
MĂSURI ADOPTATE DE CĂTRE 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj 

 

MĂSURI ORGANIZATORICE GENERALE LA NIVELUL DGASPC GORJ 

•    Au fost limitate audienţele, cu excepţia situaţiilor care impun de urgenţă acest lucru 

şi a programului de relaţii cu publicul. 

•    S-au  instituit şi se aplică regulile minime de protecţie, respectiv purtarea măştilor de către angajaţi în 

activitatea de relaţii cu publicul şi păstrarea distanţei de cel puţin 1 metru; 

•    S-a diminuat timpului de aşteptare în cadrul programului de lucru cu publicul a timpului alocat iar  acolo 

unde este posibil solicitările se transmit prin  e-mail; 

•    Se aplică metode alternative de susţinere a activităţii de relaţii cu publicul, cum ar fi: audienţe telefonice, 

primirea de documente online, etc.; 

•   Se utilizează materiale dezinfectante şi spălarea repetată a mâinilor de către 

specialiştii DGASPC Gorj implicaţi în primirea/procesarea oricăror documente primite din 

partea publicului (ex: acte sau documente ce fac parte din dosarele analizate de 

către diversele structuri sau compartimente de specialitate ale DGASPC, de exemplu 

SEC, Relaţii cu publicul, etc.); 

•    S-a elaborat un plan de asigurare a continuităţii activităţii în cadrul serviciilor 

sociale rezidenţiale, aplicabil în situaţia în care un angajat sau, după caz mai mulţi 

angajaţi, din cadrul serviciului social este izolat la domiciliu sau în zona de carantină; 

•    S-au identificat toţi angajaţii DGASPC Gorj care au întreţinere copii cu vârsta sub 14 ani, inclusiv a celor 

care sunt părinţi unici susţinători, care ar putea necesita modificarea locului muncă, în contextul 

suspendării cursurilor şcolare; 

•    Acolo unde vor fi cerinţe se va  flexibiliza  raportul de muncă în contextul suspendării cursurilor şcolare 

în unităţile de învăţământ, dacă va fi necesar  ca unul dintre părinţi să rămână la domiciliu pentru 

supravegherea copilului minor dar şi în cazul în care se consideră că prezenţa lucrătorilor la locul de 

muncă constituie un risc de contaminare cu COVID, cum ar fi: 

  -Stabilirea unor programe individualizate de muncă, cu acordul sau la 

solicitarea salariatului în cauză, în conformitate cu prevederile art. 118 din 

Legea nr. 53/2003-Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, cu respectarea duratei maxime legale a timpului de muncă. 



  -Modificarea unilaterală şi temporară a locului de muncă, pentru motiv de forţă 

majoră sau ca măsură de protecţie a salariatului, în conformitate cu 

prevederile art. 48 din Codul muncii. 

  -Modificarea temporară a locului de muncă la domiciliul salariatului, unilateral 

(pentru personalul din aparatul propriu), în condiţiile art. 48 menţionat mai 

sus, sau prin acordul părţilor, cu precizarea în mod expres în decizia sau, după 

caz, în actul adiţional de modificare a locului de muncă, a următoarelor 

elemente: 

-faptul că salariatul lucrează de la domiciliu; 

-perioada în care se aplică această măsură; 

-programul în cadrul căruia angajatorul este în drept să controleze activitatea salariatului său şi 

modalitatea concretă de realizare a controlului; 

 

• Se va anunţa de urgenţă de către conducerea DGASPC Gorj a Direcţiei de Sănătate Publică pentru 

stabilirea măsurilor corespunzătoare, în situaţia în care un angajat este confirmat de medicul de familie 

a fi suspect de infectare cu Coronavirus. 

•    În caz de declarare a stării de carantină sau a stării de forţă majoră, contractul 

individual de muncă se va suspenda de drept, în conformitate cu prevederile art. 50 

lit.c) şi f) din Codul muncii. 
•   Au fost transmise  pe suport electronic către serviciile publice de asistenţă socială, 

a materialelor informative pentru copii şi părinţi privind măsurile de prevenţie faţă 
de noul coronavirus, elaborate de UNICEF, care pot fi descărcate de pe site-ul 
ANDPDCA, secţiunea InfoCOVID sau de pe site-ul UNICEF; 

•    Documentele emise de DGASPC Gorj sunt  transmise destinatarilor prin poştă, curier, etc; 
•   Având în vedere numărul mare de persoane care se deplasează la sediul DGASPC Gorj pentru a 

solicita informații sau pentru a depune documente, precum și necesitatea de a asigura unele măsuri 
pentru prevenirea și combaterea infecțiilor de natură virală, primăriile din judeţul  Gorj au fost informate 
să îndrume persoanele cu handicap de pe raza unității administrativ-teritoriale ca să transmită DGASPC 
Gorj  documentele pentru eliberarea facilităților prevăzute de legislația în vigoare prin poștă, e-mail la 
adresa officeadulti@dgaspcgorj.ro sau prin fax la nr. 0253.238001.De asemenea, în cazul în care 
cetățenii se prezintă la sediul primăriei pentru solicitarea de informații sau pentru depunerea de 
documente, să primească și să transmită DGASPC Gorj  solicitările venite din partea persoanelor adulte 
cu dizabilități încadrate în grad de handicap grav sau accentuat, pentru eliberarea următoarelor: 
              -Scutire de la plata tarifului de utilizare a rețelelor de drumuri naționale – art. 28, alin. (1) din 
Legea 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap și art. 15 din 
Hotărârea nr. 268 /2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 
448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap; 



                 -Bilete de transport interurban - Hotărârea nr. 1.017/2018 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu 
handicap; 
                 -Legitimație transport urban cu mijloacele de transport în comun de suprafață – art. 22 Legea 
448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap; 
                  -Legitimația acordată persoanelor cu dizabilități – Ordinul nr. 1830/2019; 
                   -Card european pentru dizabilitate; 
  De asemenea documentele depuse de persoanele cu dizabilități la sediul primăriilor din judeţul 
Gorj  pot fi transmise DGASPC Gorj prin poștă, e-mail la adresa officeadulti@dgaspcgorj.ro sau prin fax 
la nr. 0253/238001, iar noi le vom transmite destinatarilor prin poștă, curier etc. Această măsură are 
caracter temporar. 

•   S-au suspendat activităţile de potrivire practică dintre copil şi familia 
adoptatoare; 

•     Se vor contacta telefonic familiile adoptatoare în vederea explicării motivelor 
pentru care se suspendă, temporar, procedurile de potrivire, cu precizarea expresă 
a faptului că procesul de adopţie va fi reluat imediat după stabilizarea situaţiei 
referitoare la infecţia cu Coronavirus; 

• în situaţia în care deja au avut loc întâlniri ale familiei cu copilul, se va explica şi copilului motivul 
suspendării, în funcţie de vârsta şi gradul său de maturitate; 

• se va suspenda  activitatea  de consultare a profilului copilului greu adoptabil de către familiile 
adoptatoare; 

•   Se vor anunţa familiile adoptatoare care au programare pentru vizualizarea 
profilului copilului greu adoptabil, cu privire la suspendarea temporară a 
vizualizărilor; 

•    Se vor suspenda activităţile de teren care vizează activitatea de monitorizare a 
împrejurărilor care au stat la baza luării unei măsuri de protecţie specială şi a celor 
care vizează activitatea de repatriere, cu excepţia anumitor situaţii de urgenţă care 
ar putea apărea; 

• Se  vor realiza temporar  rapoartele de monitorizare trimestrială a evoluţiei dezvoltării fizice,mentale, 
spirituale, morale sau sociale a copiilor aflaţi în plasament şi a modului în care aceştia sunt îngrijiţi, 
crescuţi şi educaţi, cu sprijinul serviciilor publice de asistenţă socială, pentru limitarea riscului de 
răspândire a virusului între comunităţi; 

• S-au suspendat desfăşurarea activităţilor cu beneficiarii serviciilor de zi la sediul 
serviciului. Pentru personalul angajat în cadrul acestor servicii va fi realizată o 
analiză la nivelul fiecărui serviciu în vederea prioritizării activităţilor care pot fi 
derulate, cum ar fi consilierea şi informarea telefonică etc. Personalul care nu îşi 
poate continua activitatea la sediul serviciului poate fi mutat temporar, cu 
respectarea condiţiilor legale, în cadrul altui serviciu social existent în subordinea 
angajatorului, serviciu în care este identificat un deficit de personal; 

•    Se verifică zilnic de către conducerea DGASPC Gorj  stocul de alimente, 
medicamente, soluţii de dezinfectare etc; 

•    S-a pus la dispoziţia serviciilor rezidenţiale aflate în subordinea DGASPC Gorj a unei 
liste cu numere de urgenţă ale principalelor instituţii care pot interveni în cazul 



apariţiei unei situaţii de infectare cu Coronavirus (ex. DSP, medic de familie, poliţie, 
etc.); 

•    S-a întocmit, la nivelul fiecărui serviciu/compartiment/serviciu social, a unei liste cu datele 
de contact ale personalului care ar putea fi chemat să suplinească lipsa unui alt 
angajat; 

•    Se va completarea zilnic, la intrarea în serviciu, de către fiecare angajat al 
serviciului de tip rezidenţial a unei declaraţii pe proprie răspundere cu privire la 
starea de sănătate, după un model tipizat pus la dispoziţie de către DGASPC Gorj; 

•     S-au suspendat realizărea stagiilor de practică şi a activităţilor de voluntariat la nivelul DGASPC Gorj. 
 

PENTRU SERVICII SOCIALE AFLATE ÎN SUBORDINEA DGASPC GORJ 

•    S-a pus  la dispoziţia personalului şi beneficiarilor din serviciile de tip rezidenţial a materialelor 

dezinfectante pe bază de clor sau alcool şi/sau măşti de protecţie; 

•     S-a afişat în locuri vizibile atât la sediul DGASPC Gorj cât şi al celorlalte servicii aflate 

în subordinea acesteia a poster-ului pregătit de UNICEF România (anexat prezentei); 

- Au fost instruiţi toţi beneficiarii şi personalul din cadrul serviciilor sociale aflate în subordinea DGASPC Gorj cu 

privire la aplicarea şi respectarea măsurilor de autoprotecţie, respectiv: 

- Să se spele des pe mâini cu săpun; 

- Să evite contactul cu oamenii care prezintă infecţii respiratorii acute; 

-Să nu atingă ochii, nasul, gura (în general faţa) dacă mâinile nu sunt 

igienizate; 

- Să strănute sau să tuşească în şerveţel de unică folosinţă sau în pliul 

cotului; 

-Să nu ia medicamente fără prescripţia medicului; 

-Să folosească masca dacă suspectează că sunt răciţi sau se află în 

apropierea unor persoane bolnave. 

•    Se dezinfectează repetat  suprafeţele cu dezinfectanţi pe bază de clor sau alcool 

a spaţiilor comune din cadrul serviciilor sociale aflate în subordinea DGASPC Gorj; 

•    Au fost suspendate activităţile recreative organizate pentru beneficiari, care presupun un grup de 

participanţi sau contactul acestora cu zone aglomerate (mall, tabere, săli de cinema, săli de 

evenimente, spectacole, etc.); 
•     A fost suspendată primirea vizitatorilor la sediul serviciilor sociale aflate în subordine DGASPC Gorj; 



•     Au fost suspendate învoirile/vizitele în familie a beneficiarilor, în cazurile în care familiile acestora 

provin din zonele în care au fost deja identificate cazuri de suspiciuni de contaminare cu virusul    

COVID-19; 

•    Se consultă periodic beneficiarii serviciilor de protecţie specială (copii şi adulţi) de către medic, în 

vederea monitorizării stării de sănătate şi a identificării precoce a oricăror cazuri de îmbolnăvire care ar 

putea afecta întreaga colectivitate; 

•    S-a instituit obligaţia personalului din serviciile rezidenţiale destinate atât copiilor cât şi persoanelor 

adulte cu dizabilităţi de a urmări zilnic temperatura acestora; 

•     Se va contacta de urgenţă medicul de familie în cazul apariţiei oricărei simptomatologii apărute care 

implică febră, tuse, afecţiuni respiratorii, etc 

 


