. 25. (1) În situația prevăzută la art. 11 alin. (5) lit. b) din lege, un exemplar original al raportului de
evaluare împreună cu o notificare în care se consemnează propunerea de acordare a licenței de
funcționare pentru serviciul social evaluat, semnată de directorul agenției teritoriale, denumită în
continuare notificare de acreditare, completată conform modelului prevăzut în anexa nr. 14, se
transmit, prin poștă și prin e-mail, compartimentului de acreditare.
(2) Raportul și notificarea prevăzute la alin. (1) completează dosarul de acreditare al serviciului
constituit conform prevederilor art. 20 alin. (1).
(3) Compartimentul de acreditare, în baza documentelor prevăzute la alin. (1), redactează, în dublu
exemplar, decizia de acordare a licenței de funcționare, completată conform modelului prevăzut
în anexa nr. 15.
(4) Decizia prevăzută la alin. (3) împreună cu formularul licenței de funcționare se transmit, spre
aprobare, conducerii Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.
(5) Compartimentul de acreditare actualizează eRegistrul și informează prin fax sau email
furnizorul serviciului social cu privire la acordarea licenței de funcționare, în termen de maximum
15 zile de la data eliberării acesteia.
(6) Licența de funcționare se identifică prin număr, serie și data eliberării și se tipărește în format
tipizat, conform modelului prevăzut în anexa nr. 16.
(7) Prin licența de funcționare se autorizează serviciul social să funcționeze pe o perioadă de 5 ani.
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(8) Furnizorul serviciului social acreditat poate intra în posesia licenței de funcționare în original,
precum și a unui exemplar al deciziei de acordare a licenței de funcționare, în condițiile prevăzute
la art. 11 alin. (5).
Art. 26. (1) În situația prevăzută la art. 11 alin. (5) lit. c) din lege, inspectorii sociali înscriu în raportul de
evaluare următoarele date:
a) constatările referitoare la standardele minime neîndeplinite;
b) termenul acordat pentru remedierea aspectelor care au condus la neîndeplinirea standardelor
minime;
c) data următoarei vizite de evaluare în teren;
d) menținerea licenței provizorii.
(2) Termenul prevăzut la alin. (1) lit. b) se stabilește astfel încât următoarea vizită de evaluare în
teren, redactarea și transmiterea documentelor prevăzute la art. 25 alin. (1) să fie realizate cu
încadrare în perioada de valabilitate a licenței provizorii.
(3) În cazul în care la vizita de evaluare în teren prevăzută la alin. (1) lit. c) se constată îndeplinirea
integrală a standardelor minime de calitate se procedează conform prevederilor art. 25.
Art. 27. (1) În situația prevăzută la art. 11 alin. (5) lit. d) din lege, inspectorii sociali întocmesc raportul de
evaluare și aplică sancțiunile prevăzute de lege.
(2) Raportul de evaluare se întocmește în 3 exemplare, din care unul, împreună cu notificarea în
care se consemnează propunerea de retragere a licenței provizorii, semnată de directorul agenției
teritoriale, denumită în continuare notificare de retragere a acreditării, completată după modelul
prevăzut în anexa nr. 17, se transmit prin poștă și prin e-mail compartimentului de acreditare.
(3) Compartimentul de acreditare, în baza documentelor prevăzute la alin. (2), redactează, în dublu
exemplar, decizia de retragere a licenței provizorii, completată după modelul prevăzut în anexa nr.
18, spre aprobare, conducerii Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor
Vârstnice.
(4) Un exemplar original al deciziei prevăzute la alin. (3) se transmite furnizorului serviciului
social evaluat, în termen de maximum 15 zile de la data eliberării acesteia.
(5) Compartimentul de acreditare radiază serviciul social din eRegistru, în termen de maximum 5
zile de la data aprobării deciziei de retragere a licenței provizorii.
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Art. 28. (1) Reacreditarea serviciilor sociale se realizează în baza datelor și informațiilor cuprinse în
documentele justificative și raportul de evaluare în teren, prevăzute la art. 11 alin. (6) lit. a) din
lege, precum și în cererea de reacreditare a serviciului social, denumită în continuare cerere de
reacreditare a serviciului.
(2) Cererea de reacreditare a serviciului, documentele justificative solicitate și raportul de evaluare
în teren, denumit în continuare raport de monitorizare, prevăzute la alin. (1), constituie dosarul de
reacreditare al serviciului social, denumit în continuare dosar de reacreditare al serviciului.
Art. 29. (1) Cererea de reacreditare a serviciului, denumită în continuare cerere, se completează conform
modelului cererii de acreditare prevăzut în anexa nr. 7.
(2) Documentele justificative solicitate sunt următoarele:
a) licența de funcționare, acordată în condițiile legii, a cărei perioadă de valabilitate expiră,
denumită în continuare licență precedentă, prezentată în copie;
b) o notificare în care se menționează propunerea de reacreditare a serviciului social, semnată de
directorul agenției teritoriale, denumită în continuare notificare de reacreditare, completată după
modelul prevăzut în anexa nr. 19.
(3) În situația în care un furnizor intenționează să depună, cu aceeași dată, dosarele de reacreditare
pentru mai multe servicii sociale aflate în administrarea sa, se completează o singură notificare de
reacreditare în care se consemnează toate serviciile sociale pentru care se propune reacreditarea.
(4) Notificarea de reacreditare se solicită agenției teritoriale de către furnizorul serviciului social
cu maximum 30 de zile înainte de data depunerii sau transmiterii dosarului de reacreditare la
Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.
Art. 30. (1) În vederea reacreditării serviciului social, cea mai recentă misiune de inspecție, planificată
conform prevederilor art. 24 alin. (2) din lege, se realizează într-o perioadă de maximum 15 luni
anterioare datei de expirare a licenței de funcționare.
(2) Raportul de monitorizare, întocmit cu ocazia misiunii de inspecție realizată în termenul
prevăzut la alin. (1), se completează de către inspectorii sociali conform modelului utilizat pentru
raportul de evaluare, prevăzut în anexa nr. 13, și se redactează în 3 exemplare.
(3) Două exemplare originale ale raportului de monitorizare rămân în posesia furnizorului
serviciului social.
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Art. 31. (1) Dosarul de reacreditare al serviciului se depune sau se transmite Ministerului Muncii, Familiei,
Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, în condițiile prevăzute la art. 9 alin. (1), cu 60 de zile
anterior datei de expirare a licenței precedente.
(2) Dosarul de reacreditare al serviciului se prezintă în plic închis, format A4, pe care sunt înscrise
numele și adresa destinatarului și ale expeditorului, cu mențiunea "Solicitare de reacreditare
serviciu social".
(3) Un formular al cererii de reacreditare a serviciului se transmite și pe adresa de e-mail a
compartimentului de acreditare, la data depunerii sau transmiterii prin poștă a dosarului de
reacreditare al serviciului.
Art. 32. (1) Dosarul de reacreditare al serviciului, precum și data primirii cererii de reacreditare a
serviciului transmisă în condițiile art. 31 alin. (3) se înregistrează într-un registru special de
evidență a cererilor de reacreditare a serviciilor sociale.
(2) În baza raportului de monitorizare și a documentelor justificative solicitate, evaluatorul
redactează decizia de reacreditare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 20.
(3) Decizia prevăzută la alin. (2) împreună cu formularul licenței de funcționare acordate pentru
următorii 5 ani de la data expirării licenței precedente se transmit pentru aprobare conducerii
Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.
(4) Compartimentul de acreditare, în termen de maximum 15 zile de la data aprobării licenței de
funcționare, comunică furnizorului, prin fax sau e-mail, aprobarea reacreditării serviciului social
și înscrie în eRegistru datele de identificare ale licenței de funcționare.
(5) Furnizorul serviciului social reacreditat poate intra în posesia licenței de funcționare, în
original, în condițiile prevăzute la art. 11 alin. (5).
Art. 33. (1) În situația în care, la întocmirea raportului de evaluare/monitorizare, inspectorii sociali au
opinii diferite cu privire la propunerea de acordare sau neacordare a acreditării/reacreditării
serviciului social, directorul agenției teritoriale decide efectuarea unei noi misiuni de inspecție la
sediul serviciului social respectiv, echipa de inspecție fiind completată cu un al treilea inspector
social.
(2) După caz, pentru completarea echipei de inspecție prevăzute la alin. (1), directorul agenției
teritoriale poate solicita Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice
nominalizarea unui specialist din cadrul compartimentului de standardizare în locul celui de al
treilea inspector social.
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Art. 34. (1) În situațiile în care furnizorii consideră că propunerile de respingere a cererii de
acreditare/reacreditare a serviciului social, precum și cele privind retragerea licenței de funcționare
provizorii sau a licenței de funcționare, formulate de inspectorii sociali în rapoartele de
evaluare/monitorizare, denumite în continuare rapoarte inițiale, nu corespund realității, pot
solicita, în scris, efectuarea unei noi evaluări în teren.
(2) Solicitarea furnizorului prevăzută la alin. (1), denumită în continuare solicitare de reevaluare,
se transmite direcției de inspecție socială din cadrul Agenției Naționale, în termen de maximum 3
zile de la data efectuării raportului inițial.
(3) În cazul în care motivele prezentate în solicitarea de reevaluare sunt justificate, în termen de
maximum 10 zile de la înregistrarea solicitării de reevaluare, directorul inspecției sociale
organizează o misiune de evaluare/monitorizare în teren la sediul serviciului social care face
obiectul solicitării.
(4) Echipa desemnată să efectueze misiunea de evaluare/monitorizare prevăzută la alin. (3) este
formată din 3 persoane, după cum urmează:
a) un inspector social din cadrul inspecției sociale;
b) un inspector social din cadrul unei agenții teritoriale din județele limitrofe celui pe a cărui rază
administrativ-teritorială își are sediul sau funcționează serviciul social supus reevaluării;
c) un specialist desemnat din personalul care completează echipele de inspecție, prevăzut la art.
25 din lege.
(5) Echipa prevăzută la alin. (4) efectuează vizita în teren și elaborează un nou raport de
evaluare/monitorizare, denumit în continuare raport de reevaluare.
(6) În cazul în care se constată că datele înscrise în raportul inițial sunt conforme cu realitatea din
teren, acesta se transmite, împreună cu raportul de reevaluare, compartimentului de acreditare
pentru întocmirea documentației în vederea retragerii sau respingerii cererii de acordare a licenței
provizorii sau licenței de funcționare pentru serviciul social reevaluat.
(7) În situația în care se constată îndeplinirea standardelor minime de către serviciul social
reevaluat, raportul de reevaluare se transmite compartimentului de acreditare, în vederea
continuării procedurii de acreditare/reacreditare.
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