
Biroul Managementul Calităţii Serviciilor Sociale

Raport de activitate 21.12-24.12.2020

Biroul Managementul Calităţii Serviciilor Sociale este organizat în subordinea

Directorului General şi are o structură de personal de 5+1 (in prezent 3+1). În cadrul BMCSS

se desfăşoară mai multe tipuri de activităţi, grupate în principal pe două domenii de activitate:

calitatea serviciilor sociale furnizate la nivelul D.G.A.S.P.C. sector 3 acreditarea, evaluarea şi

monitorizarea îndeplinirii standardelor de calitate, etc.) şi controlul intern managerial

(asigurarea secretariatului tehnic al Comisiei de Monitorizare).

În cadrul activităţii specifice privind îndrumarea metodologică a serviciilor sociale din

cadrul D.G.A.S.P.C., sector 3, în procesul acreditării, au fost desfășurate ---următoarele

activități:

- transmitere mail Sef Complex de Servicii „Noi Orizonturi” - raspunsul Agentiei pentru Plati si

Inspectie Sociala a Municipiului Bucuresti la solicitarea de amanare a masurilor de control dispuse

prin PV/06.02.2020.

- elaborare draft PO - Indrumarea metodologică a serviciilor sociale din cadrul D.G.A.S.P.C.

sector 3 în procesul acreditării

În cadrul activităţii specifice privind monitorizarea şi evaluarea calităţii serviciilor sociale

furnizate la nivelul D.G.A.S.P.C., Sector 3, în conformitate cu standardele de calitate şi

aşteptările beneficiarilor privind calitatea serviciilor oferite, au fost desfăşurate

următoarele tipuri de activităţi:

- Discuții telefonice cu personalul aflat în supervizare în vederea stabilirii sedințelor individuale

de supervizare;

- Studiu materiale de lucru în vederea pregătirii ședințelor de supervizare și completării

rapoartelor ședințelor.

- Susținerea ședințelor de supervizare planificate cu personalul care își desfășoară activitatea în

cadrul centrelor/serviciilor aflate în subordinea DPC.



În cadrul activităţii specifice privind asigurarea secretariatului tehnic al Comisiei de

monitorizare, au fost desfăşurate următoarele tipuri de activităţi:

- Îndrumarea metodologică a structurilor din cadrul DGASPC S3 în vederea elaborării

procedurilor operaţionale, listelor OALI etc.

- Verificarea procedurilor elaborate de compartimente, în vederea completării formularelor

privind respectarea machetei PO, în acord cu PS- Elaborare proceduri, aprobată la nivelul

instituției;

- Scanarea PO/PS elaborate la nivelul instituției, în vederea actualizării situației PO/PS

elaborate și aprobate la nivelul DGASPC sector.3

- Centralizarea răspunsurilor transmise de compartimentele din cadrul DGASPC sector 3, cu

privire la Notă internă (actualizare și transmitere OALI); centralizare obiective specifice în

vederea elaborarii situațiilor necesare raportării anuale – CIM;

- Discuții telefonice cu responsabilii cu riscurile din cadrul DGASPC sector 3, în vederea

întocmirii situațiilor solicitate prin Notă internă - elaborarea Situației privind Registrul

Riscurilor la nivelul DGASPC sector 3, în vederea centralizării și elaborării situatiilor necesare

raportării anuale - domeniul CIM ;

- Îndrumare metodologică in vederea completarii documentelor specifice domeniului control

intern managerial, la nivelul compartimentelor din subordinea DGASPC sector 3;

- Discuții telefonice cu șefii de compartimente din cadrul DGASPC sector 3, în vederea

întocmirii situațiilor solicitate - Notă internă cu privire la elaborarea situației privind Funcțiile

sensibile si a Chestionarului de autoevaluare a stadiului implementării standardelor de control

Intern managerial în vederea centralizării și elaborării situatiilor necesare raportării anuale -

domeniul CIM ;

- Elaborare ( draft ) ”Lista actualizată cu privire la obiectivele generale, obiectivele specifice,

precum şi indicatorii asociaţi obiectivelor specifice pentru anul 2020„ ;

- Elaborare (draft) ” Lista actualizată cuprinzând activităţile procedurabile şi procedurile

operaţionale elaborate la 31.12.2020”.

-Elaborare (draft) ” SITUAŢIA CENTRALIZATOARE privind stadiul implementării şi

dezvoltării sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2020 Cap.

I ”.

-Elaborare (draft )”Lista Funcțiilor sensibile” ;

-Elaborare (draft) ”Registrul Salariaților care ocupă funcții sensibile”;

-Elaborare (draft) ”Planul de diminuare a riscurilor associate funcțiilor sensibile”;
- Centralizare Registrul Riscurilor si a Planului de Control Masuri

- Elaborare Draft Registrul Riscurilor si al Planului de Măsuri de Control la nivelul DGASPC 3



Alte activităţi desfăşurate de angajaţii din cadrul BMCSS

- Planificarea zilnică a activităţilor individuale şi a activităţilor desfășurate în echipă, în funcţie

de specificul activităţii, atribuţiile din fişele de post, obiectivele individuale, Planul anual de

acţiune al BMCSS;

- Elaborarea rapoartelor zilnice de activitate;

-Verificarea documentelor în sistemul informatic CID, în vederea asigurării unui bun

management al circulaţiei documentelor cu caracter intern, documentelor cu caracter extern şi

soluţionării acestora în termen legal;

- Participare întâlniri de lucru organizate de liderul de proiect, în cadrul proiectului

” LEAVING CARE -Integrarea Socio-profesională a tinerilor care părăsesc sistemul de

protecție specială din regiunea București -Ilfov” POCU/739/4/20/135808;

- Organizare întâlniri de lucru cu echipa care implementează activitățile din proiect, din cadrul

DGASPC sector 3;

- coordonare activitate-identificarea membrilor GT- organizare întâlniri potențiali membri ai GT

/completare documente .

- participare la examenul anual -medicina muncii.

- În cadrul activităţii de management a BMCSS au fost derulate următoarele activităţi:

- Verificarea, avizarea/aprobarea documentelor elaborate de către salariații BMCSS şi

monitorizarea activităţilor salariaţilor din cadrul BMCSS, oferind instrucţiunile necesare pentru

a asigura minimizarea erorilor şi pierderilor, eliminarea neregulilor şi fraudei, respectarea

legislaţiei şi corecta înţelegere şi aplicare a instrucţiunilor;

-Centralizarea Rapoartelor de activitate ale salariaţilor din subordine, în vederea elaborării

Raportului săptămânal de activitate la nivelul BMCSS.

- Elaborare și transmitere raport de activitate BMCSS, pentru săptămâna în curs;

VII. In cadrul activitatii privind monitorizarea implementarii Strategiei Nationale Anticoruptie

2016-2020

-elaborare draft procedura privind monitorizarea implementarii Planului de Integritate al DGASPC Sector
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Întocmit,
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