
SERVICIUL PREVENIRE aflat în subordonarea directă a 
directorului general adjunct protecţie socială) îndeplineşte 
următoarele atribuţii principale: 

• identifică nevoile şi stabileste  acţiuni şi măsuri de asistenţă 
socială cu caracter preventiv sau reparatoriu pentru 
persoanele / familiile din sectorul 1; 

• propune şi aplică măsuri de urgenţă în vederea înlăturării 
situaţiei de criză a persoanei/familiei în vederea evitării 
excluziunii sociale; 

• iniţiază/promovează şi implementează programe cu caracter 
social şi comunitar în beneficiul persoanelor/familiilor 
marginalizate social; 

• iniţiază şi derulează parteneriate cu societatea civilă  în 
beneficiul persoanelor familiilor marginalizate social; 

• participă la elaborarea proiectelor DGASPC sector 1 şi iniţiază 
parteneriate pentru prevenirea marginalizării sociale a 
persoanei/familiei; 

• identifică tipuri de acţiuni comunitare cu scopul prevenirii 
marginalizării sociale a persoanelor beneficiare de servicii 
sociale; 

• acordă ajutorul social conform Legii nr. 416/2001 privind 
venitul minim garantat, acordă suport financiar şi/sau 
material pentru depăşirea situaţiei de criză, prin ajutor de 
urgenţă, conform legislaţiei în vigoare; 

• asigură ducerea  la îndeplinire a hotărârilor Consiliului Local al 
sectorului 1 privind măsurile de asistenţă şi protecţie socială 
stabilite pentru combaterea efectelor sărăciei extreme şi 
pentru prevenirea excluziunii sociale; 

• asigură consilierea socială a  persoanelor, famiiliilor cu scopul 
de a beneficia de drepturile sociale stabilite legislaţia în 
vigoare în domeniul social; 

• asigură întocmirea împreună cu potenţialii beneficiari de 
servicii sociale a planului de intervenţie şi punerea în practică 
a acestuia precum şi semnarea prealabilă a contractului cu 
beneficiarul; 

• monitorizează cazurile aflate în evidenţa serviciului; 
• efectuează anchete sociale în vederea soluţionării cazurilor 

proprii sau la solicitarea altor compartimente din cadrul 
D.G.A.S.P.C. Sector 1 sau altor instituţii. 

• iniţiază şi derulează activităţi în vederea creşterii gradului de 
ocupare a beneficiarilor de servicii sociale cu risc de 
marginalizare; 

• promovează parteneriatul cu autorităţile, asociaţiile şi firmele 



specializate în orientare profesională şi dezvoltarea carierei; 
• colaborează cu instituţiile medicale pentru accesul 

persoanei/familiei defavorizate social la servicii medicale; 
• crează o reţea de relaţii cu parteneri sociali din comunitate 

(dispensare/spitale, medici de familie, poliţie, parohii, 
administraţii de bloc, poliţie locală, etc.) cu sprijinul cărora 
depistează şi/sau monitorizează familiile/persoanele aflate în 
situaţii de criză; 

• colaborează cu instituţiile de învăţământ pentru accesul 
copiilor/adulţilor fără discriminare la procesul de educaţie ; 

• colaborează cu societatea civila (ONG-uri, sponsori) pentru 
obţinerea de finanţări sau servicii cu scopul atingerii 
obiectivelor/atribuţiilor serviciului; 

• are responsabilitatea de a informa persoana sau familia în 
legatură cu drepturile pe care le au, precum si asupra 
modalităţii de acordare a drepturilor de asistenţă socială şi de 
asigurări sociale; 

• respectă şi promovează Carta O.N.U. privind drepturile omului 
şi drepturile copilului;    

• promovează păstrarea confidenţialităţii cazurilor sociale aflate 
în atenţia serviciului; 

• primeşte şi verifică documentele necesare întocmirii dosarelor 
persoanelor şi familiilor care au primit repartiţie pentru o 
locuinţă cu destinaţie socială din proprietatea sau 
administrarea D.G.A.S.P.C Sector 1, în vederea încheierii 
contractului de închiriere şi realizează  fişa de calcul pentru 
calcularea/recalcularea chiriei; 

• stabileşte periodic  lista beneficiarilor proiectului “SOMARO”, 
magazinul social; 

• organizează funcţionarea comisiei pentru aprobarea 
ajutoarelor de urgenţă, întocmeşte proiectul ordinii de zi pe 
baza propunerilor înaintate de responsabilii de caz; 

• promovează implicarea activă a comunităţilor religioase în 
soluţionarea cazurilor sociale; 

• identifică şi încheie prin D.G.A.S.P.C Sector 1, parteneriate cu 
societatea civilă pentru obţinerea de finanţări şi servicii cu 
scopul atingerii obiectivelor şi asigurării realizării atribuţiilor 
compartimentului; 

• asigură sub toate aspectele, punerea în aplicare a actelor 
normative şi administrative privitoare la înhumarea 
persoanelor fără aparţinători care decedează pe raza 
sectorului 1, înhumările sociale precum şi înhumarea 
cadavrelor neidentificate, găsite pe raza sectorului 1; 


