
ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE 

 (cod serviciu social 8899 CZ-PN-V) 

Funcționează cu respectarea următoarelor 
prevederi legislative:  
-Legea nr. 292/2011 
-Legea nr.116/2002  
-Legea nr. 197/2012  
-Legea nr.76/2002  
-HG nr.867/2015  

-Ordinul MMJS/MS/MEN nr. 393/630/4236/ 
2017 
Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul 
nr. 29/2019 pentru aprobarea Standardelor 
minime de calitate pentru acreditarea 
serviciilor sociale destinate persoanelor 
vârstnice...  

Este înființat în baza HCL nr. 
58/03.05.2022.  

Este administrat de Primăria Orașului 
Săcueni – Direcția de Asistență Socială, 
acreditat conform legislatiei in vigoare – cu 
certificat de acreditare seria AF, nr. 008475 
din 11.07.2022 sediul în oraș Săcueni, str. 
Libertății nr 1, Judeţul: BIHOR, Cod poştal: 
417435 
       
Scopul serviciului social este facilitarea 
accesului  persoanelor vulnerabile de pe raza 
orașului Săcueni la activități/servicii care au 
drept scop prevenirea sau limitarea unor 
situaţii de dificultate ori vulnerabilitate, care 
pot duce la marginalizare sau excluziune 
socială. 

 

FACILITĂŢI  se oferă un ansamblu complex de 

măsuri şi acţiuni menite a răspunde nevoilor beneficiarilor 

în vederea depăşirii unor situaţii de dificultate, pentru 

prevenirea marginalizării şi excluziunii sociale şi 

promovarea incluziunii sociale. 

BENEFICIARII SERVICIULUI DE 
ASISTENȚĂ COMUNITARĂ (SAC)  

DESTINAT PERSOANELOR DE PE RAZA UAT 
SĂCUENI, AFLATE ÎN SITUAȚIE DE 

VULNERABILITATE 

 

 

*copii si familiile aflate în dificultate precum 

familii monoparentale, mame minore, copii 

separați de părinți sau cu risc de separare, 

copii cu părinți plecați la muncă în 

străinătate,  

*persoane fără acte de identitate;  

*persoane vârstnice vulnerabile;  

*persoane cu dizabilități vulnerabile;  

*victime ale violenței în familie;  

*victime ale traficului de persoane 

*persoane/familii beneficiare de beneficii 

sociale,  

*șomeri de lungă durată;  

*alte categorii de persoane vulnerabile sau 

marginalizate social sau supuse acestui risc  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRINCIPALELE ACTIVITĂȚI 
 

a) informare şi consiliere: cu privire la 

drepturi și facilități, prevenirea şi 

combaterea unor comportamente care pot 

conduce la creşterea riscului de excluziune 

socială (violenţa în familie, traficul de 

persoane, delincvenţă, ş.a.), precum şi 

măsurile de sprijin în vederea facilitării 

integrării/reintegrării  

b) facilitarea accesului la diferite drepturi, 

facilități, servicii sociale 

c) sprijin întocmire dosare obținere drepturi 

și facilități 

d) promovarea unui stil de viaţă sănătos şi 

activ 

e) monitorizarea stării de sănătate pentru 

persoane vulnerabile și monitorizare 

situații de risc (gravide în risc de abandon, 

vârstnici singuri vulnerabili etc.) 

f) suport pentru realizarea unor activități 

instrumentale ale vieții zilnice 

g) activități de educație extra curriculare 

h) sprijin pentru reintegrare școlară 

i) acompaniere în scopul prevenirii şi 

combaterii izolării sociale;  

j) alte activităţi de promovare a incluziunii 

sociale: conştientizare şi sensibilizare a 

publicului privind riscul de excluziune 

socială, respectarea drepturilor sociale şi 

promovarea măsurilor de asistenţă socială, 

mediere socială, ş.a.; 

 

Serviciul este oferit GRATUIT 

 

 



Condiţiile de accesare a serviciilor 
 
a) acte necesare: cerere de accesare serviciu 
social, declarație acord privind utilizarea 
datelor cu caracter personal, copie act de 
identitate, documente doveditoare venit etc. 
conform Procedură de admitere 
 
b) Criterii de eligibilitate: - să aibă domiciliul 
sau reședința pe raza orașului Săcueni - să se 
afle într-o situație de dificultate; - să facă 
parte dintr-un grup vulnerabil. 
 
c) Decizia de accesare a serviciului –se ia de 
către șeful de centru și/ sau personalul de 
specialitate conform procedurii de admitere 
 
d) modalitatea de încheiere a contractului de 
furnizare de servicii: se încheie doar pentru 
persoanele care urmează a beneficia de 
servicii de asistență pentru o perioadă mai 
mare de 6 luni în mod continuu conform 
modelului cadru stabilit prin act normativ 
e) modalitatea de stabilire a contribuţiei 
beneficiarului – serviciile sunt acordate 
beneficiarilor în mod gratuit, fără plata unei 
contribuții din partea acestora.  

 

 

 

PERSONAL DE SPECIALITATE 

Asistenți sociali, expert local pe problematica 

romilor, asistent medical comunitar, mediator 

sanitar 

 

 

 

Carta drepturilor beneficiarilor 

a) să li se respecte drepturile şi libertăţile 

fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, 

sex, religie, opinie sau orice altă circumstanţă 

personală ori socială; 

b) să participe la procesul de luare a deciziilor 

în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la 

luarea deciziilor privind intervenţia socială care 

li se aplică, după caz; 

c) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii 

asupra informaţiilor furnizate şi primite; 

d) să li se asigure continuitatea/transferul/ 

recomandarea serviciilor sociale furnizate, atât 

timp cât se menţin condiţiile care au generat 

situaţia de dificultate; 

e) să fie protejaţi de lege atât ei, cât şi bunurile 

lor, atunci când nu au capacitate de exerciţiu; 

f) să fie informaţi asupra situaţiilor de risc, 

precum şi asupra drepturilor sociale. 

 

Obligațiile beneficiarilor 

a) Să furnizeze informații corecte cu privire la 

identitatea, situația familială, socială, medicală 

și economică 

b) să participe, în raport cu vârsta sa și situația 

de dependență la procesul de furnizare a 

serviciilor sociale 

c) să comunice orice modificare intervenită în 

legătură cu situația lor personală, economică sau 

medicală 

d) să respecte prevederile Regulamentului de 

organizare și funcționare al serviciului 

e) să nu lezeze în nici un caz personalul sau alți 

beneficiari 

f) să aibă o atitudine de respect și decență și să 

nu se prezinte la activități sub influența 

băuturilor alcoolice sau altor substanțe interzise 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA, JUDEȚUL BIHOR 

 PRIMĂRIA ORAȘULUI SĂCUENI  

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ 

 

 

SERVICIUL DE 

ASISTENȚĂ 

COMUNITARĂ 

(S.A.C) 
 
 
 
 
 

 
Date de contact: 

417435 – SĂCUENI, P-ţa 
LIBERTĂŢII nr.1,  JUDEŢUL 
BIHOR, Cod Fiscal 4593474 

telefon:  0259352194, 

0359420480, fax: 0259352195, 

       e-mail: primaria.sacueni@cjbihor.ro 

mailto:primaria.sacueni@cjbihor.ro

