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CAPITOLUL I 

Dispoziţii generale 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN ARAD 

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ  
ŞI PROTECŢIA COPILULUI 

Str. 1 Decembrie 1918, nr. 14, cod 310134 
tel./ fax. – 0040 – (0)257 – 210055, 210035 

mobilphone: 0040 – (0)745 – 534965; 0040 – (0)735 – 203423 
e – mail: secretariat@dgaspc-arad.ro 

web: www.dgaspc-arad.ro 
Operator de prelucrare date cu caracter personal nr. 8089 
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 Art. 1.  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad (D.G.A.S.P.C. 

Arad) este instituţie publică cu personalitate juridică, înfiinţată în subordinea Consiliului 

Judeţean, cu sediul în minicipiul Arad, str. 1 Decembrie 1918, nr. 14, judeţul  Arad .  

 Art. 2.  D.G.A.S.P.C. Arad realizează la nivel judeţean măsurile de asistenţă socială în 

domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu 

dizabilitati, precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie. 

 Art. 3.  D.G.A.S.P.C. Arad are un patrimoniu propriu, format din bunurile mobile şi 

imobile din dotare, procurate din fondurile puse la dispoziţie de către Consiliul Judeţean, precum 

şi cele provenite din finanţări, donaţii, sponsorizări şi colaborări. 

 Art. 4.  Finanţarea D.G.A.S.P.C. Arad se asigură din următoarele surse: bugetul de stat, 

bugetul local al judeţului, bugetele locale ale comunelor, oraşelor şi municipiului, fonduri interne 

şi externe, donaţii, sponsorizări şi alte forme private de contribuţii băneşti ale beneficiarilor 

prevăzute de lege. 

 Art. 5.  Directorul General al D.G.A.S.P.C Arad are calitatea de ordonator terţiar de 

credite şi dispune de mijloacele materiale şi financiare puse la dispoziţie din bugetul judeţului 

sau din alte surse. 

 Art. 6.  (1) Direcţia are ştampilă proprie, în formă rotundă, cu următorul conţinut: 

Consiliul Judeţean Arad - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad.  

 (2) Antetul documentelor şi corespondenţei D.G.A.S.P.C. va avea acelaşi conţinut ca şi 

cel înscris pe ştampilă. 

 (3) D.G.A.S.P.C. Arad are ca activitate complementară transportul rutier naţional şi 

internaţional de persoane în regim propriu.  

 

 

CAPITOLUL II 

Structura organizatorică 
 

 Art. 7.  Structura organizatorică, numărul de personal şi bugetul D.G.A.S.P.C Arad se 

aprobă prin hotărâre a Consiliului Judeţean Arad, astfel încât funcţionarea D.G.A.S.P.C. să 

asigure îndeplinirea în mod corespunzător a atribuţiilor ce îi revin, precum şi realizarea deplină şi 

exercitarea efectivă a drepturilor copilului şi adultului aflat în dificultate. 

 Art. 8.  Conducerea D.G.A.S.P.C Arad se asigură de către Directorul General şi de către 

Colegiul Director. 

 Art. 9.  Directorul general reprezintă Direcţia în relaţiile cu autorităţile şi instituţiile 

publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi străinătate, precum şi în justiţie.  

            Art. 10.  Directorul general îndeplineşte, în condiţiile legii, atribuţiile principale 

prevăzute la art. 21, de asemenea, Directorul general îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de 

lege sau stabilite prin hotărâre a Consiliului Judeţean. 

 Art. 11.  În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, Directorul general emite dispoziţii. 

 Art. 12.  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului are doi directori 

generali adjuncţi: director general adjunct pe probleme de asistenţă socială şi un director general 

adjunct pe probleme economice. 

 

Art. 13.  Directorul general al D.G.A.S.P.C Arad coordonează direct activitatea pentru  

 Serviciul juridic contencios; 

  Serviciul resurse umane, securitate si sanatate in munca; 

 Serviciul strategii, proiecte, monitorizare, relatii ONG; 

 Compartimentul de coordonare a activitatii administratiei publice locale in 

domeniul asistentei sociale; 

 Compartimentul comunicare, registratura, relatii cu publicul si evaluare initiala; 
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 Compartimentul managementul si controlul calitatii serviciilor sociale; 

 Compartimentul audit intern; 

 Serviciul adoptii;  

 Compartiment postadoptii; 

 Biroul monitorizare servicii sociale contractate; 

              

Art. 14  Directorul general adjunct asistenta sociala coordonează activitatea 

următoarelor servicii, birouri, compartimente și a centrelor din subordinea acestora: 

 Serviciul management de caz pentru copii si adulti; 

 Serviciul de evaluare complexa a copilului; 

 Serviciul de evaluare complexa a persoanelor adulte cu handicap; 

 Serviciul secretariatul comisiei pentru protectia copilului si a comisiei de evaluare 

a persoanelor adulte cu handicap; 

 Serviciul de monitorizare si evaluare asistenti maternali; 

 Serviciul de monitorizare si control servicii sociale pentru copii; 

 Serviciul pentru prevenirea marginalizarii sociale, trafic, migratie si repatrieri; 

 Serviciul de evaluare si consiliere in situatii de abuz, neglijare si violenta 

domestica; 

 Biroul de evaluare si consiliere psihologica; 

 Serviciul monitorizare si control servicii sociale pentru persoane vulnerabile 

social; 

Directorul general adjunct asistenta sociala se subordonează Directorului general. 

 

Art. 15  Directorul general adjunct economic coordonează activitatea următoarelor 

servicii, birouri şi compartimente: 

 Serviciul contabilitate – salarizare; 

 Compartiment buget-finante; 

 Serviciul tehnic, administrativ; 

 Compartimentul achizitii publice; 

 Serviciul evidenta si plata prestatii sociale. 

Directorul general adjunct economic se subordonează Directorului general. 

  

 Art. 16.  În absenţa directorului general,  atribuţiile acestuia se exercită de unul dintre 

directorii generali adjuncţi, desemnat prin dispoziţia directorului general. 

  

Art. 17.  Colegiul director al D.G.A.S.P.C. este compus din 3 consilieri judeţeni, 

directorul general, directorii generali adjuncţi şi personalul de conducere din cadrul DGASPC 

Arad. Preşedintele Colegiului director este secretarul Consiliului Judeţean. 

 

 Art. 18.  La şedinţele Colegiului director pot participa, fără drept de vot, membrii 

Comisiei pentru Protecţia Copilului, preşedintele Consiliului Judeţean Arad, consilierii judeţeni 

şi alte persoane invitate de membrii Colegiului director. 

 

 Art. 19.  Colegiul director se întruneşte în şedinţă ordinară trimestrial, la convocarea 

directorului general, precum şi în şedinţă extraordinară, ori de câte ori este necesar, la cererea 

directorului general, a preşedintelui Colegiului director sau a unuia dintre directorii generali 

adjuncţi. 

 Art. 20.  Colegiul director îndeplineşte următoarele atribuţii principale: 

 a) analizează şi controlează activitatea D.G.A.S.P.C Arad; propune directorului general 
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măsurile necesare pentru îmbunătăţirea activităţilor instituţiei; 

 b) avizează proiectul bugetului propriu al D.G.A.S.P.C. şi contul de încheiere al 

exerciţiului bugetar; 

 c) avizează proiectele strategiilor şi rapoartelor elaborate de Directorul general, avizul 

este consultativ; 

 d) propune Consiliului Judeţean modificarea structurii organizatorice şi a Regulamentului 

de organizare şi funcţionare ale D.G.A.S.P.C., precum şi rectificarea bugetului în vederea 

îmbunătăţirii activităţii acesteia; 

 e) propune Consiliului Judeţean înstrăinarea mijloacelor fixe din patrimoniul 

D.G.A.S.P.C., altele decât bunurile imobile, prin licitaţie publică, organizată în condiţiile legii; 

 f) propune Consiliului Judeţean concesionarea sau închirierea de bunuri sau servicii de 

către Direcţie, prin licitaţie publică, organizată în condiţiile legii; 

 g) întocmeşte şi propune spre avizare, respectiv aprobare, potrivit legii, statul de funcţii şi 

salarizarea personalului D.G.A.S.P.C., cu încadrarea în resursele financiare alocate de Consiliul 

Judeţean Arad, în condiţiile legii; 

 h) avizează capacitatea centrelor/caselor subordonate D.G.A.S.P.C. Arad. 

 Colegiul director îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de lege sau prin hotărâre a 

Consiliului Judeţean Arad. 

 

 Art. 21.  Şedinţele Colegiului director se desfăşoară în prezenţa a cel puţin două treimi 

din numărul membrilor săi. 

 În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, Colegiul director adoptă hotărâri, cu votul 

majorităţii membrilor. 

 

 Art. 22.  Structura organizatorică a D.G.A.S.P.C. Arad este următoarea: 

 

COD.1.    Director general; 

COD.1.1. Serviciul juridic contencios; 

COD.1.2. Serviciul resurse umane, securitate şi sănătate în muncă; 

COD.1.3.  Serviciul strategii, proiecte, monitorizare, relaţii ONG; 

COD.1.4. Compartimentul comunicare, registratură, relaţii cu publicul şi                                                    

evaluare iniţială; 

           COD.1.5. Compartimentul managementul şi controlul calităţii serviciilor sociale; 

COD.1.6.  Compartimentul audit intern; 

COD.1.7.  Serviciul adopţii; 

                  Compartiment postadopţii. 

COD.1.8.  Biroul monitorizare servicii sociale contractate; 

COD.1.9. Compartimentul de coordonare a activităţii administraţiei publice locale în 

domeniul asistenţei sociale; 

COD.2.    Directorul general adjunct asistenţă socială; 

COD.2.1. Serviciul management de caz pentru copii si adulţi; 

COD.2.2. Serviciul de evaluare complexă a copilului; 

COD.2.3. Serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap; 

COD.2.4. Serviciul secretariatul comisiei pentru protecţia copilului si al comisiei de 

evaluare a persoanelor adulte cu handicap; 

COD.2.5. Serviciul de monitorizare şi evaluare asistenţi maternali; 

COD.2.6. Serviciul de monitorizare si control servicii sociale pentru copii; 

COD.2.6.1. Centrul de tip rezidenţial - Speranta; 

COD.2.6.2. Compartimentul case de tip familial - Lipova; 

COD.2.6.3. Centrul de plasament Oituz; 
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COD.2.6.4. Centrul de terapie şi recuperare pentru copii - Ghiocelul; 

COD.2.6.5. Centrul de recuperare pentru copii Lipova; 

COD.2.6.6. Centrul de recuperare şi reabilitare copii cu dizabilităţi; 

COD.2.6.7. Complex servicii sociale Ineu; 

COD.2.6.8. Compartimentul case de tip familial Sântana; 

COD.2.6.9. Centrul de plasament – Zadareni; 

COD.2.7. Serviciul monitorizare şi control servicii sociale pentru persoane vulnerabile 

social; 

COD.2.7.1. Centrul de ingrijire şi asistenţă Pecica; 

COD.2.7.2. Centrul de ingrijire şi asistenţă Paulis; 

COD.2.7.3. Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică Cuveşdia; 

COD.2.7.4. Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică Petriş; 

COD.2.7.5. Centrul de integrare prin terapie ocupatională -  Tabacovici; 

COD.2.7.6. Centru de consiliere si deprinderi de viata independenta - Mierlei; 

COD.2.7.7. Locuinţa protejată-Ceahlău; 

COD.2.7.8. Apartamentul pentru tineri; 

COD.2.7.9. Centru de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica – Varadia; 

COD.2.7.10. Centrul de ingrijire si asistenţă Vărădia; 

COD.2.7.11. Centru de incluziune sociala; 

COD.2.8. Biroul de evaluare si consiliere psihologică; 

COD.2.8.1. Centrul de asistenţă şi consiliere pentru persoane TSA; 

COD.2.9. Serviciul pentru prevenirea marginalizării sociale, trafic, migraţie şi repatrieri; 

COD.2.9.1. Centrul multifuncţional de consiliere şi educaţie; 

COD.2.9.2. Centrul maternal; 

COD.2.10. Serviciul de evaluare şi consiliere în situaţii de abuz, neglijare şi violenţă 

domestică; 

COD.2.10.1. Centrul de primire copii; 

COD.2.10.2. Centrul de criză; 

COD.2.10.3. Telefonul de urgenţă. Echipa mobilă; 

COD.3.    Directorul general adjunct economic; 

COD.3.1. Serviciul contabilitate – salarizare; 

COD.3.1.2. Compartiment buget-finante; 

COD.3.2. Compartimentul achiziţii publice; 

COD.3.3. Serviciul evidenţă şi plată prestaţii sociale; 

COD.3.4. Serviciul tehnic, administrativ. 

 

 

CAPITOLUL III 

Art. 23 Atribuţii şi competenţe 

 

COD.1  DIRECTORUL GENERAL: 

 

 Reprezintă instituţia în relaţiile cu autorităţile şi instituţiile publice, cu persoanele fizice şi 

juridice din ţară şi străinătate, precum şi în justiţie; 

 Exercită atribuţiile ce revin D.G.A.S.P.C. în calitate de persoană juridică; 

 Coordonează şi controlează întreaga activitate a instituţiei; 

 Este vicepreşedintele Comisiei pentru Protecţia Copilului şi reprezintă D.G.A.S.P.C. în 

relaţiile cu aceasta; 
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 Exercită funcţia de ordonator terţiar de credite al DGASPC Arad şi contul de încheiere a 

exerciţiului bugetar, pe care le supune avizării Colegiului director şi aprobării Consiliului 

Judeţean; 

 Elaborează şi supune aprobării Consiliului Judeţean, proiectul strategiei anuale, pe termen 

mediu şi lung, de restructurare, organizare şi dezvoltare a sistemului de asistenţă socială şi 

protecţie a drepturilor copilului, având avizul Colegiului Director; 

 Elaborează proiectele rapoartelor generale privind activitatea de asistenţă socială şi protecţie 

a drepturilor copilului, stadiul implementării strategiei şi propune măsuri pentru îmbunătăţirea 

acestei activităţi, pe care le prezintă spre avizare Colegiului Director şi apoi Comisiei pentru 

Protecţia Copilului; 

 Aprobă statul de personal al D.G.A.S.P.C., numeşte şi eliberează din funcţie personalul din 

cadrul D.G.A.S.P.C., potrivit legii; elaborează şi propune spre aprobare Consiliului Judeţean 

statul de funcţii al D.G.A.S.P.C., având avizul Colegiului Director; 

 Controlează activitatea personalului din cadrul D.G.A.S.P.C. şi aplică sancţiuni disciplinare 

la nivelul acestui personal; 

 Constată contravenţiile şi propune aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 135 din Legea nr. 

272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului; 

 Asigură executarea hotărârilor Comisiei pentru Protecţia Copilului. 

 

    COD. 2. DIRECTOR GENERAL ADJUNCT – ASISTENŢĂ SOCIALĂ: 
 

 Activitatea serviciilor subordonate conform organigramei D.G.A.S.P.C. Arad; 

 Verifică şi controlează modul de realizare a obiectivelor „Strategiei judeţene în domeniul 

protecţiei copilului” împreună cu celelalte servicii/birouri/ compartimente, privind reducerea 

numărului de copii din centrele de plasament prin reintegrarea în familia naturală, prevenirea 

instituţionalizării, reducerea duratei de şedere în instituţii; 

 Verifică modul în care sunt întocmite şi aplicate proiectele individualizate pentru o îngrijire 

personalizată a copilului; 

 Controlează dezvoltarea armonioasă şi menţinerea unui climat corespunzător în unităţile din 

subordine;  

 Elaborează rapoarte şi propuneri către conducerea D.G.A.S.P.C. Arad cu privire la 

organizarea şi funcţionarea sectorului de care este responsabil; 

 Reprezintă D.G.A.S.P.C. Arad în toate situaţiile în care este nevoie numai prin delegare 

aprobată de Directorul general. 

 Coordonează şi prelucrează activitatea serviciilor care asigură protecţia drepturilor 

persoanelor vârstnice, persoanelor adulte cu handicap şi a persoanelor adulte fără adăpost,  

din cadrul D.G.A.S.P.C. Arad aflate in subordine;  

 Elaborează rapoarte şi propuneri către conducerea D.G.A.S.P.C. Arad cu privire la 

organizarea şi funcţionarea sectorului de care este responsabil; 

 Verifică şi controlează modul de realizare a obiectivelor „Strategiei judeţene în domeniul 

protecţiei persoanei adulte aflate în dificultate” împreună cu celelalte 

servicii/birouri/compartimente; 

 Colaborează cu şefii serviciilor/birourilor/compartimentelor şi centrelor din subordine 

pentru buna organizare şi funcţionare a acestor alternative; 

 Analizează şi propune modalităţi de îmbunătăţire a activitaţii, a organizării şi funcţionării 

centrelor aflate in subordine. 

 

      COD.3. DIRECTOR GENERAL ADJUNCT ECONOMIC 
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 Repartizează atribuţiile şi responsabilităţile privind activitatea profesională a şefului 

serviciului contabilitate-salarizare, a compartimentului achiziţii publice, a compartimentului 

evidenta si plata prestatii sociale; 

 Verifică toată documentaţia pentru bunurile ce urmează a fi casate, urmărind termenul de 

casare al acestora; 

 Exercită controlul financiar – preventiv asupra tuturor documentelor ce impun o astfel de 

viză conform prevederilor din dispoziţia CFP; 

 Verifică legalitatea, realitatea, eficienţa, şi eficacitatea cheltuielilor efectuate şi ţinerea 

corectă şi la zi a evidenţei contabile, propunând sancţiuni şi măsuri disciplinare în cazul 

constatării de abateri; 

  Asigură şi răspunde de buna organizare şi desfăşurare a activităţii financiar – contabile a 

unităţii; 

 Organizează şi răspunde de întocmirea lucrărilor de planificare financiară; 

 Aprobă documentele privind activitatea economică;  

 Angajează unitatea prin semnătură, alături de Directorul general în toate operaţiunile 

patrimoniale; 

 Participă la organizarea sistemului informatic financiar-contabil, urmărind folosirea cât mai 

eficientă a datelor contabile; 

 Asigură întocmirea, circulaţia şi păstrarea documentelor justificative care stau la baza 

înregistrărilor  în contabilitate şi se procupă de introducerea tehnicii de calcul a lucrărilor în 

domeniul financiar-contabil; 

 Asigură aplicarea dispoziţiilor legale privitoare la gestionarea valorilor materiale şi ia măsuri 

pentru ţinerea la zi şi corectă a evenimentelor gestionate;  

 Exercită controlul intern asupra activităţilor supuse acestui control pe care îl delegă în centre 

şi contabililor, verifică procesele verbale încheiate, propune măsuri şi sancţiuni în funcţie de 

cele constatate; 

 Se asigură de întocmirea formelor necesare introducerii în plată pentru drepturile băneşti şi 

facilităţile stabilite prin legislaţia în vigoare a dosarelor adulţilor şi minorilor cu handicap; 

 Asigură întocmirea corectă a documentaţiei necesare pentru realizarea achiziţiilor publice ; 

 Verifică realizarea documentaţiei tehnice, de către Biroul Tehnic administrativ pentru 

reparaţii curente, investiţii sau reparaţii capitale.  

 

COD.1.1.  SERVICIUL JURIDIC - CONTENCIOS 

Serviciul juridic-contencios are următoarele atribuţii şi competenţe: 

 Intocmeşte documentaţia necesară, formulează şi susţine cereri şi apărări conform prevederilor 

legale în dosarele privind litigiile pe care le are Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Arad (DGASPC Arad) cu persoanele fizice sau juridice; 

 Reprezintă DGASPC Arad în faţa instanţelor judecătoreşti în toate  procesele/cauzele pe care le 

are instituţia cu persoanele fizice sau juridice, indiferent de obiectul acestora, arătând poziţia 

instituţiei conform legii; 

 Reprezintă DGASPC Arad în faţa altor autorităţi judecătoreşti, precum şi a autorităţilor 

administraţiei publice centrale şi locale; 

 Depune diligenţele necesare pentru clarificarea situaţiei juridice a copilului care are dreptul la o 

măsură de protecţie alternativă, respectiv tutela, adopţia, la o măsură de protecţie specială şi a 

persoanei adulte aflate în nevoie, inclusiv prin înregistrarea tardivă a naşterii, atunci când este 

cazul; 

 Asigură apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale instituţiei în conformitate cu constituţia 
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şi legile ţării; 

 Ia măsurile necesare pentru realizarea creanţelor, obţinerea titlurilor executorii şi sprijină 

realizarea acestora în conditiile şi procedurile prevăzute de lege; 

 Avizează şi semnează acte cu caracter juridic numai pentru aspectele strict juridice ale 

actelor, nu se pronunţă asupra aspectelor economice, tehnice sau de altă natură; 

 Avizează pentru legalitate dispoziţiile şi deciziile directorului general al DGASPC Arad; 

 Avizează deciziile semnate de directorul general în vederea realizării drepturilor persoanelor   

cu handicap, conform legii; 

 Avizează dispoziţiile şi deciziile directorului general referitoare la raporturile de muncă ale 

personalului contractual şi ale funcţionarului public, conform legii; 

 Avizează convenţiile, contractele, protocoalele, parteneriatele şi actele adiţionale pe care le 

încheie DGASPC Arad, conform legii; 

 Avizează pentru legalitate proiectele de hotărâri şi decizii care urmează să fie aprobate de 

directorul general; 

 Sesizează instanţa de judecată şi reprezintă instituţia în faţa acesteia, în situaţia în care se 

consideră de către instituţie că sunt întrunite condiţiile prevăzute de lege pentru decăderea 

totală sau parţială a părinţilor ori a unuia dintre ei, din exerciţiul drepturilor părinteşti, pentru 

instituirea/revocarea măsurilor de protecţie speciale conform L.nr. 272/2004, instituirea tutelei 

în condiţiile legii; 

 Sesizează şi reprezintă instituţia în instanţele de judecată în procesele de deschidere, 

încredinţare şi încuviinţare a adopţiei, după caz, conform legii; 

 Acordă Comisiei pentru Protecţia Copilului Arad, la cererea acesteia, asistenţă juridică de 

specialitate pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, potrivit legii; 

 Acordă copilului capabil de discernământ şi persoanei adulte asistenţă şi sprijin în exercitarea 

dreptului său la libera exprimare a opiniei; 

 Formulează răspunsuri, conform legii, la petiţiile repartizate spre soluţionare serviciului sau în 

colaborare cu alte servicii, birouri sau compartimente din cadrul DGASPC Arad; 

 Formulează alte acte şi documente dispuse şi repartizate de directorul general, la solicitarea 

scrisă a serviciilor, birourilor şi compartimentelor din cadrul DGASPC Arad şi din proprie 

iniţiativă atunci când se apreciază că este în interesul instituţiei, conform legii, către persoane 

fizice şi juridice de drept public şi privat; 

 Verifică din punct de vedere juridic legalitatea actelor prezentate; 

 Intocmirea, formularea, susţinerea, reprezentarea, depunerea diligenţelor, asigurarea apărărilor, 

luarea măsurilor necesare, avizarea, semnarea, sesizarea şi verificarea actelor şi documentelor 

se face de către şeful serviciului şi consilierii juridici din cadrul acestuia. 

 

      COD.1.2. SERVICIUL RESURSE UMANE, SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN    

MUNCĂ: 

 

  Acest Serviciu are următoarele atribuţii şi competenţe:  

 Implementează prevederile Ordinului 400 din 12.06.2015 pentru aprobarea codului controlului 

intern/managerial al entităților publice; 

 gestionează resursele umane de la recrutare şi până la încetarea contractului individual de 

muncă si a raportului de activitate pentru salariaţii aflaţi în evidenţa serviciului;  

 respectă legislaţia specifică domeniului de activitate şi legislaţia conexă acestuia; 

 organizează şi urmareşte activitatea de evaluare anuală a performanţelor profesionale 

individuale; 

 asigură recrutarea şi angajarea personalului pe baza de competenţelor şi conform prevederilor 

legale; 
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 stabileşte salariul de bază şi alte drepturi de natură salarială, în conformitate cu prevederile 

legale; 

 ţine evidenţa concediilor de odihnă, concediilor fără salariu, concediilor pentru creşterea şi 

îngrijirea copilului, ale salariaţilor  şi a altor tipuri de concediu; 

 asigură întocmirea formalitaţilor privind scoaterea la concurs a posturilor şi funcţiilor publice 

vacante din cadul instituţiei, conform prevederilor legale; 

 asigură secretariatul comisiilor de concurs/examen desfăşurate la nivelul instituţiei şi 

întocmeste lucrările privind încadrarea în muncă a persoanelor declarate admise, pe baza 

proceselor verbale ale comisiilor de examinare; 

 asigură secretariatul comisiilor de concurs/examen desfasurate la nivelul instituţiei pentru 

asigurarea promovării personalului în funcţii/grade/trepte; 

 întocmeşte lucrările privind încheierea, modificarea, suspendarea, încetarea contractului 

individual de muncă pentru angajaţii din evidenţa serviciului; 

 întocmeşte şi gestionează dosarele de personal ale angajaţilor din evidenţele serviciului; 

 stabileşte gradaţia cuvenită pentru vechimea în muncă; 

 ţine evidenta fişelor de post pentru salariaţii aflaţi în evidenţele serviciului; 

 solicită şi centralizează fişele de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale 

angajaţilor aflaţi în evidenţa serviciului; 

 eliberează, la cerere adeverinţe privind calitatea de salariat, vechimea în muncă, drepturile 

salariale (salarii de încadrare, sporuri de vechime, etc); 

 asigură aplicarea prevederilor legale privind pensionarea pentru limită de vârstă sau 

invaliditate pentru angajaţii din evidenta serviciului; 

 întocmeşte şi actualizează Registrul de Evidenţă a Salariaţilor; 

 îndeplineşte orice alte lucrări prevazute de legislatia muncii, la solicitarea  Directorului 

General al DGASPC  Arad; 

 întocmeşte raportări statistice privind activitatea de resurse umane; 

 colaborează cu Serviciului contabilitate-salarizare în vederea întocmirii bugetului de venituri 

şi cheltuieli furnizând datele necesare, şi a statelor de plată; 

 fundamentează proiectele de dispozitii ale Directorului General precum şi proiectele 

hotărârilor pe care DGASPC Arad le supune spre aprobarea Consiliului Judetean Arad; 

2. Securitatea si sănătatea in muncă : 

Conform Legii 319/14.07.2006, HG.1425/11.10.2005, lucrătorii desemnaţi se ocupă de 

activităţile de prevenire si protecţie în urma deciziei emisă de angajator. 

 verificarea cunoaşterii şi aplicării de către toţi lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul de 

prevenire şi protecţie, precum şi a atribuţiilor şi responsabilităţilor ce le revin în domeniul 

securitătii şi sănătăţii în muncă, stabilite prin fişa postului; 

 întocmirea unui necesar de documentaţii cu caracter tehnic de informare şi instruire a 

lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă; 

 elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea periodicităţii adecvate pentru 

fiecare loc de muncă, asigurarea informării şi instruirii lucrătorilor în domeniul securităţii şi 

sănătăţii în muncă şi verificarea cunoaşterii şi aplicării de către lucrători a informaţiilor 

primite; 

 elaborarea programului de instruire-testare la nivelul unităţii; 

 evidenţa zonelor cu risc ridicat şi specific prevăzute; 

 stabilirea zonelor care necesită semnalizare de securitate şi sănătate în muncă, stabilirea 

tipului de semnalizare necesar şi amplasarea acestora conform cerinţelor minime pentru 

semnalizarea de securitate şi/sau sănătate la locul de muncă; 
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 evidenţa meseriilor şi a profesiilor prevăzute de legislaţia specifică, pentru care este necesară 

autorizarea exercitărilor lor; 

 verificarea stării de funcţionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenţă, 

precum şi a sistemelor de siguranţă; 

 informarea angajatorului, în scris, asupra deficienţelor constatate în timpul controalelor 

efecutate la locul de muncă şi propunerea de măsuri de prevenire şi protecţie; 

 evidenţa echipamentelor şi urmărirea ca verificările periodice şi, dacă este cazul, încercările 

periodice ale echipamentelor de muncă să fie efectuate de persoane competente, conform 

cerinţelor minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a 

echipametelor de muncă: 

 autorizarea privind funcţionarea din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă, 

conform prevederilor legale; 

 urmăreşte autorizarea exercitării meseriilor şi profesiilor prevăzute de legislaţia specifică 

(electricieni, instalatori gaze, fochişti); 

 colaborează cu lucrătorii şi/sau reprezentanţii lucrătorilor şi cu medicul de medicina muncii 

în vederea coordonării măsurilor de prevenire şi protecţie; 

 urmăreşte actualizarea planului de avertizare, a planului de protecţie şi prevenire şi a planului 

de evacuare; 

 propune sancţiuni şi stimulente pentru lucrători pe criteriul îndeplinirii atribuţiilor în 

domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, 

 studiază actele normative care reglementează activitatea de prevenire şi stingere a 

incendiilor, verifică aplicarea lor în practică şi face propuneri pentru completarea, 

reactualizarea şi îmbunătăţirea instrucţiunilor proprii de apărare împotriva incendiilor; 

 studiază pericolul de incendiu, pe care-l reprezintă instalaţiile de utilizare din cadrul 

DGASPC Arad, precum şi măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor specifice acestora; 

 execută, întocmai şi la timp, sarcinile profesionale dispuse de Directorul General; 

 îndrumă şi controlează operativitatea şi modul de acţionare a echipei de intervenţie din cadrul 

DGASPC Arad; 

 indrumă şi controlează activitatea echipei de intervenţie şi întocmeşte programul de instruire 

al acesteia; 

 execută- pe baza planificării aprobate de Directorul General - controalele tehnice de 

prevenire a incendiilor la toate spaţiile Directiei generale, verificând respectarea normelor, 

normativelor şi a altor prescripţii tehnice, precum şi îndeplinirea măsurilor de protecţie 

împotriva incendiilor şi stabileste măsuri pentru înlăturarea neajunsurilor şi aplicarea 

întocmai a prevederilor legale; 

 verifică modul de întreţinere şi funcţionare a instalaţiilor,  aparatelor şi mijloacelor de 

prevenire şi stingere a incendiilor, precum şi cunoaşterea modului de utilizare a acestora de 

către personalul încadrat în muncă; ţine evidenţa instalaţiilor, substanţelor chimice şi a altor 

mijloace de protecţie împotriva incendiilor, la nivelul DGASPC Arad; 

 acordă sprijin şi asistenţă tehnică de specialitate la înlăturarea unor stări de pericol sau la 

soluţionarea unor probleme deosebite din punct de vedere al prevenirii şi stingerii incendiilor 

survenite în cadrul Directiei generale, precum şi la executarea unor intervenţii la instalaţiile 

cu pericol de incendiu în funcţiune; informează imediat conducerea DGASPC Arad asupra 

unor stări de pericol iminent de incendiu constatate şi raportează măsurile luate; 

 participă la organizarea şi desfăşurarea activităţii instructiv- educative de prevenire a 

incendiilor şi la instruirea personalului încadrat în muncă, executând nemijlocit activităţi de 

instructaj, popularizare a prevederilor legale, de dezbatere a abaterilor în ceea ce priveşte 

respectarea normelor, precum şi a concluziilor desprinse în urma unor incendii şi evenimente 

ce au avut loc în institutii similare din ţară şi străinătate; 
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 acordă asistenţă tehnică de specialitate la stabilirea măsurilor de prevenire şi stingere a 

incendiilor în caz de calamităţi naturale şi catastrofe, precum şi în timpul repunerii în 

funcţiune a instalaţiilor şi a sistemelor de protecţie împotriva incendiilor avariate în urma 

acestor evenimente, urmărind realizarea măsurilor stabilite; 

 participă la acţiunile de stingere a incendiilor produse în cadrul DGASPC Arad, precum şi la 

cercetarea acestora; ţine evidenţa incendiilor şi a altor evenimente urmate de incendii şi trage 

concluzii din analiza acestora; 

 participă la analiza activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor din cadrul DGASPC Arad 

şi face propuneri pentru înlăturarea neajunsurilor şi îmbunătăţirea acestei activităţi; 

 participă la acţiunile de prevenire şi stingere a incendiilor (controale, cursuri, instructaje, 

schimburi de experienţă, consfătuiri, analize, etc), organizate de unitatea militară de pompieri 

sau de alte organe abilitate prin lege; 

 urmăreşte includerea fondurilor necesare dotării şi echipării spaţiilor DGASPC Arad cu 

instalaţii, aparatură, ecipament de protecţie şi substanţe chimice pentru prevenirea şi 

stingerea incendiilor, precum şi pentru realizarea măsurilor de protecţie împotriva incendiilor 

în planurile financiare şi economice anuale; 

 urmăreşte realizarea sau procurarea mijloacelor şi a materialelor necesare desfăşurării 

activităţii instructiv- educative pentru prevenirea incendiilor, difuzarea lor pe locurile de 

muncă, precum şi modul de utilizare şi de întreţinere a acestora; 

 face propuneri pentru completarea şi reactualizarea temelor de prevenire şi stingere a 

incendiilor din programele de învăţământ ale cursurilor de calificare, reciclare şi 

perfecţionare a personalului încadrat în muncă, verifică modul în care se prezintă temele 

stabilite şi participă la dezbaterea unor astfel de teme; 

 aplică sau face propuneri, după caz, potrivit prevederilor legale şi competenţelor stabilite, 

recompense sau sancţiuni pe linia prevenirii şi stingerii incendiilor; 

 asigură activitatea de dotare cu mijloace de p. s. i., urmărind: 

 să îndrume şi să controleze asigurarea dotării cu mijloace de  P.S.I. în conformitate cu 

Ordinului M.A.I. nr. 163/2007 şi cu celelalte acte cu caracter normativ în vigoare şi să ia 

măsuri, în mod operativ, de înlăturare a deficienţelor constatate; 

 să ţină evidenţa mijloacelor de bază p. s. i. din dotarea DGASPC Arad, să controleze prin 

sondaj modul de întreţinere, revizie, reparare şi împrospătare a acestora, în vederea asigurării 

bunei lor funcţionări şi să raporteze situaţia, trimestrial, DGASPC Arad; 

 să participe obligatoriu la cercetările ce se efectuează în cazul izbucnirii unui incendiu şi să 

urmărească includerea concluziilor referitoare la dotarea cu mijloace p. s. i. în actele de 

constatare a acestuia; 

 să informeze conducerea Directiei Generale asupra constatării şi a măsurilor luate în urma 

cercetărilor efectuate şi să facă propunerile necesare; 

 să urmărească cum se asigură aprovizionarea cu mijloace tehnice de P.S.I. 

 să întocmească- după caz- şi să supună spre aprobarea conducerii societăţii proiecte de 

instrucţiuni privind îmbunătăţirea activităţii de dotare cu mijloace de p.s.i.; 

 să propună sancţionarea celor ce se fac vinovaţi de încălcarea normelor de dotare cu mijloace 

de P.S.I.; 

 întocmeşte documentatia necesară pentru obtinerea autorizaţiilor de functionare ale unitatilor 

subordinate, în domeniul de activitate al compartimentului                 (protectia muncii şi 

P.S.I.) 
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          COD.1.3. SERVICIUL STRATEGII, PROIECTE, MONITORIZARE, RELATII 

ONG 

Acest serviciu, are următoarele atribuţii şi competenţe în domeniile elaborării de strategii, 

proiecte și al colaborării cu organizațiile neguvernamentale și cu autoritățile adminsitrației 

publice locale, așa cum sunt ele descrise mai jos: 

În domeniul elaborării de strategii, proiecte 

 Pune în executare legile şi celelalte acte normative privind funcţia publică şi actele 

normative specifice; 

 Elaborează proiecte pentru accesarea de fonduri în vederea dezvoltării/  înfiinţării de noi 

servicii destinate copiilor, persoanelor adulte cu dizabilităţi, persoanelor fără adăpost, 

persoanelor vârstnice şi altor categorii de beneficiari aflaţi în dificultate; 

o Identifică  fonduri nerambursabile pentru acoperirea nevoilor identificate; 

o Studiază ghidul solicitantului pentru obţinerea fondurilor nerambursabile; 

o Elaborează cererea de finanțare şi întocmeşte documentaţia necesară accesării de 

fonduri; 

o Înaintează documentaţia forurilor competente; 

o Implementează proiectele pentru care s-a obţinut finanţare şi în care este partener; 

o Monitorizează implementarea proiectelor pentru care s-a obţinut finanţare; 

o Întocmeşte rapoartele către autoritatea finanţatoare; 

 Evaluează nevoile sociale la nivel judeţean şi propune soluţii pentru rezolvarea 

problemelor identificate; 

o Identifică situaţiile deosebite ce apar în domeniul asistenţei sociale şi stabileşte 

măsurile necesare pentru soluţionarea acestora; 

o cartografiază serviciile sociale, dificultăţile întâlnite în domeniul asistenţei sociale 

 Elaborează strategia judeţeană în domeniul protecţiei copilului şi a persoanei adulte aflate 

în dificultate; 

o studiază strategiile din domeniu precum și cele conexe, stabileşte obiectivele şi 

indicatorii de realizare; 

o propune spre aprobare Strategia județeană de dezvoltare a serviciilor sociale; 

o colaborează cu autoritățile adminsitrației publice locale, instituții relevante în 

domeniul sociale și organizațiile neguvernamentale pentru elaborarea și 

implementarea strategiei județene 

o Coordonează implementarea strategiei judeţene în domeniul asistenţei sociale; 

o Realizează, în colaborare cu cei implicați, planurile anuale de implementare ale 

strategiei județene; 

o Evaluează nivelul de atingere a obiectivelor propuse, analizează activităţile 

anuale; 

 Întocmeşte materiale de prezentare a Direcţiei/ diverselor servicii/ proiectelor sau pe 

diverse teme, ce urmează a fi utilizate în conferinţe, seminarii, şedinţe, etc.; 

o culege informaţii necesare pentru realizarea materialelor  

o întocmeşte materiale de prezentare a Direcţiei/diverselor servicii/proiectelor sau 

pe diverse teme, ce urmează a fi utilizate în conferinţe, seminarii, şedinţe, etc. 

 Participă la organizarea diverselor activităţi ale instituției (seminarii, conferinţe, etc.), în 

domeniul său de activitate; 

o culege informaţii necesare pentru organizarea diverselor activităţi (seminarii, 

conferinţe, etc.) în domeniul asistenţei sociale 

o organizează  activităţi (seminarii, conferinţe, etc.) în domeniul asistenţei sociale 

(propune și contactează colaboratorii, parteneri și participanții, propune 

programul de derulare și modul de realizare a acestuia )  
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o studiază impactul asupra segmentului de populaţie la care se adresează, în funcţie 

de eveniment. 

 Contribuie la întocmirea rapoartelor de activitate ale DGASPC Arad, în domeniul 

protecţiei copilului şi a persoanei adulte aflate în dificultate; 

 Răspunde solicitărilor înregistrate din partea diferitelor instituţii din judeţul Arad sau din 

alte judeţe; 

 Monitorizează activitatea autorităţilor administraţiei publice locale cu atribuţii în 

domeniul asistenţei sociale, în următoarele aspecte: 

o informează periodic autorităţile despre orice modificări legislative sau noutăţi în 

domeniul dezvoltării serviciilor sociale 

o oferă consultanţă în orice problemă privind elaborarea de strategii, proiecte în 

domeniul asistenței sociale 

o informează autorităţile cu privire la existenţa unor surse de finanţate 

nerambursabile în domeniul social 

o oferă sprijin metodologic pentru diversificarea şi înfiinţarea unor noi servicii 

sociale la nivel local 

o răspunde diverselor solicitări din partea  autorităţilor administraţiei publice locale 

din judeţ 

o organizează întâlniri periodice în care sunt prezentate materiale cu privire la 

bunele practici în asistenţa socială, dezvoltarea și finațarea serviciilor sociale 

 Contribuie la promovarea incluziunii sociale şi a acţiunilor ce vizează antisărăcia. 

 întocmeşte Planul antisărăcie şi de promovare a incluziunii sociale 

 întocmeşte Raportul anual privind îndeplinirea obiectivelor strategice care 

vizează promovarea incluziunii sociale  

 Colaborează cu organizaţiile neguvernamentale care desfăşoară activităţi în domeniul 

asistenţei sociale şi protecţiei copilului  

o Informează periodic ONG-urile despre orice modificări legislative sau noutăţi în 

domeniul social; 

o Oferă consultanţă în crearea de noi servicii, înfiinţare de fundaţii sau asociaţii, de 

accesare a unor fonduri nerambursabile; 

o Stabilește obiectul unor parteneriate public-private în domeniul social în vederea 

accesării de fonduri nerambursabile sau dezvoltării sau înființării de servicii 

sociale; 

o Răspunde solicitărilor primite din partea organizaţiilor nonguvernamentale în 

domeniul asistenţei sociale. 

 Colaborează cu autorităţile şi instituţiile  publice cu care colaborează  D.G.A.S.P.C. Arad;  

 Contribuie la coordonarea activităţii instituţiilor şi organizaţiilor cu atribuţii în domeniul 

asistenţei sociale; 

 Obţine informaţii necesare pentru organizarea diverselor activităţi (seminarii, conferinţe, 

etc.) în domeniul asistenţei sociale; 

 Distribuie materiale informative şi oferă consultanţă în probleme din domeniul social; 

 Oferă sprijin metodologic pentru diversificarea şi înfiinţarea unor noi servicii sociale la nivel 

local; 

În domeniul monitorizării indicatorilor sociali, pentru cele două domenii: copii aflați în 

dificultate și persoane cu dizabilități. 

 1.  Administrarea sistemului informatic CMTIS - Child Monitoring and Tracking 

Information Sistem:  

 menţinerea legăturii cu Direcţia generală protecţia copilului – Ministerul muncii, familiei 

şi protecţiei sociale, în vederea identificării şi eliminării neconcordanţelor care apar la 

întocmirea rapoartelor şi în vederea perfecţionării sistemului; 
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 adăugarea/modificarea serviciilor/unităţilor conform organigramei; 

 elaborarea rapoartelor;  

 elaborarea metodelor de actualizarea datelor. 

 2.  Actualizarea bazei de date a sistemului informatic CMTIS 

3. Culegerea/centralizarea datelor necesare întocmirii tabelelor indicatorilor 

4. Administrarea sistemului informatic D-SMART 

 Întocmirea raportărilor beneficiarilor cu handicap neinstituționalizați și instituționalizați –  

 prelucrarea datelor ce constă în extragererea statisticilor din baza de date D-SMART și 

întomirea raportărilor pe baza datelor extrase. 

 Operarea datelor persoanelor cu handicap, instituționalizați și ai asistenților personali în 

baza de date D-SMART. 

 menţinerea legăturii cu firma proiectantă 

  modificarea/adaptarea rapoartelor rezultate din aplicaţie conform cerinţelor. 

Transmiterea lor la firma proiectantă pentru a fi incluse în actualizarea unei noi versiuni a 

aplicaţiei  

 identificarea şi corectarea erorilor operatorilor 

 instalarea versiunilor noi și salvarea bazei de date. 

5. Culegerea datelor necesare întocmirii de situații cu indicatorii în care sunt centralizate 

serviciile sociale oferite copiilor, persoanelor vârstnice şi cu handicap de către D.G.A.S.P.C 

Arad 

În domeniul administrării / întreținerea sistemului IT al D.G.A.S.P.C Arad 

1. Administrarea paginii de internet – www.dgaspc-arad.ro 

Se încarcă documente şi informaţii specifice, se menţine legătura cu firma care găzduieşte 

pagina, se îmbunătăţeşte permanent aspectul site-ului.  

2.  Administrare e-mail 

 se verifică permanent căsuţa poştala monitorizare@dgaspc-arad.ro, 

secretariat@dgaspc-arad.ro  

 mesajele se listează şi se direcţionează către secretariatul instituţiei pentru  

înregistrare; 

 se salvează ataşamentele mesajelor primite/expediate;  

 se administrază conturile de mail 

3. Păstrarea legăturilor cu reprezentanții firmelor pentru administrarea aplicaţiilor LEGIS și 

EUROLEGIS 

4. Administrare serviciu de internet 

 se asigură legătura cu furnizorul serviciilor de internet în vederea rezolvării 

problemelor tehnice apărute; 

5. Întocmirea anexei cu specificaţii tehnice a caietului de sarcini pentru achiziţionarea 

echipamentelor de birou şi IT 

6. Se acordă asistenţă în domeniul IT: 

 instalare de sisteme de operare, programe, periferice 

 montare componente: memorii, unităţi optice, periferice 

 identificarea problemelor și sesizarea firmei de specialitate IT  

Altele: 

 scanare/prelucrare imagini şi documente; 

 înscripţionare CD/DVD-uri . 

 

 COD.1.4. COMPARTIMENTUL COMUNICARE, REGISTRATURĂ, RELAŢII CU 

PUBLICUL ŞI EVALUARE INIŢIALĂ: 

mailto:monitorizare@dgaspc-arad.ro
mailto:secretariat@dgaspc-arad.ro
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Compartimentul are următoarele atribuţii şi competenţe : 

 monitorizarea continuă a procesului de difuzare de informaţii oferite tuturor solicitanţilor, 

la cerere; 

 monitorizarea actelor de provenienţă externă/internă şi cu destinaţia către alte instituţii 

sau persoane fizice/juridice prin primirea şi înregistrarea lor în registrul de 

corespondenţă, prin analizarea şi distribuirea lor către persoanele/serviciile implicate; 

  monitorizarea dispoziţiilor emise de directorul general al instituţiei;  

 asigurarea furnizării de informaţii din bazele de date/dosare ale compartimentului, la 

cerere; 

 asigurarea îndrumării şi acordării de informaţii (atât verbal cât şi prin telefon) 

persoanelor din afara instituţiei pentru rezolvarea diferitelor probleme sau situaţii cu care 

acestea se confruntă; 

 asigurarea desfăşurării programului de audienţă, precum şi planificării şi buna 

desfăşurare a şedinţelor de lucru, ale Colegiului Director şi alte comisii constituite la 

nivelul instituţiei, prin participare la şedinţe şi prin întocmirea proceselor verbale ale 

acestora;  

 monitorizarea răspunsurilor formulate la solicitările primite la nivelul CCRRPEI, 

contractelor de voluntariat, activităţii de practică, angajamentelor pentru efectuarea unei 

vizite în centrele din subordinea instituţiei şi a acordurilor privind difuzarea de informaţii 

în formă audio, video, scrisă sau în altă formă;  

  asigurarea expedierii (prin poştă – în plic cu confirmare de primire, prin e-mail, prin fax 

sau poşta militară) corespondenţei instituţiei; 

 asigurarea întocmirii documentaţiei pentru managementul calităţii şi pentru controlul 

intern; 

 asigurarea arhivării documentelor compartimentului; 

 asigurarea participării personalului compartimentului la formare profesională cu lectori 

interni şi externi; 

 asigurarea aplicării ştampilei instituţiei pe semnătura directorului general; 

 asigurarea păstrării secretului de serviciu şi confidenţialitatea datelor. 

 

           COD.1.5. COMPARTIMENTUL MANAGEMENTUL ŞI CONTROLUL 

CALITĂŢII SERVICIILOR SOCIALE: 

Competenţa compartimentului constă în: 

 coordonarea activităţii de proiectare, documentare şi implementare a Sistemului de 

Management al Calităţii; 

 verificarea documentelor Sistemului de Management al Calităţii, regulamentul de 

organizare si funcţionare  

 participarea la elaborarea/tinerea sub control a documentelor Sistemului de Management 

al Calităţii; 

 coordonarea activitatii de instruire şi evaluare a personalului în domeniul 

managementului calităţii; elaborează programele de instruire şi urmăreşte eficacitatea 

programelor de instruire;  

 participarea la actualizarea structurii organizatorice a Sistemului de Management al 

Calităţii; 

 analizeazarea şi evaluarea eficienţei acţiunilor preventive / corective întreprinse;  
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 stabilirea programului de audituri ale calității ; planificarea auditului calității ; 

coordonarea şi participarea la auditurile calităţii ;  

 participarea la activitatea de analiză a cauzelor neconformităţilor;  

 participarea la analiza sesizărilor şi reclamaţiilor ;  

 analizarea rezultatelor obţinute în urma masurării satisfacţiei beneficiarilor; 

 coordonarea/monitoizarea activităţilor privind acreditarea furnizorului de servicii sociale 

respectiv acreditarea serviciilor sociale din subordinea D.G.A.S.P.C. Arad; 

 monitorizarea aplicării prevederilor Codului de conduită a funcţionarilor 

publici/contractuali, acordarea de consultanţă şi asistenţă 

 asigură secretariatul în ceea ce priveşte implementarea Ordinului 400 din 12.06.2015 

pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice, la nivelul 

D.G.A.S.P.C. Arad; 

 monitorizarea/centralizarea/raportarea implementării activităţilor cuprinse în standardele 

de control intern/managerial în cadrul D.G.A.S.P.C. Arad; 

 

COD.1.6. COMPARTIMENTUL AUDIT INTERN 

Are următoarele atribuţii şi competenţe: 

1. Obiectivele structurii de audit intern sunt următoarele: 

o de a ajuta  entitatea publică atât în ansamblu cât şi structurile sale prin intermediul  

opiniilor şi recomandărilor formulate; 

o de a asigura o mai buna gestionare  a riscurilor; 

o de a asigura o mai bună administrare si păstrare a patrimoniului entitaţii publice; 

o de a asigura o mai bună monitorizare a conformităţii activităţii entitatii publice cu 

regulile şi procedurile  existente; 

o de a asigura  o evidenţă contabilă şi un management informatic fiabil si corect; 

o de a îmbunătăţi calitatea  managementului, a controlului şi auditului intern; 

o de a imbunătăţi eficienţa şi eficacitatea operaţiunilor. 

 

2. Obiectul de activitate al structurii de audit public intern constă în evaluarea tuturor 

activităţilor desfăşurate la nivelul aparatului propriu al D.G.A.S.P.C. Arad şi la nivelul unităţilor 

subordonate  cu privire la  formarea şi utilizarea fondurilor publice. 

 

Atribuţiile structurii de audit intern  

 asigură elaborarea proiectului planului multianual  şi a proiectului planului anual de 

audit public intern, cu respectarea termenelor legale; 

 realizează misiuni de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management 

financiar şi control ale entitatii publice sunt transparente şi sunt conforme cu normele 

de legalitate, regularitate, economicitate, eficienta şi eficacitate; 

 auditeaza, cel puţin o data la 3 ani, fară a se limita la acestea: 

o activităţile financiare sau cu implicaţii financiare dsfăşurate de entitatea publică   

o plăţile asumate prin angajamente bugetare şi legale; 

o alocarea creditelor bugetare; 

o sistemul contabil si fiabilitatea acestuia; 

o sistemul de luare a deciziilor; 

o sistemele de conducere şi control, precum şi riscurile asociate unor astfel de 

sisteme; 

o sistemele informatice. 

 efectuează, din dispozitia directorului general, misiuni de audit ad-hoc cu caracter 

deosebit; 



Proprietatea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad; nu poate fi difuzat sau reprodus fără autorizaţie 
 Pagina 17 

 

 realizează activităţi de consiliere menite sa aduca plus valoare şi să imbunătaţească 

administrarea entităţi publice, gestiunea riscului şi controlul intern; 

 asigură actualizarea planului anual de audit intern, în conditiile legii; 

 asigură informarea CJ Arad, despre recomandările neînsuşite de către conducătorii 

structurilor auditate, precum şi despre consecinţele neimplementării acestora; 

 asigură raportarea periodică, la cererea, structurilor ierarhice superioare,  asupra 

constatărilor, concluziilor şi recomandărilor formulate ca urmare a desfăşurării 

misiunilor de audit; 

 asigură elaborarea, aprobarea şi transmiterea către CJ Arad, a raportului anual privind  

activitatea proprie de audit;  

 asigură raportarea imediată, către directorul general al D.G.A.S.P.C. Arad, a 

iregularităţilor semnificative identificate şi a posibilelor prejudicii; 

 asigură elaborarea programului de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii sub toate 

aspectele activităţii de audit public intern; 

 colaborează cu structurile de audit public intern  ierarhic superioare precum si cu alte 

structuri în scopul indeplinirii atributiilor stabilite prin prezentul Regulament şi prin 

reglementările legale în vigoare, aplicabile domeniului de activitate;  

 urmăreşte acoperirea necesităţilor de perfectionare profesională a personalului din 

cadrul structurii; 

 participă la actiuni iniţiate şi organizate de către UCAAPI  pe linia instruirii profesionale 

şi a respectării codului de etică  

 asigură evaluarea performantelor profesionale ale personalului propriu; 

 urmăreşte menţinerea unui grad înalt de integritate, etica şi morala în activitatea de 

audit public intern; 

 urmăreşte clasarea şi arhivarea documentelor create şi/sau primite, conform dispoziţiilor 

legale; 

 asigură confidenţialitatea datelor şi informatiilor privind misiunile de audit public 

intern, de consiliere şi ad-hoc  efectuate; 

 îndeplineste orice alte sarcini dispuse de către directorul general al D.G.A.S.P.C. Arad, 

sau care rezultă din legislaţia privind auditul public intern, cu respectarea dispoziţiilor 

legale în vigoare; 

 îndeplineşte orice alte sarcini dispuse de către preşedintele consiliului judeţean, sau care 

rezultă din reglementările interne ori din legislatia aplicabilă, cu respectarea 

dispoziţiilor legale în vigoare. 

             

 

COD.1 .7. SERVICIUL ADOPŢII- COMPARTIMENT POSTADOPTII: 

      Acest serviciu are următoarele atribuţii şi competenţe: 

 asigură luarea în evidenţă a copiilor al căror plan individualizat de protecţie stabileşte ca 

finalitate adopţia internă, 

 asigură sprijinul necesar şi informarea copiilor aflaţi în evidenţa sa, opinia lor fiind 

consemnată şi luată în considerare în raport cu vârsta şi capacitatea lor de înţelegere, 

 oferă persoanei/familiei care îşi exprimă intenţia de a adopta informaţii complete despre 

procedura  de atestare, pregătire, precum şi despre serviciile de sprijin existente, 

 asigură evaluarea persoanei/familiei care doreşte să adopte, ţinând cont de interesul 

superior al copilului, 

 desfăşoară activităţi de informare şi promovare a adopţiei naţionale, 
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 asigură pe parcursul procesului de evaluare consilierea persoanelor/familiilor potenţial 

adoptatoare şi organizează programe de pregătire pentru acestea, 

 asigură servicii de sprijin, consiliere şi asistenţă familiilor adoptatoare, copiilor adoptaţi 

şi familiei biologice, 

 asigură urmărirea şi monitorizarea evoluţiei copilului şi a relaţiilor dintre acesta şi părinţii 

săi adoptivi pe întreaga perioadă prevăzută de lege, 

 formulează şi înaintează instanţelor judecătoreşti competente cererile specifice 

domeniului de activitate, respectiv deschiderea procedurii de adopţie, încredinţarea în 

vederea adopţiei, încuviinţarea adopţiei, desfacerea şi nulitatea adopţiei şi reprezintă 

instituţia în aceste cauze. 

 face demersuri pentru deschiderea procedurii adopţiei interne în condiţiile Legii nr. 

273/2004 privind procedura adopţiei, republicată, actualizată; 

 pregăteşte integrarea copilului în familia adoptivă; 

 realizează potrivirea teoretică si practică dintre copil si familie/persoană adoptatoare în 

conformitate cu legislaţia în vigoare, 

 informează şi consiliază familia naturală a copilului cu privire la efectele şi consecinţele 

adopţiei; 

 sprijină familiile/persoanele atestate ca fiind apte să adopte pentru a le fi încredinţaţi 

copii în vederea adopţiei; 

 acordă asistenţă familiilor sau persoanelor care au primit copii în încredinţare în vederea 

adopţiei pentru asigurarea dezvoltării armonioase a acestora; 

 supraveghează aceste familii sau persoane pe perioada încredinţării copilului în vederea 

adopţiei, în condiţiile legii; 

 formulează şi înaintează instanţelor judecătoreşti competente cererile specifice 

domeniului de activitate, 

COD.1.8. BIROUL MONITORIZARE SERVICII SOCIALE CONTRACTATE 

 Monitorizeaza serviciile sociale contractate; 

 Verificarea respectarii termenilor contractuali; 

 Verificarea respectarii standardelor de cost şi a standardelor de calitate a serviciilor 

sociale; 

 Acordarea de consiliere în vederea îmbunătăţtirii condiţiilor de lucru; 

 Intocmirea raportului lunar care se va inainta catre CJA, cu privire la respectarea 

acordului contractual si a cerinţelor din caietul de sarcini. 

 

COD.1 .9. COMPARTIMENTUL  DE COORDONARE A ACTIVITATII 

ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE IN DOMENIUL ASISTENTEI SOCIALE  

Compartimentul este organizat în directa subordonare a Directorului General al DGASPC 

si îndeplineşte următoarele atribuţii: 

a) Reprezintă DGASPC Arad în faţa autorităţilor locale, persoanelor şi instituţiilor din 

comunitate; 

b) Cuprinde Comisia Intersectorială de combatere a abuzurilor privind exploatarea prin 

muncă şi alte forme de abuzuri şi asigură activitatea reprezentanţilor DGASPC în această 

comisie; 

c) Lucrează în baza unui Plan anual de acţiune, cu Rapoarte lunare de activitate; 

d) Identifică şi aplică modalităţi de coordonare metodologică a APL în domeniul asistenţei 

sociale, respectiv: 
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o Comunicare cu personalul de specialitate din Primării; 

o Comunicare cu instituţii şi persoane din comunitatea locală; 

o Îndrumare privitor la înfiinţarea şi activitatea structurilor comunitare consultative 

din domeniul asistenţei sociale; 

o Îndrumare privitor la elaborarea şi aplicarea strategiei locale şi judeţene în 

domeniul asistenţei sociale; 

o Monitorizarea familiilor beneficiarilor din centrele de copii şi adulţi; 

o Îndrumare cu privire  la elaborarea şi implementarea strategiei comunităţilor 

locale în domeniul asistenţei sociale; 

e) Utilizează baza de date a DGASPC pe care o actualizează, completează şi îmbogăţeşte 

prin activitatea specifică pe care o desfăşoară; 

f) Elaborează instrumente de lucru proprii serviciului; 

g) Coordonează implementarea strategiei judeţene în domeniul asistenţei sociale; 

h) Organizează şi participă la diferite activităţi preventive, informative, formative; 

i) Distribuie materiale informative şi oferă consultanţă în domeniul asistenţei sociale către 

autorităţi, instituţii şi persoane din comunitate; 

j) Răspunde solicitărilor persoanelor, familiilor, instituţiilor, DGASPC, ONG-urilor din 

judeţul Arad şi din alte judeţe privitor la modalităţi de aplicare a legislaţiei în domeniul 

asistenţei sociale şi drepturilor omului; 

k) Urmăreşte realizarea periodică (trimestrială, semestrială, anuală) de către APL a 

anchetelor sociale prevăzute prin actele normative în vigoare; 

l) Realizează legătura / comunicarea între serviciile DGASPC şi servicii, instituţii, autorităţi 

locale;  

m) Culege, transmite, prelucrează informaţii privind beneficiarul şi familia acestuia; 

n) Întocmeşte rapoarte trimestriale şi anuale pe care le supune atenţiei Directorului General. 

o În vederea asigurării unei funcţionalităţi optime, serviciul este organizat şi 

funcţionează:  

 în 6 locaţii constituite ca şi centre judeţene zonale: Arad, Lipova, 

Sântana, Ineu, Buteni – Sebiş, Gurahonţ; 

 cu localităţi arondate fiecărui centru zonal; 

 cu un personal propriu. 

 

 

COD.2.1. SERVICIUL MANAGEMENT DE CAZ PENTRU COPII ŞI ADULŢI: 

Are următoarele atribuţii şi competenţe: 

 Coordonează eforturile, demersurile şi activităţile de asistenţă socială şi protecţie specială 

desfăşurate în interesul superior al copilului; 

 Preia în baza evaluării iniţiale beneficiarii şi elaborează documentaţia necesară pentru 

desemnarea managerului de caz pentru copiii din sistemul de protecţie specială; 

 Efectuează evaluează detaliată/complexă a nevoile beneficiarilor direcţi. 

 Evaluează familiile sau persoanele care pot lua în plasament copii; 

 Planifică serviciile pentru copil, familie/reprezentant legal şi alte persoane importante pentru 

copil concretizate în planul individualizat de protecţie (PIP); 

 Furnizează serviciile şi intervenţiile pentru copil, familie/reprezentant legal şi alte persoane 

importante pentru copil; 

 Asigură colaborarea şi implicarea activă a familiei/reprezentantului legal şi a copilului şi îi 

sprijină pe aceştia în toate demersurile întreprinse pe tot parcursul managementului de caz;  

 Monitorizează şi re-evaluează periodic progresele înregistrate, deciziile şi intervenţiile 
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specializate, atât pentru copiii din sistemul de protecţie specială, cât şi pentru familiile care 

au primit în plasament copii; 

 Reevaluează periodic şi ori de câte ori este cazul împrejurările care au stat la baza stabilirii 

măsurilor de protecţie specială şi propune după caz, menţinerea, modificarea sau încetarea 

acestora; 

 Colaborează cu organizațiile neguvernamentale care desfășoară activități în domeniul 

asistentei sociale, protecției copilului și a persoanei adulte cu dizabilități în baza unor 

convenții de colaborare;  

 Dezvoltă relaţiile cu comunitatea şi cu alte instituţii publice sau organizaţii ce pot sprijini 

demersurile pentru soluționarea cazurilor. 

 Colaborează cu celelalte servicii ale D.G.A.S.P.C Arad pentru exercitarea tuturor drepturilor 

prevăzute de actele normative în vigoare; 

 Întocmeşte, rapoarte de activitate, statisticile necesare monitorizării activităţii serviciului, 

semestrial, anual şi la cerere conducerii D.G.A.S.P.C; 

 Planifică activitatea serviciului şi elaborează planul anual de acţiune şi-l înaitează conducerii 

direcţiei; 

 Informează, prin prezentarea de documente doveditoare privind evoluţia cazurilor, 

Compartimentului monitorizare, statistică adulți și copii şi victimelor violenţei în familie în 

vederea completării la zi de către acesta, a CMTIS; 

 Coordonează evaluarea situaţiei socio-economice şi resursele persoanei adulte cu dizabilități 

în vederea asistării în centrele rezidenţiale ale D.G.A.S.P.C. Arad; 

 Planifică furnizarea de informaţii şi servicii adecvate în vederea refacerii şi dezvoltării 

capacităţilor individuale şi a celor familiale prin planul individual de intervenţie; 

 Depune diligenţele necesare pentru reabilitarea persoanei adulte cu dizabilități conform 

planului individual de intervenţie privind măsurile de asistenţă socială; 

 Acordă persoanei adulte cu dizabilități asistenţă şi sprijin pentru exercitarea dreptului său la 

libera exprimare a opiniei,  

 Reevaluează conform legii sau ori de câte ori este cazul, împrejurările care au stat la baza 

asistării beneficiarilor şi propune după caz, menţinerea, modificarea sau încetarea acestora; 

 Colaborează cu celelalte servicii ale D.G.A.S.P.C Arad pentru exercitarea tuturor drepturilor 

beneficiarilor prevăzute de actele normative în vigoare; 

 Acţionează pentru atingerea obiectivelor pe termen scurt,  mediu şi lung prevăzute în 

strategia Direcţiei, referitoare la restructurarea, organizarea şi dezvoltarea sistemului de 

protecţie a copilului aflat în dificultate, după adoptarea şi aprobarea acesteia, potrivit 

atribuţiilor ce îi revin şi răspunde de obţinerea rezultatelor stabilite; 

 Îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în acte normative sau stabilite prin hotărâri ale 

Consiliului Judeţean Arad. 

COD.2.2. SERVICIUL DE EVALUARE COMPLEXĂ A COPILULUI 
Are urmatoarele atribuţii şi competenţe: 

Identifică copiii cu dizabilităţi şi dificultăţi de învăţare şi adaptare socio-şcolară, care 

necesită încadrare într-un grad de handicap şi orientare şcolară/profesională, în urma solicitărilor 

directe, a referirilor din partea specialiştilor care vin în contact cu copiii cu dizabilităţi şi a 

sesizărilor din oficiu; 

 Colaborează cu organizațiile neguvernamentale care desfășoară activități în domeniul 

asistentei sociale, protecției copilului și a persoanei adulte cu dizabilități în baza unor 

convenții de colaborare;  

 Dezvoltă relaţiile cu comunitatea şi cu alte instituţii publice sau organizaţii ce pot sprijini 

demersurile pentru soluționarea cazurilor. 
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 Colaborează cu celelalte servicii ale D.G.A.S.P.C Arad pentru exercitarea tuturor drepturilor 

prevăzute de actele normative în vigoare; 

 Întocmeşte, rapoarte de activitate, statisticile necesare monitorizării activităţii serviciului, 

semestrial, anual şi la cerere conducerii D.G.A.S.P.C; 

 Planifică activitatea serviciului şi elaborează planul anual de acţiune şi-l înaitează conducerii 

direcţiei; 

 Informează, prin prezentarea de documente doveditoare privind evoluţia cazurilor, 

 Acordă beneficiarilor asistenţă şi sprijin pentru exercitarea dreptului său la libera exprimare 

a opiniei,  

 Colaborează cu celelalte servicii ale D.G.A.S.P.C Arad pentru exercitarea tuturor drepturilor 

beneficiarilor prevăzute de actele normative în vigoare; 

 Acţionează pentru atingerea obiectivelor pe termen scurt,  mediu şi lung prevăzute în 

strategia Direcţiei, referitoare la restructurarea, organizarea şi dezvoltarea sistemului de 

protecţie a copilului aflat în dificultate, după adoptarea şi aprobarea acesteia, potrivit 

atribuţiilor ce îi revin şi răspunde de obţinerea rezultatelor stabilite; 

 Implementează prevederile Ordinului 400 din 12.06.2015 pentru aprobarea codului 

controlului intern/managerial al entităților publice; 

 Îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în acte normative sau stabilite prin hotărâri ale 

Consiliului Judeţean Arad. 

 Verifică îndeplinirea condiţiilor privind încadrarea copilului într-un grad de handicap; 

 în situaţii excepţionale, efectuează evaluarea complexă a copilului sau componente ale 

acesteia la sediul serviciului sau la domiciliul copilului; 

 întocmeşte raportul de evaluare complexă şi planul de recuperare a copilului cu 

dizabilităţi, prevăzut în HGR 1437/2004 şi propune Comisiei încadrarea copilului într-un 

grad de handicap; 

 urmăreşte realizarea planului de recuperare a copilului cu dizabilităţi, respectiv a planului 

individualizat de protecţie, aprobat de Comisie; efectuează reevaluarea anuală a 

condiţiilor privind încadrarea copilului într-un grad de handicap, la cererea părintelui sau 

a reprezentantului legal, formulată cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea termenului 

de valabilitate a certificatului; 

 comunică în scris părinţilor sau reprezentantului legal  data  stabilită pentru reevaluare; 

 introduce și reactualizează informațiile cu privire la datele beneficiarilor în programul D-

SMART 

 

COD.2.3. SERVICIUL DE EVALUARE COMPLEXĂ A PERSOANELOR ADULTE CU 

HANDICAP 
 

Serviciul are următoarele atribuţii şi competenţe: 

 Colaborează cu organizațiile neguvernamentale care desfășoară activități în domeniul 

asistentei sociale, protecției copilului și a persoanei adulte cu dizabilități în baza unor 

convenții de colaborare;  

 Dezvoltă relaţiile cu comunitatea şi cu alte instituţii publice sau organizaţii ce pot sprijini 

demersurile pentru soluționarea cazurilor. 

 Colaborează cu celelalte servicii ale D.G.A.S.P.C Arad pentru exercitarea tuturor drepturilor 

prevăzute de actele normative în vigoare; 

 Întocmeşte, rapoarte de activitate, statisticile necesare monitorizării activităţii serviciului, 

semestrial, anual şi la cerere conducerii D.G.A.S.P.C; 

 Planifică activitatea serviciului şi elaborează planul anual de acţiune şi-l înaitează conducerii 
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direcţiei; 

 Informează, prin prezentarea de documente doveditoare privind evoluţia cazurilor; 

 Acordă persoanei adulte cu dizabilități asistenţă şi sprijin pentru exercitarea dreptului său la 

libera exprimare a opiniei,  

 Colaborează cu celelalte servicii ale D.G.A.S.P.C Arad pentru exercitarea tuturor drepturilor 

beneficiarilor prevăzute de actele normative în vigoare; 

 Acţionează pentru atingerea obiectivelor pe termen scurt,  mediu şi lung prevăzute în 

strategia Direcţiei, referitoare la restructurarea, organizarea şi dezvoltarea sistemului de 

protecţie a copilului aflat în dificultate, după adoptarea şi aprobarea acesteia, potrivit 

atribuţiilor ce îi revin şi răspunde de obţinerea rezultatelor stabilite; 

 Implementează prevederile Ordinului 400 din 12.06.2015 pentru aprobarea codului 

controlului intern/managerial al entităților publice; 

 Îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în acte normative sau stabilite prin hotărâri ale 

Consiliului Judeţean Arad. 

  efectuează evaluarea/reevaluarea complexă a adultului cu handicap, la sediul propriu sau la 

domiciliul persoanei;  

  întocmeşte raportul de evaluare complexă pentru fiecare persoană cu handicap evaluată;  

  recomandă sau nu recomandă încadrarea, respectiv menţinerea încadrării în grad şi tip de 

handicap a unei persoane, precum şi programul individual de reabilitare şi integrare socială a 

acesteia;  

  avizează planul individual de servicii al persoanei cu handicap întocmit de managerul de caz;  

 evaluează îndeplinirea condiţiilor necesare pentru atestarea ca asistent personal profesionist, 

întocmeşte raportul de evaluare complexă şi face recomandări comisiei de evaluare a persoanelor 

adulte cu handicap;  

 recomandă măsurile de protecţie a adultului cu handicap, în condiţiile legii. 

 Actualizează baza de date D-SMART 

 

       COD.2.4.  SERVICIUL SECRETARIATUL COMISIEI PENTRU PROTECŢIA 

COPILULUI ŞI AL COMISIEI DE EVALUARE A PERSOANELOR ADULTE CU 

HANDICAP  

Serviciul are următoarele atribuţii şi competenţe: 

 Colaborează cu organizațiile neguvernamentale care desfășoară activități în domeniul 

asistentei sociale, protecției copilului și a persoanei adulte cu dizabilități în baza unor 

convenții de colaborare;  

 Dezvoltă relaţiile cu comunitatea şi cu alte instituţii publice sau organizaţii ce pot sprijini 

demersurile pentru soluționarea cazurilor. 

 Colaborează cu celelalte servicii ale D.G.A.S.P.C Arad pentru exercitarea tuturor drepturilor 

prevăzute de actele normative în vigoare; 

 Întocmeşte, rapoarte de activitate, statisticile necesare monitorizării activităţii serviciului, 

semestrial, anual şi la cerere conducerii D.G.A.S.P.C; 

 Planifică activitatea serviciului şi elaborează planul anual de acţiune şi-l înaitează conducerii 

direcţiei; 

 Informează conducerea DGASPCArad privind evoluţia cazurilor,  

 Acordă beneficiarilor asistenţă şi sprijin pentru exercitarea dreptului său la libera exprimare 

a opiniei,  

 Colaborează cu celelalte servicii ale D.G.A.S.P.C Arad pentru exercitarea tuturor drepturilor 

beneficiarilor prevăzute de actele normative în vigoare; 

 Acţionează pentru atingerea obiectivelor pe termen scurt,  mediu şi lung prevăzute în 

strategia Direcţiei, referitoare la restructurarea, organizarea şi dezvoltarea sistemului de 
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protecţie a copilului aflat în dificultate, după adoptarea şi aprobarea acesteia, potrivit 

atribuţiilor ce îi revin şi răspunde de obţinerea rezultatelor stabilite; 

 Implementează prevederile Ordinului 400 din 12.06.2015 pentru aprobarea codului 

controlului intern/managerial al entităților publice; 

 Îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în acte normative sau stabilite prin hotărâri ale 

Consiliului Judeţean Arad 

    În relaţia cu Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap şi Comisia pentru 

Prootecţia Copilului, serviciul îndeplineşte următoarele atribuţii: 

 asigură servicii administrative și de secretariat  ale Comisiei pentru Protecția Copilului 

(CPC) și ale Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap (CEPAH) 

 Preia şi verifică legalitatea şi conţinutul actelor depuse la dosare pentru înaintarea în 

C.P.C. și CEPAH; 

 Urmăreşte modul de aplicare a hotărârilor C.P.C. și CEPAH; 

 Efectuează corespondenţa C.P.C. și CEPAH; 

 Transmite hotărârile C.P.C. și CEPAH persoanelor şi instituţiilor interesate, în 

conformitate cu prevederile legale; 

 Transmite către serviciile interesate din cadrul D.G.A.S.P.C. datele şi documentele 

necesare desfăşurării activităţii; 

 Întreprinde demersurile necesare în vederea soluționării contestaţiilor; 

 Actualizează baza de date D-SMART și CMTIS; 

 Serviciul îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite, în condiţiile prevăzute de lege, de 

conducătorul DGASPC. 

        

           COD.2.5.  SERVICIUL DE MONITORIZARE ŞI EVALUARE ASISTENŢI 

MATERNALI: 

Acest serviciu are următoarele atribuţii şi competenţe: 

 Colaborează cu organizațiile neguvernamentale care desfășoară activități în domeniul 

asistentei sociale și protecției copilului în baza unor convenții de colaborare;  

 Dezvoltă relaţiile cu comunitatea şi cu alte instituţii publice sau organizaţii ce pot sprijini 

demersurile pentru soluționarea cazurilor. 

 Colaborează cu celelalte servicii ale D.G.A.S.P.C Arad pentru exercitarea tuturor drepturilor 

prevăzute de actele normative în vigoare; 

 Întocmeşte, rapoarte de activitate, statisticile necesare monitorizării activităţii serviciului, 

semestrial, anual şi la cerere conducerii D.G.A.S.P.C; 

 Planifică activitatea serviciului şi elaborează planul anual de acţiune şi-l înaitează conducerii 

direcţiei; 

 Informează, prin prezentarea de documente doveditoare privind evoluţia cazurilor; 

 Acordă beneficiarilor asistenţă şi sprijin pentru exercitarea dreptului său la libera exprimare 

a opiniei,  

 Colaborează cu celelalte servicii ale D.G.A.S.P.C Arad pentru exercitarea tuturor drepturilor 

beneficiarilor prevăzute de actele normative în vigoare; 

 Acţionează pentru atingerea obiectivelor pe termen scurt,  mediu şi lung prevăzute în 

strategia Direcţiei, referitoare la restructurarea, organizarea şi dezvoltarea sistemului de 

protecţie a copilului aflat în dificultate, după adoptarea şi aprobarea acesteia, potrivit 

atribuţiilor ce îi revin şi răspunde de obţinerea rezultatelor stabilite; 

 Implementează prevederile Ordinului 400 din 12.06.2015 pentru aprobarea codului 

controlului intern/managerial al entităților publice; 
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 Îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în acte normative sau stabilite prin hotărâri ale 

Consiliului Judeţean Arad. 

 Recrutează şi selectează persoane care doresc să devină AMP; 

 Evaluează capacitatea solicitanţilor, în vederea atestării ca AMP, de a oferi îngrijire 

potrivită copilului care necesită acest  tip de protectie; 

 Evaluează psihologic familiile selectate în vederea atestării ca AMP; 

 Organizează cursuri de formare iniţială pentru solicitanţi în vederea atestării ca AMP; 

 Întocmeşte rapoartele de evaluare psiho-socio-medicală în baza documentelor existente, 

care sunt prezentate la Comisia pentru Protecţia Copilului împreună cu dosarul 

solicitantului, în vederea eliberării Atestatului;  

 Întocmeşte rapoartele de evaluare socio-medicale în baza documentelor existente, care 

sunt prezentate la Comisia pentru Protecţia Copilului împreună cu dosarul AMP, în 

vederea reatestării AMP;  

 Sprijină, monitorizează şi supervizează activitatea AMP, asigurându-se că acesta este 

informat, în scris, acceptă şi acţionează în conformitate cu standardele, procedurile şi 

metodologia promovată de autoritatea competentă; 

 Identifică nevoile de pregătire şi potenţialul fiecărui AMP, precum şi ale membrilor 

familiei acestuia; 

 Informează AMP cu privire la procedurile ce vor fi urmate în cazul suspiciunilor de abuz, 

neglijare sau a oricăror plângeri făcute împotriva lui, precum şi sprijinul disponibil în 

astfel de situatii; 

 Informează în scris AMP cu privire la drepturile şi obligaţiile legale ce îi revin acestuia 

cu privire la copil pe perioada plasamentului;  

 Organizează cursuri de formare continuă pentru AMP, în urma identificării nevoilor de 

pregătire ale AMP; 

 Evaluează anual activitatea fiecărui AMP, conform standardelor prevăzute de lege; 

 Întocmeşte, păstrează şi actualizează documentaţia referitoare la situaţia familiilor AMP; 

 Asigură servicii de sprijin pentru activitatea AMP în perioada concediilor de odihnă sau 

în alte situaţii de urgenţă; 

 Întocmeşte Convenţia de plasament pentru fiecare copil, care urmează a fi dat în 

plasament la AMP; 

 Coordonează activităţile privind mutarea copilului în familia AMP; 

 Coordonează activităţile privind mutarea copilului din familia AMP; 

 Asigură menţinerea relaţiilor copilului cu familia naturală sau cu orice alte persoane 

relevante pentru viaţa acestuia; 

 Monitorizează relaţia dintre copil-asistent maternal şi familia naturală a copilului (dacă 

este cazul ); 

 Determină poziţia copilului capabil de discernământ cu privire la măsura propusă, 

asigurând cunoaşterea de către copil a situaţiei sale de drept şi de fapt;  

 Urmăreşte realizarea integrării şcolare şi comunitare a copilului şi sprijină asistentul 

maternal în acest proces; 

 Monitorizează dezvoltarea fizică şi psihică a copilului şi modul de integrare a acestuia în 

familia AMP 
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 Sprijină şi dezvoltă un sistem de informare şi de consultanţă accesibil; 

 Acţionează pentru promovarea alternativelor de tip familial la protecţia instituţionalizată 

a copilului. 

 Exercită orice atribuții menționate în Anexa 1 a prezentului regulament 

 

COD.2.6.  SERVICIUL DE MONITORIZARE ŞI CONTROL SERVICII SOCIALE 

PENTRU COPII: 

 

Are urmãtoarele atribuţii şi competenţe:  

 Colaborează cu organizațiile neguvernamentale care desfășoară activități în domeniul 

asistentei sociale și protecției copilului în baza unor convenții de colaborare;  

 Dezvoltă relaţiile cu comunitatea şi cu alte instituţii publice sau organizaţii ce pot sprijini 

demersurile pentru soluționarea cazurilor. 

 Colaborează cu celelalte servicii ale D.G.A.S.P.C Arad pentru exercitarea tuturor drepturilor 

prevăzute de actele normative în vigoare; 

 Întocmeşte, rapoarte de activitate, statisticile necesare monitorizării activităţii serviciului, 

semestrial, anual şi la cerere conducerii D.G.A.S.P.C; 

 Planifică activitatea serviciului şi elaborează planul anual de acţiune şi-l înaitează conducerii 

direcţiei; 

 Informează, prin prezentarea de documente doveditoare privind evoluţia cazurilor, 

 Colaborează cu celelalte servicii ale D.G.A.S.P.C Arad pentru exercitarea tuturor drepturilor 

beneficiarilor prevăzute de actele normative în vigoare; 

 Acţionează pentru atingerea obiectivelor pe termen scurt,  mediu şi lung prevăzute în 

strategia Direcţiei, referitoare la restructurarea, organizarea şi dezvoltarea sistemului de 

protecţie a copilului aflat în dificultate, după adoptarea şi aprobarea acesteia, potrivit 

atribuţiilor ce îi revin şi răspunde de obţinerea rezultatelor stabilite; 

 Implementează prevederile Ordinului 400 din 12.06.2015 pentru aprobarea codului 

controlului intern/managerial al entităților publice; 

 Îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în acte normative sau stabilite prin hotărâri ale 

Consiliului Judeţean Arad. 

 Coordonează activităţile desfăşurate în cadrul serviciului si a centrelor  pe care le are in 

subordine, conform urmatoarelor anexe:  

a) Anexa nr. 2 pentru Centrul de recuperare si reabilitare copii cu dizabilitati 

b)  Anexa nr. 3 pentru Centrul de terapie și recuperare pentru copii – Ghiocelul;  

c) Anexa nr. 4 pentru Centrul de recuperare pentru copii Lipova; 

d) Anexa nr. 5 pentru Centrul de plasament – Zădăreni ; 

e) Compartiment case de tip familial Santana 

                   f.1. - Anexa nr.6 pentru Casa de tip familial “Vera”  

     f.2. - Anexa nr.7 pentru Casa de tip familial “Vio” 

             f.3. - Anexa nr.8 pentru Casa de tip familial S.O.S. 1 Zăbrani 

f.4. - Anexa nr. 9 pentru Casa de tip familial S.O.S 1 

                f.5. - Anexa nr. 10 pentru Casa de tip familial S.O.S 4  

                   f.6. - Anexa nr. 11  pentru Casa de tip familial S.O.S. 6 

f.7. - Anexa nr.12 pentru Casa de tip familial S.O.S. 7 

f.8. - Anexa nr. 13 pentru Casa de tip familial S.O.S. 8 

g) Compartiment case de tip familial Lipova 

                               g.1. - Anexa nr. 14 pentru Casa de tip familial Calendula 

                    g.2. - Anexa nr. 15 pentru Casa de tip familial Curcubeu 

                               g.3. - Anexa nr. 16 pentru Casa de tip familial Flamingo 

       g.4. - Anexa nr. 17 pentru Casa de tip familial Gladiola 
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                               g.5. - Anexa nr. 18 pentru Casa de tip familial Kilzer 

                               g.6. - Anexa nr. 19  pentru Casa de tip familial Narcisa 

       g.7. - Anexa nr. 20 pentru Casa de tip familial Prietenia 

g.8. - Anexa nr. 21 pentru Casa de tip familial Robert Blum 

       g.9. - Anexa nr. 22 pentru Casa de tip familial Floarea Soarelui 

g.10 - Anexa nr. 23 pentru Casa de tip familial David - Vladimirescu 

h) Complexul de servicii sociale Ineu; 

       h. 1 - Anexa nr. 24 pentru Centrul Tineret 

       h. 2 - Anexa nr. 25 pentru Casa de tip familial Nr. 1 Johannes Mocrea 

       h. 3 - Anexa nr. 26 pentru Casa de tip familial Nr. 2 Sfânta Elisabeta Mocrea 

       h. 4 - Anexa nr. 27 pentru Casa de tip familial Bocsig 

 

i) Anexa nr. 28 pentru Centrul de tip rezidential Speranţa; 

j) Anexa nr. 29 pentru Centrul de plasament Oituz  

 

  Iniţiază campanii de sensibilizare faţă de drepturile şi nevoile copiilor, încurajează 

incluziunea lor în societate,  prevenind discriminarea şi instituţionalizarea  acestora; 

 Informează comunitatea despre  servicile de recuperare, reabilitare şi consiliere oferite 

copiilor cu dizabilitaţi; 

 Acordă copilului cu dizabilităţi, aflat în familie, servicii de recuperare, reabilitare, 

consiliere la domiciliu  sau în centrele de zi, în cadrul Serviciul de monitorizare si 

control servicii sociale pentru copii, Centrul de terapie şi recuperare pentru copii 

„Ghiocelul”, Centrul de recuperare pentru copii Lipova; 

 Asigură servicii de recuperare şi servicii de îngrijire, pe perioadă determinată, copilului 

cu dizabilităţi separat temporal de familie, în cadrul Centrului de recuperare şi 

reabilitare copii cu dizabilităţi Arad; 

 Asigură accesul copiilor, pe perioadă determinată, la găzduire, îngrijire, reabilitare, 

educatie si pregatire în vederea reintegrării sau integrării familiare şi socio-profesionale 

în cadrul  Compartimentului case de tip familial Santana,  Compartimentului case de tip 

familial Lipova; Centrului de tip rezidential Speranţa Sebiş, Complexului de servicii 

sociale Ineu si  în cadrul Centrului de plasament Oituz ; 

 Asigură la cerere consultanţă de specialitate gratuită privind acordarea serviciilor, 

măsurilor şi prestaţiilor de asistenţă socială şi protecţia copilului; colaborează cu alte 

instituţii responsabile pentru a facilita accesul copiilor la aceste drepturi; 

 Încheie contracte cu beneficiarii pentru oferirea de servicii de recuperare și reabilitare a 

copiilor cu dizabilități 

 

COD.2.7. SERVICIUL MONITORIZARE ŞI CONTROL SERVICII  SOCIALE 

PENTRU PERSOANE VULNERABILE SOCIAL 

 

Are urmãtoarele atribuţii şi competenţe:  

 Colaborează cu organizațiile neguvernamentale care desfășoară activități în domeniul 

asistentei sociale și a persoanei adulte cu dizabilități în baza unor convenții de colaborare;  

 Dezvoltă relaţiile cu comunitatea şi cu alte instituţii publice sau organizaţii ce pot sprijini 

demersurile pentru soluționarea cazurilor. 

 Colaborează cu celelalte servicii ale D.G.A.S.P.C Arad pentru exercitarea tuturor drepturilor 

prevăzute de actele normative în vigoare; 

 Întocmeşte, rapoarte de activitate, statisticile necesare monitorizării activităţii serviciului, 

semestrial, anual şi la cerere conducerii D.G.A.S.P.C; 
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 Planifică activitatea serviciului şi elaborează planul anual de acţiune şi-l înaitează conducerii 

direcţiei; 

 Informează, prin prezentarea de documente doveditoare privind evoluţia cazurilor; 

 Acordă persoanei adulte cu dizabilități asistenţă şi sprijin pentru exercitarea dreptului său la 

libera exprimare a opiniei,  

 Colaborează cu celelalte servicii ale D.G.A.S.P.C Arad pentru exercitarea tuturor drepturilor 

beneficiarilor prevăzute de actele normative în vigoare; 

 Acţionează pentru atingerea obiectivelor pe termen scurt,  mediu şi lung prevăzute în 

strategia Direcţiei, referitoare la restructurarea, organizarea şi dezvoltarea sistemului de 

protecţie a copilului aflat în dificultate, după adoptarea şi aprobarea acesteia, potrivit 

atribuţiilor ce îi revin şi răspunde de obţinerea rezultatelor stabilite; 

 Implementează prevederile Ordinului 400 din 12.06.2015 pentru aprobarea codului 

controlului intern/managerial al entităților publice; 

 Îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în acte normative sau stabilite prin hotărâri ale 

Consiliului Judeţean Arad. 

 Coordonează, controlează şi monitorizează  activitatea centrelor de asistenţă şi îngrijire de 

tip rezidenţial adulţi şi locuinţelor protejate  din componenţa D.G.A.S.P.C. Arad în 

conformitate cu ordinul 559/2008 privind aprobarea Standardelor specifice de calitate pentru 

centrele rezidenţiale, centrele de zi şi locuinţele protejate pentru persoanele adulte cu 

handicap, legea 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap,  

 Execută şi aplică hotărârile emise de Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu 

handicap  - Arad cu  privire la instituirea măsurii de protecţie speciale a persoanelor 

adulte cu handicap ; 

 Coordonează şi  monitorizează reevaluarea planului de intervenţie conform legii, sau 

când apar modificări semnificative ale stării  psihofizice a beneficiarilor centrelor 

rezidenţiale împreună cu echipa multidisciplinară din centru;  

 Face propuneri privind schimbarea măsurilor de protecţie socială pentru persoanele cu 

handicap adulte beneficiari ai centrelor rezidenţiale la propunerea specialiştilor din centru 

şi le prezintă Comisiei de evaluare pentru persoane adulte cu handicap 

 urmăreşte elaborarea planurilor de intervenţie pentru fiecare beneficiar, în care va fi 

inclus planul de îngrijire, planul de recuperare, planul de integrare socială ;  

 Coordonează activităţile desfăşurate în cadrul serviciului si a centrelor  pe care le are in 

subordine, conform urmatoarelor anexe:  

o Anexa nr. 30 pentru Centrul de îngrijire şi asistenţă Pecica; 

o Anexa nr. 31 pentru Centrul de îngrijire şi asistenţă Pauliş; 

o Anexa nr.32 pentru Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică Cuveşdia; 

o Anexa nr. 33 pentru Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică Petriş; 

o Anexa nr. 34 pentru Centrul de întegrare prin terapie ocupaţională „ Tabacovici”; 

o Anexa nr. 35 pentru Complex de servicii sociale Vărădia; 

o Anexa nr. 36 pentru Locuinţa protejată - Ceahlău; 

o Anexa nr. 37 pentru Centrul de consiliere şi deprinderi de viaţă - Mierlei. 

 

COD 2.7.11 CENTRUL DE INCLUZIUNE SOCIALA 

 Are urmatoarele atribuţii şi competenţe: 

 Furnizarea  de  servicii persoanelor din grupul ţinta din penitenciare şi/sau  comunitate, 

inclusiv sub forma asistenţei post-detenţie,  dupa liberarea persoanelor din grupul ţinta 

din penitenciar. 
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 Scopul acordării serviciilor este de a realiza un complex de măsuri şi acţiuni (programe 

de reintegrare psiho comportamentală-ProDM, consiliere psihologică individuală si de 

grup, evaluarea abilitătilor în eventualitatea orientării către servicii de angajare asistată, 

etc.) pentru a răspunde nevoilor psiho-sociale individuale, familiale sau de grup, furnizate 

în mod continuu, pentru a asista şi reintegra persoanele ce fac parte din grupurile 

vulnerabile social, inclusiv a persoanelor foste private de libertate, a celor care ispăsesc o 

pedeapsă privativă de libertate în penitenciar si/sau cele pentru care instanta de judecată 

dispune în libertate, măsuri educative sau muncă în folosul comunitătii cf art 93 alin 2 lit 

b Cod penal,  si care sunt deferite către CIS. 

 

  COD.2.8. BIROUL  DE  EVALUARE  ŞI  CONSILIERE  PSIHOLOGICĂ  

Atribuţiile biroului sunt următoarele: 

 Colaborează cu organizațiile neguvernamentale care desfășoară activități în domeniul 

asistentei sociale și protecției copilului în baza unor convenții de colaborare;  

 Dezvoltă relaţiile cu comunitatea şi cu alte instituţii publice sau organizaţii ce pot sprijini 

demersurile pentru soluționarea cazurilor. 

 Colaborează cu celelalte servicii ale D.G.A.S.P.C Arad pentru exercitarea tuturor drepturilor 

prevăzute de actele normative în vigoare; 

 Întocmeşte, rapoarte de activitate, statisticile necesare monitorizării activităţii serviciului, 

semestrial, anual şi la cerere conducerii D.G.A.S.P.C; 

 Planifică activitatea serviciului şi elaborează planul anual de acţiune şi-l înaitează conducerii 

direcţiei; 

 Acordă beneficiarilor asistenţă şi sprijin pentru exercitarea dreptului său la libera exprimare 

a opiniei,  

 Colaborează cu celelalte servicii ale D.G.A.S.P.C Arad pentru exercitarea tuturor drepturilor 

beneficiarilor prevăzute de actele normative în vigoare; 

 Acţionează pentru atingerea obiectivelor pe termen scurt,  mediu şi lung prevăzute în 

strategia Direcţiei, referitoare la restructurarea, organizarea şi dezvoltarea sistemului de 

protecţie a copilului aflat în dificultate, după adoptarea şi aprobarea acesteia, potrivit 

atribuţiilor ce îi revin şi răspunde de obţinerea rezultatelor stabilite; 

 Implementează prevederile Ordinului 400 din 12.06.2015 pentru aprobarea codului 

controlului intern/managerial al entităților publice; 

 Îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în acte normative sau stabilite prin hotărâri ale 

Consiliului Judeţean Arad. 

 Realizează evaluarea psihologică pentru copiii/tinerii aflaţi cu măsură de plasament la 

D.G.A.S.P.C. Arad şi OPA, la care urmează să se instituie măsura de plasament, sau la 

cerere; 

 Realizează evaluare psihologică (la cerere) în următoarele situaţii: reevaluarea situaţiei 

copilului, reintegrarea în familie, instituirea măsurii de plasamnet, deschiderea procedurii 

de adopţie, sau ori de câte ori este nevoie. 

 Realizează evaluare psihologică pentru încadrare/reincadrare în grad de handicap si 

reevaluarea gradului de handicap pentru minorii aflaţi cu măsură de protecţia specială în 

cadrul D.G.A.S.P.C Arad 

 Realizează intervenţie psihologică :  

a) în probleme de optimizare, dezvoltare şi autocunoastere 

b) în probleme psihologice şi în situaţii de risc; 

 Realizează evaluarea contextului familial, social, profesional, economic şi cultural în care 

se manifestă problemele psihologice a beneficiarilor biroului; 
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 Acordă servicii de consiliere individuală şi în grup; 

 Acordă servicii de consiliere psihologică în vederea dezvoltării capacităţii de luare a 

deciziilor privind cariera şi a deprinderilor de integrare pe piaţa muncii;  

 Acordă servicii de educaţie şi training privind identificarea aptitudinilor, valorilor şi 

interesolor profesionale; 

 Realizează intervenţii specifice pentru copiii diagnosticaţi cu tulburare de spectru autist 

în cadrul Centrului de consiliere și asistență specializată pentru persoanele cu tulburări de 

spectru autist Arad, conform Anexei 38 

 

COD.2.9. SERVICIUL PENTRU PREVENIREA MARGINALIZĂRII SOCIALE, 

TRAFIC, MIGRAŢIE ŞI REPATRIERI  

Are urmãtoarele atribuţii şi competenţe:  

 Colaborează cu organizațiile neguvernamentale care desfășoară activități în domeniul 

asistentei sociale, protecției copilului și a persoanei adulte cu dizabilități în baza unor 

convenții de colaborare;  

 Dezvoltă relaţiile cu comunitatea şi cu alte instituţii publice sau organizaţii ce pot sprijini 

demersurile pentru soluționarea cazurilor. 

 Colaborează cu celelalte servicii ale D.G.A.S.P.C Arad pentru exercitarea tuturor drepturilor 

prevăzute de actele normative în vigoare; 

 Întocmeşte, rapoarte de activitate, statisticile necesare monitorizării activităţii serviciului, 

semestrial, anual şi la cerere conducerii D.G.A.S.P.C; 

 Planifică activitatea serviciului şi elaborează planul anual de acţiune şi-l înaitează conducerii 

direcţiei; 

 Informează, prin prezentarea de documente doveditoare privind evoluţia cazurilor,; 

 Acordă beneficiarilor asistenţă şi sprijin pentru exercitarea dreptului său la libera exprimare 

a opiniei,  

 Colaborează cu celelalte servicii ale D.G.A.S.P.C Arad pentru exercitarea tuturor drepturilor 

beneficiarilor prevăzute de actele normative în vigoare; 

 Acţionează pentru atingerea obiectivelor pe termen scurt,  mediu şi lung prevăzute în 

strategia Direcţiei, referitoare la restructurarea, organizarea şi dezvoltarea sistemului de 

protecţie a copilului aflat în dificultate, după adoptarea şi aprobarea acesteia, potrivit 

atribuţiilor ce îi revin şi răspunde de obţinerea rezultatelor stabilite; 

 Implementează prevederile Ordinului 400 din 12.06.2015 pentru aprobarea codului 

controlului intern/managerial al entităților publice; 

 Îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în acte normative sau stabilite prin hotărâri ale 

Consiliului Judeţean Arad; 

 Acordă servicii de planificare familială şi educaţie contraceptivă: asigură femeii aflate în 

incapacitate de a-şi asuma responsabilităţile parentale, consiliere de specialitate, mijloace 

contraceptive şi asistenţă corespunzătoare. 

 Asigură minorelor/femeilor însărcinate consiliere (socială, juridică şi/sau de altă natură), 

suport material şi facilitează accesul la serviciile medicale de specialitate, cu scopul de a 

preveni părăsirea copilului şi de a promova dreptul său la viaţă şi la o stare de sănătate cât 

mai bună. 

 Oferă copiilor şi familiilor acestora consiliere şi informare în vederea prevenirii separării 

copilului de familie 

 Coordonarea şi intervenţia privind prevenirea separării copilului de familia sa, pentru 

copiii parasiţi în Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad – secţia Obstetrică-

Ginecologie. 
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 Acordă servicii de specialitate pentru copiii traficaţi, migraţi şi repatriaţi. 

 Acordă servicii de consiliere şi educaţie pentru prevenirea infectării cu HIV/Sida şi alte 

boli cu transmitere sexuală. 

 Desfăşoara activităţi de recreere şi socializare cu beneficiarii din cadrul serviciilor 

D.G.A.S.P.C. Arad. 

În subordinea Serviciului pentru prevenirea marginalizării sociale, trafic, migraţie şi repatrieri, 

funcţionează următoarele centre: 

Anexa 39 pentru Centrul multifuncţional de consiliere şi educaţie; 

Anexa 40 pentru Centrul maternal; 

 

COD.2.10. SERVICIUL DE EVALUARE ŞI CONSILIERE ÎN SITUAŢII DE ABUZ, 

NEGLIJARE ŞI VIOLENŢĂ DOMESTICĂ  

Acest serviciu are următoarele atribuţii şi competenţe: 

 Colaborează cu organizațiile neguvernamentale care desfășoară activități în domeniul 

asistentei sociale și protecției copilului în baza unor convenții de colaborare;  

 Dezvoltă relaţiile cu comunitatea şi cu alte instituţii publice sau organizaţii ce pot sprijini 

demersurile pentru soluționarea cazurilor. 

 Colaborează cu celelalte servicii ale D.G.A.S.P.C Arad pentru exercitarea tuturor drepturilor 

prevăzute de actele normative în vigoare; 

 Întocmeşte, rapoarte de activitate, statisticile necesare monitorizării activităţii serviciului, 

semestrial, anual şi la cerere conducerii D.G.A.S.P.C; 

 Planifică activitatea serviciului şi elaborează planul anual de acţiune şi-l înaitează conducerii 

direcţiei; 

 Informează, prin prezentarea de documente doveditoare privind evoluţia cazurilor, 

 Acordă beneficiarilor asistenţă şi sprijin pentru exercitarea dreptului său la libera exprimare 

a opiniei,  

 Colaborează cu celelalte servicii ale D.G.A.S.P.C Arad pentru exercitarea tuturor drepturilor 

beneficiarilor prevăzute de actele normative în vigoare; 

 Acţionează pentru atingerea obiectivelor pe termen scurt,  mediu şi lung prevăzute în 

strategia Direcţiei, referitoare la restructurarea, organizarea şi dezvoltarea sistemului de 

protecţie a copilului aflat în dificultate, după adoptarea şi aprobarea acesteia, potrivit 

atribuţiilor ce îi revin şi răspunde de obţinerea rezultatelor stabilite; 

 Implementează prevederile Ordinului 400 din 12.06.2015 pentru aprobarea codului 

controlului intern/managerial al entităților publice; 

 Îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în acte normative sau stabilite prin hotărâri ale 

Consiliului Judeţean Arad. 

 Identifică grupurile ţintă, beneficiarii şi posibilităţile de intervenţie în funcţie de 

atribuţiile şi capacitatea serviciului; 

 Acordă consiliere de specialitate şi sprijin victimelor violentei domestice, membrilor 

familiei, în vederea depasirii traumelor si medierii conflictului;  

 Acordă servicii de consiliere părinţilor în scopul prevenirii abandonului în spitalul de 

pediatrie; 

 Depune diligenţele necesare în vederea reintegrării în familia naturală a copiilor 

abandonaţi în spitalul de pediatrie şi pentru care nu s-a luat măsura de protecţie în regim 

de urgenţă; 

 Acordă consiliere şi îndrumare copiilor şi familiilor în situaţie de risc în scopul prevenirii 

luării măsurii de protecţie în regim de urgenţă; 

 Acordă servicii de consiliere copiilor abuzaţi şi neglijaţi şi familiilor acestora; 
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 Reevaluează periodic împrejurările care au stat la baza conflictului ce a generat starea de 

abuz/neglijare/ violentă domestica; 

 Urmăreşte desfăşurarea activităţii de prevenire și combatere a 

abuzului/neglijării/violenţei în familie şi identifică soluţii nonviolente prin legatura cu 

persoanele în cauză; 

 Intervine la solicitare, împreună cu poliţia, în familie în vederea prevenirii abuzului şi a 

neglijenţei; 

 Asigură intervenţia în regim de urgenţă prin Echipa mobilă pentru cazurile de urgenţă, 

inclusiv pentru plasamentul copilului în regim de urgenţă (Legea 272/2004; Ordin 

177/2003; Ordin 89/2004, Legea 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în 

familie); 

 Îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în acte normative sau stabilite prin hotărâri ale 

Consiliului Judeţean Arad (L188/1999, republicată în MO 251/2004, art.2, al. 3, lit. a); 

Seful de serviciu mai coordonează şi verifică activitatea centrelor din subordine conform 

anexelor: 

Anexa  nr. 41 pentru Telefonul de urgenţă-Echipa mobilă,  

Anexa  nr. 42 pentru Centrul de primire minori,  

Anexa  nr. 43 pentru Centrul de criză,  

. 

 

COD.3.1.  SERVICIUL CONTABILITATE – SALARIZARE: 

 Are următoarele atribuţii şi competenţe : 

 Organizarea si conducerea evidenţei contabile la nivelul DGASPC Arad. 

 Întocmirea notelor contabile privind inregistrarea în contabilitate , evidenţa corectă, clară 

şi la zi  precum şi înregistrarea cronologică a tuturor operaţiunilor derulate prin conturile 

deschise la Trezoreria Statului aferente cheltuielilor de personal, materiale, drepturile 

persoanelor cu handicap, investiţii. 

 Întocmirea lunară a statelor de plată privind drepturile materiale acordate copiilor aflaţi în 

plasament la asistenţi maternali profesionişti acordate conf Legii 326/2003. 

 Evidenţa tuturor documentelor contabile aferente întregii activităţii derulate la nivelul 

DGASPC Arad conform legii contabilităţii şi normelor specifice 

 Întocmirea balanţei de verificare sintetice şi analitice, a dărilor de seamă contabile sau 

situaţiilor financiare lunare, trimestriale şi anuale, precum şi situaţia contului de execuţie 

bugetară şi anexele aferente acestora. 

 Centralizează propunerile de buget de la unitaţile din subordine şi întocmeşte bugetul de 

venituri şi cheltuieli la nivel de instituţie 

 Fundamentarea, evidenţa şi utilizarea fondurilor necesare bunei funcţionări a Direcţiei. 

 Execuţia bugetară în ceea ce priveşte utilizarea creditelor în limita şi cu destinaţia 

aprobată prin buget, precum şi solicitarea de rectificare a bugetului de către CJA cu 

sumele primite ca donaţii şi sponsorizări conform normelor în vigoare . 

 Întocmirea tuturor situaţiilor financiare solicitate de conducerea unitaţii sau de 

ordonatorul principal de credite. 

 Conduce evidenţa „Ordonanţărilor de plată” şi a „Angajamentelor bugetare şi legale” în 

baza prevederilor OMF nr.1792/2002. 

 Evidenta tuturor operatiunilor derulate prin casierie si banci pentru conturile prin care se 

deruleaza proiecte cu finantare externa, evidenta contabila a acestor proiecte prin 

inregistrarea in conturi distincte, raportari lunare si trimestriale catre finantator, 

intocmirea bugetelor si urmarirea incadrarii in bugetele aprobate. 

 Întocmirea statelor de plată lunare privind drepturile salariale pentru personalul din 
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cadrul DGASPC Arad şi a declaraţiei 112. 

 Urmareşte încadrarea în creditele bugetare aprobate ca destinaţii şi limite de cheltuieli ce 

nu pot fi depaşite. 

 

       COD.3.2. COMPARTIMENTUL ACHIZIŢII PUBLICE: 

Are următoarele atribuţii şi competenţe: 

 Întocmeşte necesarul de produse, servicii şi lucrări; 

 Transmite necesarul de produse, servicii şi lucrări în centrele din subordinea DGASPC; 

 Centralizează, valorifică estimativ, întocmeşte nota justificativă de stabilire a procedurii; 

 Întocmeşte documentaţia de atribuire; 

 Întocmeşte şi publică invitaţia de participare în SEAP si documentaţia de atribuire 

/prospectează piaţa; 

 Intocmeste planul anual al achiziţiilor şi calendarul procedurilor de achiziţii publice; 

 Transmite clarificări şi răspunsuri; 

 Numeşte comisia de licitaţie în urma dispoziţiei directorului general; 

 Primeşte şi deschide ofertele; 

 Întocmeşte procesul verbal; 

 Evaluează ofertele, analizează şi stabileşte ofertele câstigătoare; 

 Întocmeşte hotărârea de atribuire a contractelor; 

 Întocmeşte raportul către conducere; 

 Comunicarea rezultatului către furnizorii conducere; 

 Întocmeşte şi publică anunţul de atribuire în SEAP; 

 Întocmeşte dosarul de  procedură; 

 Urmăreşte buna derulare a contractului din punct de vedere al relaţie cu furnizorul; 

 Întocmeşte şi transmite către ANRMAP raportările anuale ale contractelor; 

 Întocmeşte certificate constatatoare pentru firmele care au avut incheiate contracte în anul  

anterior şi le transmite către furnizori şi ANRMAP; 

 Participă la derularea proiectelor care se desfăşoară în cadrul DGASPC; 

 Reactualizează de câte ori este necesar planul de achiziţii şi calendarul procedurilor  de 

achiziţii. 

 

      COD.3.3. SERVICIUL EVIDENŢĂ ŞI PLATĂ PRESTAŢII SOCIALE: 

Are următoarele atribuţii şi competenţe: 

 Preia cererile cu documentaţia necesară luării în evidenţă a persoanelor cu handicap în 

vederea acordării drepturilor băneşti şi a facilităţilor cuvenite conform legislaţiei în 

vigoare, iar după verificarea din punct de vedere al corectitudinii şi integralităţii dosarului 

prezentat, îl înregistrează în registrul de intrări; 

 Asigură, la cerere, consultanţă de specialitate gratuită privind acordarea serviciilor, 

măsurilor şi prestaţiilor de asistenţă socială;colaborează cu alte instituţii responsabile 

pentru a facilita accesul persoanelor la aceste drepturi; 

 Asigură informarea corectă, atât telefonic cât şi la sediul instituţiei, a tuturor persoanelor 

care solicită informaţii privitoare la drepturile stabilite de lege pentru persoanele cu 

handicap; 

 Preia şi analizează documentaţia privind acordarea dreptului la asistent personal şi face 

propunerea de aprobare sau respingere a opţiunii făcute de persoana cu handicap în 

conformitate cu prevederile legale în vigoare pentru angajarea asistentului personal sau 

acordarea indemnizaţiei de însoţitor; Acordă avizul pentru angajarea asistentului personal 

sau indemnizaţiei de însoţitor persoanelor cu handicap grav; 

 Întocmeşte corespondenţa în vederea rezolvării situaţiei dosarelor persoanelor cu 
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handicap pe care le preia şi pentru dosarele aflate în evidenţa DGASPC, în legătura cu 

domeniul său de activitate; 

 Colaborează cu serviciile sociale ale primăriilor în ceea ce priveşte întocmirea anchetelor 

sociale pentru persoanele cu handicap grav ce optează pentru asistent personal sau 

indemnizaţie de însoţitor, cu personalul de specialitate din şcolile speciale şi şcolile 

normale; 

 Eliberează bilete de călătorie şi legitimaţii de transport interurban şi urban persoanelor 

beneficiare aflate în evidenţa DGASPC Arad, şi introduce în programul Sensitive biletele 

de călătorie interurbană şi legitimaţiile de călătorie urbană eliberate, pe baza Protocolului 

de colaborare, de Asociaţia Nevăzătorilor Arad, cu verificarea în paralel a corectitudinii 

eliberării acestora;  

 Participă la procesul de inventariere a dosarelor persoanelor cu handicap, completează 

dosarele cu documentele noi (prelungiri, acte de identitate noi, etc.) şi ia măsuri de 

arhivare a dosarelor clasate (transferate în alt judeţ, decese, încetarea drepturilor, etc.) 

 Verifica din punct de vedere al corectitudinii conţinutului, preluarea şi înregistrarea 

dosarelor persoanelor cu handicap din categoria „Minori”, „Fara venit , „Pensionari 

Urmaş” şi „Salariaţi”, „Nevazatori” adulţi, care necesită protecţie specială; 

 Operează in programul informatic privind baza de date a persoanelor cu handicap 

(SENSITIVE) prelungirile, cazurile noi, transferurile, sistările la dosarele persoanelor cu 

handicap, precum si decesele la toate categoriile de persoane cu handicap, emiţând 

decizie de punere în / sistare din plată; 

 Întocmeşte referate distincte în legătura cu obiectul activităţii compartimentului în toate 

cazurile de sistări, repuneri în plată, sesizarea lipsei temeiului legal pentru plăţile 

efectuate necuvenit ca urmare a declaraţiile nereale ale persoanelor cu handicap sau din 

alte cauze, precum şi în toate situaţiile în care constata necesitatea de a se interveni în 

vederea remedierii unei situaţii în legătura cu dosarul persoanei cu handicap 

 Întocmeşte lunar, statele de plată şi reţineri pentru toate persoanele cu handicap aflate in 

termen de valabilitate, impreuna cu toata documentatia primara si financiara  necesara in 

vederea platii drepturilor persoanelor cu handicap; 

 Expediază lunar, documentatia  prevăzute în Convenţie pentru plata drepturilor 

persoanelor cu handicap, atat pentru cele platite prin mandat postal cat si pentru cele 

achitate in conturi deschise la banci; 

 Întocmeşte dispoziţii de plată / încasare către casierie cu privire la sumele returnate de 

Poştă ca neachitate şi care se află în contul de sume de mandat al DGASPC Arad, pe baza 

cupoanelor întoarse şi a evidenţelor contabile scriptice existente în cadrul 

compartimentului; semnează de întocmire aceste dispoziţii şi le prezintă pentru viza CFP; 

 Întocmeşte referate în vederea sesizării conducerii instituţiei asupra unor situaţii ce au 

generat apariţia de debite în sarcina persoanelor cu handicap, datorită declarării de către 

acestea a unor date nereale ce au condus la calculul şi acordarea eronată a drepturilor; 

 Inregistreaza în contabilitate operaţiunile privind plata drepturilor băneşti şi a facilităţilor 

acordate persoanelor cu handicap si conduce evidenta analitica a cheltuielilor bugetare 

pentru activitatea specifica compartimentului EPPS, conform clasificaţiei bugetare; 

 Lunar, întocmeste şi transmite serviciului financiar contabil din cadrul D.G.A.S.P.C., 

balanţa de verificare sintetică pentru operaţiile efectuate, executia bugetară  lunară pe  

tipuri de cheltuieli, inclusiv fişele de cont analitice pentru creanţe şi datorii, pentru 

operatiile efectuate in cadrul serviciului; 

 Întocmeşte propunerile de angajamente bugetare si ordonanţările de plată ale acestora 

pentru toate plăţile referitoare la acordarea drepturilor persoanelor cu handicap in 

conformitate cu specificul activităţii compartimentului; lunar, pe baza înregistrărilor 

efectuate in evidenta angajamentelor bugetare legale, întocmeşte si transmite serviciului 
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financiar-contabil, “Situaţia privind execuţia cheltuielilor bugetare angajate”; 

 Asigură efectuarea inventarierii faptice şi scriptice lunare a debitelor si creditelor, 

verificarea evidentei nominale a acestora; 

 Intocmeste si urmareşte executarea bugetului, cu respectarea destinaţiei sumelor alocate; 

 Asigură întocmirea, circulaţia şi păstrarea documentelor care stau la baza înregistrărilor 

în contabilitate ; 

 Dispune masuri pentru recuperarea unor drepturi financiare acordate necuvenit, urmând 

toţi paşii necesari recuperării acestora, inclusiv înaintarea către oficiul juridic a 

documentaţiei necesare pentru recuperarea debitelor urmărind termenele de prescripţie şi 

calculând dobânzile datorate de debitori in conformitate cu prevedrile Legii 448/2006;  

 Întocmeşte corespondenţa în legatură cu drepturile de acordat sau acordate necuvenit 

persoanelor cu handicap şi urmăreşte recuperarea debitelor şi acordarea creanţelor în 

termenele legale;  

 Pentru creditorii constataţi la inventariere ca şi decedaţi, întocmeşte corespondenţa pentru 

clarificarea datei decesului, în cazul în care acesta nu a fost anunţat, şi face propuneri 

pentru lichidarea creditului pentru sumele plătite necuvenit, cu întocmirea documentaţiei 

corespunzătoare 

 Preia documentaţia in vederea emiterii adeverinţelor privind acordul de plată a dobanzii 

la creditele contractate de persoanele cu handicap pentru achiziţionarea unui autovehicul 

sau adaptarea locuinţei, si emite aceste adeverinţe 

 Preia documentaţia stabilită prin legislaţia în vigoare, o verifica pentru conformitate şi 

întocmeşte Contractul privind angajamentul de plată a dobanzii la creditele contractate cu 

beneficiarii care solicită această facilitate, conform art. 27 din Legea nr. 448/2006 

modificată şi completată 

 Preia cererile persoanelor în vederea acordării rovinietelor, verifică corectitudinea şi 

totalitatea actelor anexate cererii şi întocmeşte centralizatorul lunar al acestor cereri pe 

care îl înaintează către Compania Naţională de Drumuri şi Autostrăzi 

 Preia certificatele de deces şi ale persoanelor cu handicap, impreuna cu documentele 

necesare  aparţinătorilor pentru ridicarea drepturilor băneşti şi întocmeşte actele de sistare 

şi adeverinţele pentru ridicarea sumelor cuvenite aparţinătorilor; 

 Colaboreaza cu Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi 

Înmatriculare a Vehiculelor în temeiul Protocolului pentru transmiterea datelor referitoare 

la nevazătorii cu grad de handicap grav si accentuat 

 Colaborează cu Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanei în ceea ce priveşte cazurile de 

deces a persoanelor cu handicap neanunţate de aparţinători 

 Lunar, colectează dovezile plaţii ratelor de la beneficiari şi întocmeste ordonanţările 

pentru plata dobanzilor la creditele bancare conform art. 27 din Legea nr. 448/2006  

 Întocmeşte referate distincte cu privire la sistări sau acordari de restanţe în ceea ce 

priveste drepturile stabilite de lege persoanelor cu handicap care se află în evidenţele 

contului de creditori sau debitori, precum şi pentru cazurile de deces; 

 Verifică din punct de vedere al corectitudinii şi conformităţii cu realitatea, deconturile 

prezentate de furnizori pentru transportul interurban (auto şi CFR); 

 Întocmeşte şi transmite catre Agentia Judetean pentru Prestatii Sociale Arad (AJPS) şi 

catre Directia Generala pentru Protectia Persoanelor cu Handicap (DGPPH), contul de 

execuţie lunară / trimestrială pentru sumele repartizate DGASPC prin bugetul Consiliului 

Judeţean Arad de la AJPS Arad şi de la DGPPH  

 Întocmeşte lunar solicitările privind necesarul de fonduri privind acordarea drepturilor 

băneşti si facilităţilor privind persoanele cu handicap aflate în evidenţă, iar după aprobare 

îl transmite către AJPS Arad şi DGPPH; 



Proprietatea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad; nu poate fi difuzat sau reprodus fără autorizaţie 
 Pagina 35 

 

 Colaborează cu Serviciul Monitorizare al DGASPC Arad la întocmirea situaţiilor 

statistice solicitate de alte instituţii în legătură cu persoanele cu handicap aflate în 

evidenţa şi în plată; 

 Raspunde de întocmirea documentaţiei în ceea ce priveste implementarea şi respectarea 

standardelor ISO 9001:2008 la nivelul compartimentului. 

 

        COD.3.4. SERVICIUL TEHNIC, ADMINISTRATIV 

Are următoarele atribuţii şi competenţe: 

 Desfăşurarea activităţilor de supraveghere, conducere şi recepţionare a lucrărilor de 

întreţinere a clădirilor şi anexelor construite din cadrul centrelor D.G.A.S.P.C. Arad; 

 Recepţia clădirilor nou construite pentru D.G.A.S.P.C. Arad; 

 Verificarea şi întreţinerea permanentă a clădirilor din cadrul D.G.A.S.P.C. Arad; 

 Participarea la achiziţii publice în folosul D.G.A.S.P.C. Arad; 

 Asigură achiziţionarea diverselor obiecte şi materiale necesare bunei funcţionări a 

D.G.A.S.P.C. Arad şi a tuturor activităţilor din cadrul centrelor de plasament; 

 Asigură o funcţionare bună şi eficientă a parcului auto a D.G.A.S.P.C. Arad şi a centrelor 

de plasament; 

 Execută activităţile de arhivare a documentelor D.G.A.S.P.C. Arad şi de întreţinere a 

arhivei acestei instituţii conform normelor legale în vigoare; 

 Asigură întreţinerea curăţeniei în cadrul clădirii în care îşi desfăşoară activitatea 

D.G.A.S.P.C. Arad; 

 Urmăreşte consumul de apă, energie electrică, gaz natural, salubritate şi alte utilităţi; 

 Participă la efectuarea inventarelor anuale a mijloacelor fixe din cadrul D.G.A.S.P.C. 

Arad; 

 Desfasoară activitatea de supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor şi a tuturor 

platformelor ridicătoare pentru persoane cu dizabilităţi, a ascensoarelor hidraulice şi 

electrice aflate în dotarea instituţiei; 

 Repartizează şi programează conducătorii auto (pe autoturisme, recuperări, concedii, 

etc.); 

 Efectuează şi eliberează condicile de prescripţii medicale şi materiale sanitare pentru 

toate centrele de copii şi vârstnici din cadrul D.G.A.S.C. Arad; 

 Răspunde la toate solicitările făcute de Directorul general economic al D.G.A.S.P.C. 

Arad căruia acest serviciu îi este direct subordonat; 

 Verifică şi vizează situaţiile de lucrări; 

 Verifică în teren modul de executare a lucrărilor de reparaţie conform devizelor sau 

situaţiile de lucrări; 

 Participă la recepţia parţială şi finală a lucrărilor de reparaţii; 

 Verifică stadiul de execuţie a lucrărilor; 

 Menţine legătura continuă cu antreprenorii pe durata execuţiei lucrării; 

 Urmăreşte termenele de execuţie prevăzute în contract; 

 Acordă viză de compartiment pentru documentele care necesită o astfel de viză; 

 Permanentă colaborare cu şefii de centre pentru soluţionarea diverselor probleme de 

reparaţii şi îmbunătăţiri în cadrul centrelor. 

 

CAPITOLUL IV 

Dispoziţii finale 

 

 Art. 24. Serviciile, birourile şi compartimentele din cadrul D.G.A.S.P.C. Arad vor 

colabora pentru a asigura protecţie şi asistenţă copilului şi adultului aflat în dificultate, în 
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realizarea şi exercitarea corespunzătoare a drepturilor acestora, în condiţiile legislaţiei în vigoare. 

 Art. 25. Prezentul regulament va fi adus la cunoştinţa tuturor serviciilor/ birourilor/ 

compartimentelor şi centrelor din cadrul D.G.A.S.P.C Arad în termen de trei zile de la aprobare 

prin hotărâre a Consiliului Judeţean Arad. 

  

 

DIRECTOR GENERAL 

ERIKA STARK 
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ANEXA 1 

 

 

 

REGULAMENT 

de organizare şi funcţionare a serviciului 

social furnizat la domiciliul asistentului maternal profesionist 

- SERVICIUL DE MONITORIZARE ŞI EVALUARE ASISTENŢI MATERNALI – 

 

ART. 1 

Definiţie 

(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului 

social "Serviciul de monitorizare şi evaluare asistenţi maternali", aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Judeţean Arad nr.233/26.08.2011 prin care a fost înfiinţat, în vederea asigurării 

funcţionării acestuia, cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării 

accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile oferite 

etc. 

(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, 

cât şi pentru angajaţii serviciului de monitorizare şi evaluare asistenţi maternali şi, după caz, 

pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii legali/convenţionali. 

 

ART. 2 

Identificarea serviciului social 

Serviciul social "Serviciul de monitorizare şi evaluare asistenţi maternali", cod serviciu 

social 8790SF-C, înfiinţat şi administrat de furnizorul DGASPC Arad, acreditat conform 

Certificatului de acreditare nr. 000159, seria AF din data de 25.04.2014, deţine licenţa de 

funcţionare definitivă nr.000176 seria F din data de 06.10.2006, cu sediul în Str.Iustin Marşieu 

nr.22 A, Arad, Jud. Arad. 

 

ART. 3 

Scopul serviciului social 

Scopul serviciului social "Serviciul de monitorizare şi evaluare asistenţi maternali" este 

acela de a asigura protecţia specială a copilului separat temporar sau definitiv de familia lui, 

oferind găzduire, îngrijire, educare şi pregătire în vederea reintegrării sau integrări familiale şi 

socio-profesionale, la un asistent maternal profesionist.  

 

ART. 4 

Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare 

 

(1) Serviciul social "Serviciul de monitorizare şi evaluare asistenţi maternali" 

funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a 

serviciilor sociale reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, Legea nr. 

272/2004 republicată cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a altor acte normative 

secundare aplicabile domeniului.(HGR 679/2003 privind condiţiile de obţinere a atestatului 

asistentului maternal profesionist, procedurile de atestare şi statutul asistentului maternal 

profesionist.)  

(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul 35/2003 privind aprobarea Standardelor 

minime obligatorii pentru asigurarea protecţiei copilului la asistentul maternal profesionist şi a 

ghidului metodologic de implementare a acestor standarde 
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(3) Serviciul social "Serviciul de monitorizare şi evaluare asistenţi maternali" este 

înfiinţat prin: 

 Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 43/10.05.2000 în care era organizat ca birou de 

coordonare asistenţi maternali în cadrul serviciului pentru probleme de protecţie de tip 

familial a copilului şi sprijin pentru prevenirea situaţiilor ce pun în pericol securitatea şi 

dezvoltarea copilului şi funcţiona în cadrul Direcţiei Generale Pentru Protecţia 

Drepturilor Copilului Arad. A urmat ca până în luna ianuarie 2005 serviciul să fie 

organizat ca o activitate prestată de serviciul protecţie de tip familial. Din data de 

25.02.2005, conform Hotărîrii Consiliului Judeţean Arad nr 43/25.02.2005 serviciul s-a 

organizat şi a funcţionat ca un serviciu distinct - denumit serviciul de asistenţă maternală. 

De-a lungul timpului a suferit modificări de denumire, astfel, din luna iulie 2010 serviciul 

şi-a schimbat denumirea în serviciul de evaluare şi monitorizare asistenţă maternală, ca 

din septembrie 2011 în serviciul de monitorizare şi evaluare asistenţi maternali, conform 

Hotărîrii Consiliului Judeţean Arad nr.233/26.08.2011. 

 

ART. 5 

Principiile care stau la baza acordării serviciului social 

(1) Serviciul social "Serviciul de monitorizare şi evaluare asistenţi maternali" se 

organizează şi funcţionează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul 

naţional de asistenţă socială, precum şi cu principiile specifice care stau la baza acordării 

serviciilor sociale prevăzute în legislaţia specifică, în convenţiile internaţionale ratificate prin 

lege şi în celelalte acte internaţionale în materie la care România este parte, precum şi în 

standardele minime de calitate aplicabile. 

(2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale de către "Serviciul de 

monitorizare şi evaluare asistenţi maternali" sunt următoarele: 

a) respectarea, cu prioritate, a dreptului de a trăi în propria familiei sau, dacă acest lucru nu 

este posibil, într-o familie substitutivă sau, după caz, într-un mediu familial (domiciliul 

persoanei care acordă îngrijirea copilului - AMP); 

b) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare; 

c) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte egalitatea 

de şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea 

personală şi întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele 

beneficiare; 

d) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare; 

e) asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor 

lor; 

f) ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se 

cont, după caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitate de 

exerciţiu); 

g) facilitarea menţinerii relaţiilor personale ale beneficiarului şi a contactelor directe, după 

caz, cu fraţii, părinţii, alte rude, prieteni, precum şi cu alte persoane faţă de care acesta a 

dezvoltat legături de ataşament; 

h) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare; 

i) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare; 

j) preocuparea permanentă pentru identificarea soluţiilor de integrare în familie sau, după 

caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza 

potenţialului şi abilităţilor persoanei beneficiare de a trăi independent; 

k) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a 

acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate; 

l) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare; 
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m) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale; 

n) primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor 

capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate 

cu care se pot confrunta la un moment dat; 

o) colaborarea serviciului cu serviciul public de asistenţă socială. 

 

ART. 6 

Beneficiarii serviciilor sociale 

(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate de "Serviciul de monitorizare şi evaluare 

asistenţi maternali" sunt: 

a) copii separaţi temporar sau definitiv de părinţii lor pentru care s-a stabilit, în condiţiile 

legii, plasamentul în regim de urgenţă sau plasamentul la un asistent maternal 

profesionist; 

b) .copii cu nevoi speciale (încadraţi în diferite grade de handicap) care pot fii recuperaţi în 

familia unui asistent maternal profesionist  

c) copilul care, în vederea protejării intereselor sale nu poate fi lăsat în grija părinţilor din 

motive neimputabile acestora 

d) copilul abuzat sau neglijat  

e) copilul găsit sau părăsit în unităţi sanitare  

(2) Condiţiile de accesare a serviciilor sociale furnizate de "Serviciul de monitorizare şi 

evaluare asistenţi maternali" sunt următoarele: 

a) actele necesare accesării serviciului sunt:  

 sesizare/solicitare 

 răspuns la sesizare 

 acte de stare civilă  

 raport privind ancheta socială iniţială  

 raport de evaluare detaliată privind situaţia copilului 

 anexa la raportul de evaluare 

 adeverinţă privind starea de sănătate a copilului 

 hotărârea CPC/sentinţa civilă/dispoziţia de regim de urgenţă sau ordonanţa 

preşedenţială de plasament a copilului la un asistent maternal 

b) sunt eligibili pentru serviciul de monitorizare şi evaluare asistenţi maternali beneficiarii 

care întrunesc următoarele condiţii, prevăzute de legislaţia în vigoare, respectiv: 

 domiciliul părinţilor să fie pe raza judeţului Arad (HGR nr.1103/2014 art. 17. 

alin(7)) 

 vârsta copilului, în momentul accesării serviciului, să fie, cu prioritate, 0-3 ani ( 

Legea 272/2004 republicată art.64, alin.(1)) 

 orice copil fără discriminare (de religie, etnie, limbă, cultură, dizabilitate, 

sexualitate) este eligibil pentru serviciu (Ord 35/2003 anexa 1, partea I standardul 

1.1)   

c) decizia de admitere/respingere este emisă de autoritatea competentă, după caz (instanţa 

de judecată, Comisia pentru Protecţia Copilului, director general al DGASPC - în cazul 

regimului de urgenţă) 

d) modalitatea de încheiere a contractului: emiterea hotârării/sentinţei de încetare a măsurii 

de plasament de la asistent maternal, emiterea sentinţei de încredinţare în vederea 

adopţiei  

(3) Condiţiile de încetare a serviciilor sunt date de revocarea măsurii de plasament de la 

asistent maternal şi reintegrarea copilului în familie/plasament la familia extinsă/altă familie care 

are legături de ataşament cu copilul/adopţia sau prin instituirea măsurii de plasament într-o altă 

formă de protecţie în funcţie de nevoile copilului precum şi prin decesul beneficiarului (copilul) 
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(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate de "Serviciul de monitorizare şi 

evaluare asistenţi maternali" au următoarele drepturi: 

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; 

c) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite; 

d) să li se asigure continuitatea 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 li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime; 

g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite; 

h) să li se respecte toate drepturile speciale în situaţia în care sunt minori sau persoane cu 

dizabilităţi. 

(5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate de "Serviciul de monitorizare şi 

evaluare asistenţi maternali" au următoarele obligaţii: 

a) să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială, medicală 

şi economică; 

b) să participe, în raport cu vârsta, situaţia de dependenţă etc., la procesul de furnizare a 

serviciilor sociale; 

c) să contribuie, în conformitate cu legislaţia în vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate, 

în funcţie de tipul serviciului şi de situaţia lor materială; 

d) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală; 

e) să respecte prevederile prezentului regulament. 

 

ART. 7 

Activităţi şi funcţii 

Principalele funcţii ale serviciului social "Serviciul de monitorizare şi evaluare asistenţi 

materanli" sunt următoarele: 

a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea 

următoarele activităţi: 

1. reprezintă furnizorul de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară; 

2. oferă cazare şi masă beneficiarului pe perioada măsurii de protecţie ; 

3. oferă îngrijire personală beneficiarului pe perioada măsuri de protecţie ; 

4. monitorizează starea de sănătate a beneficarului şi se asigură că acesta primeşte 

îngrijire medicală care să vină în întâmpinarea nevoilor sale de dezvoltare fizică, 

emoţională şi socială; 

5. dezvoltă un demers educaţional individualizat, bazat pe o relaţie cotidiană de tip 

părinte – copil, respectând personalitatea copilului  

b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi 

publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor 

activităţi: 

1. determină poziţia copilului capabil de discernământ cu privire la măsura propusă, 

asigurând cunoşterea de către beneficiar a situaţiei sale de drept şi fapt ; 

2. sprijină şi dezvoltă un sistem de informare şi de consultanţă accesibil ; 

3. pregăteşte integrarea copilului în comunitate propunînd familiei asistentului maternal 

şi vecinilor acestora o atitudine de înţelegere şi sprijin faţă de copilului în dificultate , 

păstrând secretul profesional asupra situaţiei familiale care a determinat plasamentul 

copilului; 
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4. elaborează rapoarte de activitate; 

5. realizează şi transmite materiale informative privind activitatea serviciului şi 

actualizează periodic informaţiile existente pe pagina de web a instituţiei  

c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de 

promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de 

dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de 

persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor 

activităţi: 

1. facilitează şi asigură condiţii pentru a permite menţinerea legăturii beneficiarului 

(copilului) cu familia sa şi alte persoane importante pentru acesta ; 

2. asigură o ambianţă de tip familial copilului , în respectul intimităţii şi al 

confidenţialităţii ; 

3. acordă copilului capabil de discernământ asistenţă şi sprijin în exercitarea dreptului 

său la libera exprimare a opiniei sale  

4. acordă consiliere psihologică beneficiarilor şi familiilor acestora în vederea depăşirii 

eventualelor situaţii dificilie; 

d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi: 

1. elaborează instrumente standardizate pe care le utilizează în procesul de acordare a 

serviciilor; 

2. realizează evaluări periodice a serviciilor prestate; 

3. elaborează proceduri de lucru/operaţionale pe care le utilizează în procesul de 

acordare a serviciilor ; 

4. derulează activitatea de formare şi instruire a resurselor umane din serviciu ; 

5. realizează evaluarea gradului de satisfacţie a beneficiarilor privind serviciile de 

cazare, hrană, îmbrăcăminte, sănătate şi de stimulare  

e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale serviciului prin 

realizarea următoarelor activităţi: 

1. menţinerea unui număr constant de asistenţi maternali sau dezvoltarea reţelei de 

asistenţi maternali contribuind la asigurarea unui plasament pe termen lung al 

copilului într-un mediu familial şi evitarea mutării acestuia în sistemul rezidenţial; 

2. gestionarea eficientă a maşinilor repartizate serviciului, în urma solicitării; pentru a 

monitoriza, în mod egal, toţi beneficiari serviciului; 

3. repartizarea sarcinilor/activităţilor, în mod egal şi în funcţie de pregătirea fiecărui 

angajat din serviciu; 

4. întocmirea, păstrarea şi actualizarea dcumentaţiei referitoare la situaţia familiilor 

asistenţilor maternali 

5. întocmirea şi actualizarea statistici asistenţilor maternali 

6. întocmirea planului de achiziţii cu privire la resursele materiale necesare desfăşurării 

activităţii serviciului, respectând standardele legale  

 

ART. 8 

Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal 

(1) Serviciul social "Serviciul de monitorizare şi evaluare asistenţi maternali" 

funcţionează cu un număr de 117 total personal, conform prevederilor Hotărârii Consiliului 

Judeţean nr. 143/26.06.2015, din care: 

a) personal de conducere: 1; 

b) personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă; personal de specialitate şi auxiliar: 116 

(2) Raportul angajat/beneficiar: 0,6.  

 

ART. 9 
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Personalul de conducere 

(1) Personalul de conducere: 

a) şef de serviciu 

(2) Atribuţiile personalului de conducere sunt: 

a) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul 

serviciului şi propune organului competent sancţiuni disciplinare pentru salariaţii care nu 

îşi îndeplinesc în mod corespunzător atribuţiile, cu respectarea prevederilor legale din 

domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.; 

b) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării 

obiectivelor şi întocmeşte informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale; 

c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi 

perfecţionare; 

d) colaborează cu alte centre/alţi furnizori de servicii sociale şi/sau alte structuri ale 

societăţii civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătăţirii permanente a 

instrumentelor proprii de asigurare a calităţii serviciilor, precum şi pentru identificarea 

celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare; 

e) întocmeşte raportul anual de activitate; 

f) asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii serviciului; 

g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice şi a numărului 

de personal; 

h) desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii serviciului în comunitate; 

i) ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări 

ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce; 

j) răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul serviciului şi 

dispune, în limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea 

acestor activităţi sau, după caz, formulează propuneri în acest sens; 

k) organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a 

regulamentului de organizare şi funcţionare; 

l) reprezintă serviciul în relaţiile cu furnizorul de servicii sociale şi, după caz, cu autorităţile 

şi instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, precum şi 

în justiţie; 

m) asigură comunicarea şi colaborarea permanentă cu serviciul public de asistenţă socială de 

la nivelul primăriei şi de la nivel judeţean, cu alte instituţii publice locale şi organizaţii 

ale societăţii civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor; 

n) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi 

beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare; 

o) asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale; 

p) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 

(3) Funcţiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condiţiile 

legii. 

(4) Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducere trebuie să fie absolvenţi cu diplomă 

de învăţământ superior în domeniul psihologie, asistenţă socială şi sociologie, cu vechime de 

minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenţi cu diplomă de licenţă ai 

învăţământului superior în domeniul juridic, medical, economic şi al ştiinţelor administrative, cu 

experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale. 

 

ART. 10 

Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă 

(1) Personalul de specialitate este format din:  

a) asistent maternal (531201); 
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b) asistent social (263501); 

c) psiholog (263411); 

(2) Atribuţii comune ale personalului de specialitate: 

a) asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea 

prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile şi a prezentului 

regulament; 

b) colaborează cu specialişti din alte centre/servicii în vederea soluţionării cazurilor, 

identificării de resurse; 

c) monitorizează respectarea standardelor minime de calitate; 

d) sesizează conducerii serviciului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, 

situaţii de nerespectare a prevederilor prezentului regulament; 

e) întocmeşte rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată; 

f) face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi 

respectării legislaţiei; 

g) respectă prevederile Codului Muncii, respectiv legislaţia în vigoare cu privire la statulul 

funcţionarului public (după caz) 

h) respectă regulamentul de organizare şi funcţionare al DGASPC Arad 

i) respectă regulamentul intern al DGASPC Arad 

j) respectă normele interne de organizare şi funcţionare ale serviciului de monitorizare şi 

evaluare asistenţi maternali 

k) respectă procedurile existente în cadrul DGASPC  

l) respectă procedurile de lucru/operaţionale existente în cadrul serviciului 

m) respectă confidenţialitatea informaţiilor cu privire la cazurile instrumentate şi la aspecte 

legate de documente din cadrul DGASPC Arad 

n) respectă normele de protecţia muncii, PSI, mediu specifice locului de muncă  

o) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 

Atribuţii specifice pentru postul de asistent social:  

1. participă la recrutarea posibililor asistenţi maternali utilizând mijloacele de comunicare 

promovate de DGASPC Arad 

2. furnizează informaţii solicitanţilor cu privire la profesia de asistent maternal profesionist  

3. sprijină solicitantul în completarea cererii de evaluare în vederea eliberării atestatului de 

asistent maternal 

4. completează instrumentul de evaluare a capacităţii unei persoane de a deveni AMP cu 

ocazia evaluării sociale  

5. întocmeşte raportul final de evaluare în vederea eliberării atestatului de asistent maternal  

6. întocmeşte raportul intermediar de evaluare al solicitantului în vederea eliberării 

atestatului de asistent maternal  

7. întocmeşte raportul de pregătire al solicitantului în vederea eliberării atestatului de 

asistent maternal  

8. verifică dosarul social al solicitantului  

9. participă la pregătirea solicitantului în calitate de formator sau în vederea sprijinirii 

solicitantului pe parcursul pregătirii  

10. înaintează dosarul solicitantului către secretariatul Comisiei pentru protecţia copilului  

11. susţine raportul în şedinţa Comisiei pentru protecţia copilului şi face propuneri cu privire 

la aprobarea sau respingerea cererii solicitantului de a deveni asistent maternal 

12. sprijină asistentul maternal în întocmirea dosarului medical şi de angajare  

13. sprijină asistentul maternal în procesul de pregătire, primire şi adaptare cu copilul  

14. întocmeşte, păstrează şi actualizează dosarul AMP, conform standardelor legale  

15. prezintă AMP, înainte de plasarea copilului la acesta, standardele, procedurile şi oricare 

alte instrucţiuni referioare la îngrijirea copilului, asigurându-se că acestea au fost înţelese  
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16. participă la procesul de potrivire a copilului cu AMP, prezentând abilităţile şi 

competenţele AMP 

17. furnizează în scris către AMP informaţiile privind sprijinul disponibil din partea grupului 

local de AMP sau a formelor asociative ale AMP  

18. furnizează în scris către AMP informaţii privind procedurile ce vor fi urmate în cazul 

suspiciunilor de abuz, neglijare sau al oricărei alte plângeri făcute împotriva lui, precum 

şi asupra sprijinului disponibil în astfel de situaţii  

19. identifică nevoile de pregătire şi potenţialului fiecărui AMP, precum şi ale membrilor 

familiei acestuia  

20. monitorizează activitatea AMP şi întocmeşte raportul de vizită efectuat la domiciliul 

asistentului maternal în vederea monitorizării activităţii acestuia  

21. acordă consiliere asistentului maternal în colaborare cu alţi specialişti din cadrul 

DGASPC în vederea depăşirii eventualelor situaţii dificile 

22. verifică modul de completare a caietului asistentului maternal 

23. informează în scris serviciul resurse umane, salarizare, securitate şi sănătate în muncă cu 

privire la modificările apărute în statutul de salariat al asistentului maternal 

24. consemnează orele de lucru, concediile de odihnă/boală ale asistenţilor maternali pe care 

îi are în evidenţă în foaia colectivă de prezenţă 

25. organizează grupuri de suport cu asistenţi maternali în funcţie de nevoile identificate în 

urma monitorizării acestora şi întocmeşte procesul verbal  

26. întocmeşte minuta întâlnirii de evaluare anuală a activităţii asistentului maternal 

profesionist  

27. evaluează anual activitatea fiecărui AMP, conform standardelor legale şi întocmeşte 

raportul de evaluare anuală a activităţii asistentului maternal  

28. întocmeşte raportul socio-medical cu privire la reatestarea asistentului maternal în urma 

cererii de reatestare depusă de acesta  

29. întocmeşte răspunsul la sesizarea repartizată  

30. întocmeşte biletul de externare procesul verbal de certificare a identităţii la externarea 

copilului 

31. întocmeşte convenţia de plasament  

32. întocmeşte raportul de monitorizare a copilului  

33. întocmeşte adresa de transfer a copilului aflat la AMP într-o altă formă de protecţia, către 

serviciul management de caz pentru copil  

34. pregăteşte vizitele de acomodare a copilului cu asistentul maternal profesionist şi mutarea 

copilului la asistentul maternal profesionist 

35. asigură menţinerea relaţiilor copilului cu familia sa sau cu orice alte persoane relevante 

pentru viaţa acestuia şi întocmeşte raportul de vizită a părinţilor /rude la copil  

36. întocmeşte dispoziţia de încetarea şi desemnare AMP în urma definitivării sentiţei civile 

de plasament  

37. întocmeşte tabelul către AJPPS pentru acordarea alocaţiei de plasament 

38. completează formularul de evaluare individuală a gradului de satisfacţie a clientului 

39. întocmeşte dispoziţia de oferire de servicii, în sistemul rezidenţial, pentru copilul aflat la 

AMP  

40. consemnează orele de lucru, concediile de odihnă/boală ale specialiştilor din cadrul 

serviciului, în foaia colectivă de prezenţă 

41. participă la formarea iniţială şi permanentă a asistentului maternal profesionist  

42. întocmeşte şi actualizează statistica asistenţilor maternali profesionişti  

43. pregăteşte asistentul maternal profesionist pentru momentul încheieri plasamentului 

44. pune în executare legislaţia în domeniul protecţiei copilului: Legea 272/2004 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor copilului, Ord.35/2003 privind aprobarea 
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Standardelor minime obligatorii pentru asigurarea protecţiei copilului la asistentul 

maternal profesionist şi a ghidului metodologic de implementare a acestor standarde, 

HGR 679/2003 privind condiţiile de obţinere a atestatului, procedurile de atestare şi 

statutul asistentului maternal profesionist; Ord.137/2003 privind aprobarea Programei 

analitice a cursurilor de formare profesională pentru asistenţi maternali profesionişti  

45. respectă atribuţiile şi responsabilităţile privind activitatea profesională conform legii 

466/2004 privind statutul asistentului social 
Atribuţii specifice pentru postul de psiholog: 

1. participă la recrutarea posibililor asistenţi maternali utilizând mijloacele de comunicare 

promovate de DGASPC Arad  

2. furnizează informaţii solicitanţilor cu privire la profesia de asistent maternal profesionist  

3. sprijină solicitantul în completarea cererii de evaluare în vederea eliberării atestatului de 

asistent maternal 

4. supervizează şi evaluează activitatea desfăşurată de asistentul maternal 

5. comunică la solicitarea şefului ierarhic informaţii cu privire la: stadiul în care se află 

evaluarea potenţialilor asistenţi maternali, modul în care se desfăşoară vizitele de 

ataşament asistent maternal–copil 

6. prezintă ori de cate ori este nevoie dosare de caz în Comisia pentru Protectia Copilului 

7. participă la evaluarea capacităţii unei persoane de a deveni AMP şi la completarea 

instrumentului de evaluare  

8. participă la întocmirea raportului final de evaluare în vederea eliberării atestatului de 

asistent maternal  

9. participă la întocmirea raportului intermediar de evaluare al solicitantului în vederea 

eliberării atestatului de asistent maternal  

10. participă la întocmirea raportului de pregătire al solicitantului în vederea eliberării 

atestatului de asistent maternal  

11. sprijină asistentul maternal în procesul de pregătire, primire şi adaptare cu copilul  

12. prezintă AMP, înainte de plasarea copilului la acesta, standardele, procedurile şi oricare 

alte instrucţiuni referioare la îngrijirea copilului, asigurându-se că acestea au fost înţelese  

13. participă la procesul de potrivire a copilului cu AMP, prezentând abilităţile şi 

competenţele AMP 

14. furnizează în scris către AMP informaţiile privind sprijinul disponibil din partea grupului 

local de AMP sau a formelor asociative ale AMP  

15. furnizează în scris către AMP informaţii privind procedurile ce vor fi urmate în cazul 

suspiciunilor de abuz, neglijare sau al oricărei alte plângeri făcute împotriva lui, precum 

şi asupra sprijinului disponibil în astfel de situaţii  

16. identifică nevoile de pregătire şi potenţialului fiecărui AMP, precum şi ale membrilor 

familiei acestuia  

17. participă la monitorizarea activităţii AMP şi la întocmirea raportului de vizită efectuat la 

domiciliul asistentului maternal în vederea monitorizării activităţii acestuia  

18. verifică modul de completare a caietului asistentului maternal 

19. organizează grupuri de suport cu asistenţi maternali în funcţie de nevoile identificate în 

urma monitorizării acestora şi întocmeşte procesul verbal  

20. participă la întocmirea minutei întâlnirii de evaluare anuală a activităţii asistentului 

maternal profesionist  

21. participă la evaluarea anuală a activităţii fiecărui AMP, conform standardelor legale şi la 

întocmirea raportului de evaluare anuală a activităţii asistentului maternal  

22. participă la evaluarea AMP în vederea reatestării acestuia  

23. pregăteşte asistentul maternal profesionist pentru momentul încheieri plasamentului 

24. participă la vizitele de monitorizare ale dezvoltării copilului şi la întocmirea raportului de 
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monitorizare a copilului  

25. pregăteşte vizitele de acomodare a copilului cu asistentul maternal profesionist şi mutarea 

copilului la asistentul maternal profesionist 

26. asigură menţinerea relaţiilor copilului cu familia sa sau cu orice alte persoane relevante 

pentru viaţa acestuia şi întocmeşte raportul de vizită a părinţilor/rude la copil  

27. organizează întâlniri cu fiecare solicitant şi familia acestuia în vederea aplicării testelor 

psihologice  

28. analizează şi interpretează testele psihologice aplicate  

29. întocmeşte fişa de evaluare psihologică a adultului în care face recomandarea cu privire la 

continuarea evaluării în vederea eliberării atestatului de AMP  

30. acordă consiliere psihologică asistenţilor maternali în vederea depăşirii eventualelor 

situaţii dificile precum şi familiei naturale a copilului ori de câte ori este nevoie în 

vederea creeării unei legături de ataşament cu copilul şi întocmeşte fişa de consiliere 

psihologică AMP  

31. efectuează testarea psihologică a tuturor copiilor aflaţi la asistenţi maternali o dată pe an 

sau ori de câte ori este este nevoie şi completează fişele de răspuns ale testelor aplicate  

32. întocmeşte fişa de evaluarea psihologică copil  

33. revizuieşte obiectivele în dezvoltarea psiho-motorie a copilului în urma evaluării 

psihologice  

34. acordă consiliere psihologică copiilor aflaţi în îngrijirea AMP în vederea depăşirii 

eventualelor situaţii dificile şi întocmeşte fişa de consiliere psihologică copil  

35. participă la completarea formularului de evaluare individuală a gradului de satisfacţie a 

clientului  

36. participă la instruirea periodică privind protecţia muncii, PSI 

37. participă la formarea iniţială şi permanentă a asistenţilor maternali ţinând cont de 

programa analitică şi comunică la solicitarea şefului ierarhic informaţii cu privire la 

activitatea asistenţilor maternali, evoluţia copiilor plasaţi la asistenţii maternali şi evoluţia 

demersurilor cu familia biologică/adoptivă a copilului 

38. participă la cursurile de specializare sau de formare permanentă organizate de instituţia 

angajatoare 

39. participă la şedinţele de lucru cu şeful de serviciu sau conducerea D.G.A.S.P.C.Arad 

40. participă la supervizările programate de şeful de serviciu şi solicită supervizarea ori de 

câte ori este necesar acest lucru 

41. asigură identificarea/înregistrarea/păstrarea documentelor conform SMC 

42. pregăteşte materiale scrise pentru grupurile de suport organizate cu asistenţi maternali 

43. face parte din echipa de gestionare a riscurilor la nivelul DGASPC Arad 

44. actualizează registrul riscurilor al serviciului şi informează şeful ierarhic superior despre 

modificările apărute  

45. pune în executare legislaţia în domeniul protecţiei copilului: Legea 272/2004 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor copilului, Ord.35/2003 privind aprobarea 

Standardelor minime obligatorii pentru asigurarea protecţiei copilului la asistentul 

maternal profesionist şi a ghidului metodologic de implementare a acestor standarde, 

H.G.R.679/2003 privind condiţiile de obţinere a atestatului, procedurile de atestare şi 

statutul asistentului maternal profesionist; Ord.289/2006 pentru aprobarea Standardelor 

minime obligatorii privind centrul de consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii şi a 

ghidului metodologic de implementare a acestor standarde; Ord.137/2003 privind 

aprobarea Programei analitice a cursurilor de formare profesională pentru asistenţi 

maternali profesionişti 

46. respectă atribuţiile şi responsabilităţile privind activitatea profesională şi comportamentul 

psihologului conform legii 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de 
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liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din 

România 

Atribuţii specifice pentru postul de asistent maternal: 

1. creează un mediu de viaţă adecvat dezvoltării complexe a personalităţii copilului  

2. asigură igiena şi hrana corespunzătoare a copilului(cantitativ şi calitativ)  

3. apelează la serviciile medicale pentru controlul medical periodic al copilului, vaccinări 

sau când intervin probleme de sănătate 

4. respectă indicaţiile de îngrijire precizate în fişa copilului sau în orice document medical 

5. respectând personalitatea copilului, dezvoltă un demers educaţional individualizat, bazat 

pe o relaţie cotidiană de tip părinte-copil 

6. implică copilul în activităţile cotidiene ale familiei 

7. antrenează copilul în activităţi educative de timp liber, alături de membrii familiei 

8. pregăteşte integrarea copilului în comunitate propunând vecinilor o atitudine de 

înţelegere şi sprijin faţă de copilul în dificultate, păstrând secretul profesional asupra 

situaţiei familiale care a determinat plasamentul copilului 

9. ţine permanent legătura cu grădiniţa/şcoala pentru cunoaşterea evoluţiei situaţiei şcolare a 

copilului şi respectă sfaturile personalului didactic 

10. păstrează legătura cu educatorul (din centrul de plasament) sau/şi îl însoţeşte pe copil în 

vizite periodice la foştii colegi şi prieteni 

11. insuflă copilului respectul pentru familie în general, chiar dacă pentru un timp el este 

separat de propria familie 

12. încurajează permanent copilul, discută cu acesta într-un climat de încredere, respectă 

confidenţele copilului, ajutându-l să-şi recapete încrederea în sine, în familie, în societate 

13. ascultă opiniile copilului şi îi stimulează iniţiativa, autonomia 

14. primeşte în vizită părinţii sau alţi membrii ai familiei (extinse) a copilului–după 

programul stabilit 

15. informează familia despre evoluţia copilului  

16. ajută copilul să-şi păstreze relaţia cu familia  

17. informează serviciul de monitorizare şi evaluare asistenţi maternali ori de câte ori i se 

cere despre starea de ansamblu a copilului 

18. comunică orice modificare a stării sale personale şi familiale (starea de boală, conflicte 

familiale) susceptibil să influenţeze îngrijirea copilului 

19. comunică de urgenţă persoanei de referinţă desemnate de angajator orice situaţie dificilă 

legată de copil (fuge de la domiciliu, accident, boală, acte de delincvenţă) 

20. participă la cursurile organizate de serviciul public sau privat 

21. se informează pe teme legate de îngrijirea şi educarea copilului 

22. completează bilunar/lunar caietul asistentului maternal profesionist cu aspecte privind 

dezvoltarea fizică, psihică, afectivă, simptomatologia copilului, precum şi suferinţele, 

reacţiile acestuia faţă de mediu (şcoală, vecini, membrii familiei) 

23. completează lunar chestionarul de evidenţiere a progresului copilului aflat în îngrijire sa 

 

ART. 11 

Finanţarea serviciului 

(1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, serviciul are în vedere asigurarea 

resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime de 

calitate aplicabile. 

(2) Finanţarea cheltuielilor serviciului se asigură, în condiţiile legii, din următoarele 

surse: 

a) bugetul local al judeţului; 

b) bugetul de stat; 
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c) donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori juridice din ţară 

şi din străinătate; 

d) fonduri externe rambursabile şi nerambursabile 
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ANEXA 2 

 

 

 

REGULAMENT  

de organizare şi funcţionarea serviciului social cu cazare:  

Centrul de Recuperare  şi Reabilitare Copii cu Dizabilităţi Arad 

     

ART. 1 

  Definiţie 

   (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului 

social Centrul de Recuperare şi Reabilitare Copii cu Dizabilităţi Arad, aprobat prin aceeaşi 

hotărâre prin care a fost înfiinţat, în vederea asigurării funcţionării acestuia cu respectarea 

standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor beneficiare la 

informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile oferite etc. 

   (2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, 

cât şi pentru angajaţii centrului şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, 

reprezentanţii legali/convenţionali, vizitatori. 

  

ART. 2 

  Identificarea serviciului social 

   Serviciul social Centrul de Recuperare şi Reabilitare Copii cu Dizabilităţi Arad,cod 

serviciu social 8790CR-C-I, este înfiinţat şi administrat de furnizorul Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad, acreditat conform Certificatului de acreditare seria 

AF nr.000159. 

  Codul serviciu social 8790CR-C-I, reprezintă Centrele rezidenţiale pentru copilul separat 

temporar sau definitiv de părinţii săi: centre de plasament, case de tip familial, apartamente etc.". 

      

ART. 3 

  Scopul serviciului social 

  Scopul serviciului social Centrului de Recuperare şi Reabilitare Copii cu Dizabilităţi Arad, 

este asigurarea protecţiei, creşterii şi îngrijirii copilului separat, temporar sau definitiv, de părinţii 

săi, ca urmare a stabilirii în condiţiile prezentei legi a măsurii plasamentului, în vederea 

reintegrării sau integrării familiale şi socio-profesionale. 

    Serviciului social Centrul de Recuperare şi Reabilitare Copii cu Dizabilităţi Arad, asigură 

activităţi de găzduire pe o perioadă mai mare de 24 de ore, îngrijire, educaţie non-formală şi 

informală, sprijin emoţional, consiliere, precum şi dezvoltarea majorităţii deprinderilor de viaţă 

independentă şi a unor activităţi legate de reintegrarea sau integrarea familială; activităţile se 

acordă în locaţia serviciului social. Celelalte activităţi se pot acorda de către Centrul de 

Recuperare şi Reabilitare Copii cu Dizabilităţi Arad , în locaţia proprie sau în alte locaţii, însă 

accesul la aceste activităţi este asigurat şi monitorizat de serviciul în cauză.  

  

ART. 4 

   Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare 
   (1) Serviciul social Centrul de Recuperare şi Reabilitare Copii cu Dizabilităţi Arad" 

funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a 

serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, Legea nr. 

272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare etc.  
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   (2) Standard minim de calitate aplicabil este reglementat prin Ordinul 27/2004 pentru 

aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecţia copilului de tip 

rezidenţial. 

       (3) Serviciul social Centrul de Recuperare şi Reabilitare Copii cu Dizabilităţi Arad  este 

înfiinţat prin: 

  a) Hotărârea Consiliului Judeţean Arad, nr.2980/04.07.2000 şi funcţionează în cadrul 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad. 

  

ART. 5 

  Principiile care stau la baza acordării serviciului social 
  (1) Serviciul social Centrul de Recuperare şi Reabilitare Copii cu Dizabilităţi Arad se 

organizează şi funcţionează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul 

naţional de asistenţă socială, precum şi a principiilor specifice care stau la baza acordării 

serviciilor sociale prevăzute în legislaţia specifică, în convenţiile internaţionale ratificate prin 

lege şi în celelalte acte internaţionale în materie la care România este parte, precum şi în 

standardele minime de calitate aplicabile. 

  (2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul Centrului de 

Recuperare şi Reabilitare Copii cu Dizabilităţi Arad sunt următoarele: 

a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare; 

b) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte egalitatea 

de şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea 

personală şi întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele 

beneficiare; 

c) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare; 

d) deschiderea către comunitate; 

e) asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor 

lor; 

f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate 

a unui personal mixt; 

g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se 

cont, după caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitate de 

exerciţiu - cu respectarea prevederilor Legii sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor 

cu tulburări psihice nr. 487/2002, republicată; 

h) facilitarea menţinerii relaţiilor personale ale beneficiarului şi a contactelor directe, după 

caz, cu fraţii, părinţii, alte rude, prieteni, precum şi cu alte persoane faţă de care acesta a 

dezvoltat legături de ataşament; 

i) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare; 

j) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare; 

k) preocuparea permanentă pentru identificarea soluţiilor de integrare în familie sau, după 

caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza 

potenţialului şi abilităţilor persoanei beneficiare de a trăi independent; 

l) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a 

acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate; 

m) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare; 

n) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale; 

o) primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor 

capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate 

cu care se pot confrunta la un moment dat; 

p) colaborarea centrului/unităţii cu serviciul public de asistenţă socială. 
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ART. 6 

  Beneficiarii serviciilor sociale 
    (1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Centrul de Recuperare şi Reabilitare Copii 

cu Dizabilităţi Arad sunt copiii separaţi, temporar sau definitiv, de părinţii săi, ca urmare a 

stabilirii măsurii plasamentului. 

(2) Condiţiile de acces/admitere în centru sunt următoarele: 

a) acte necesare: 

 Hotărare emisă de Comisiei pentru Protecţia Copilului sau, după caz, Sentinţa 

civilă emisă de Tribunal, din care să reiasă instituirea plasamentului copilului la 

DGADPC Arad; 

 Dispoziţia Directorului general al DGASPC Arad prin care se dispune locul 

aplicării măsurii plasamentului copilului, respectiv la Centrul de Recuperare şi 

Reabilitare Copii cu Dizabilităţi Arad. 

 Certificat de încadrare în grad de handicap. 

b) Modalitatea de stabilire a contribuţiei beneficiarului este conform Hotărarii CPC sau 

Sentinţei civile emise de Tribunal. 

(3) Condiţii de încetare a serviciilor: reintegrarea sau integrarea familială şi socio-

profesională a copilului/tanărului. 

(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Centrul de Recuperare şi 

Reabilitare Copii cu Dizabilităţi Arad au următoarele drepturi: 

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; 

c) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite; 

d) să li se asigure continuitatea 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 li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime; 

g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite; 

h) să li se respecte toate drepturile speciale în situaţia în care sunt minori sau persoane cu 

dizabilităţi. 

(5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Centrul de Recuperare şi 

Reabilitare Copii cu Dizabilităţi Arad au următoarele obligaţii: 

a) să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială, 

medicală şi economică; 

b) să participe, în raport cu vârsta, situaţia de dependenţă etc., la procesul de furnizare a 

serviciilor sociale; 

c) să contribuie, în conformitate cu legislaţia în vigoare, la plata serviciilor sociale 

furnizate, în funcţie de tipul serviciului şi de situaţia lor materială; 

d) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală; 

e) să respecte prevederile prezentului regulament. 

 

ART. 7 

  Activităţi şi funcţii 
  Principalele funcţiile ale serviciului social Centrul de Recuperare şi Reabilitare Copii cu 

Dizabilităţi Arad sunt următoarele: 

a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea 

următoarele activităţi: 
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1) reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana 

beneficiară; 

2) găzduire pe perioada determinată; 

3) îngrijire personală; 

4) educare; 

5) dezvoltarea abilităţilor de viaţă independentă; 

6) consiliere psihologică şi suport emoţional; 

7) supraveghere; 

8) socializare şi activităţi culturale; 

b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului 

larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi: 

1) organizarea de activităţi (serbări, programe)şi invitarea autorităţilor publice şi a 

publicului larg (rudele copilului, persoane faţă de care acesta a dezvoltat relaţii de 

ataşament, cadre didactice etc.) în “Centru de Recuperare şi Reabilitare Copii cu 

Dizabilităţi Arad” 

2) organizarea de activităţi în comunitate cu beneficiarii (spectacole, excursii etc.); 

3) articole privind activitatea “Centrului de Recuperare şi Reabilitare Copii cu 

Dizabilităţi Arad ” în presă; 

4) elaborarea de rapoarte de activitate; 

c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei  

imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum şi de 

prevenire a situaţiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte 

din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea 

următoarelor activităţi: 

1) campanii de promovare a drepturilor copilului; 

2) campanii pentru încurajarea voluntariatului; 

d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi: 

1) elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a 

serviciilor; 

2) Realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate; 

e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea 

următoarelor activităţi: 

1) încadrarea în bugetul de venituri şi cheltuieli; 

2) întocmirea şi respectarea planului de achiziţii; 

3) achiziţionarea produselor necesare copiilor în limita bugetului disponibil şi 

conform baremurilor în vigoare; 

4) întocmirea fişelor posturilor pentru toţi angajaţii; 

5) respectarea de către toţi angajaţii a responsabiltăţilor şi atribuţiilor, din fişa 

postului;  

 

ART. 8 

  Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal 
  (1) Serviciul social "Centrul de Recuperare şi Reabilitare Copii cu Dizabilităţi Arad " 

funcţionează cu un număr de 30 total personal, conform prevederilor Hotărârii Consiliului 

Judeţean Arad, nr.143/26.06.2015  din care: 

a) personal de conducere: 1 şef de centru; 

b) personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă; personal de specialitate şi auxiliar: 26; 

c) personal cu funcţii administrative, gospodărire, întreţinere-reparaţii, deservire: 4 

d) voluntari, în funcţie de cererile depuse.  

1) Personalul de specialitate reprezintă 60% din totalul personalului. 
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2) Încadrarea personalului se realizează cu respectarea numărului maxim de posturi 

prevăzut în statul de funcţii aprobat. 

3) Numărul maxim de posturi pentru funcţii de conducere este un post pentru şeful 

de centru. 

(2) Raportul angajat/beneficiar, conform ordinului 27/2004 este de: 

 

Categoria de varstă Nr. de copii/grupă Raport minim adulţi-

copii 

0-3 ani 8 1:2 

4-6 ani 9 1:3 

7-12 ani  14 1:4 

Peste 13 ani 9 1:6 

          

ART. 9 

  Personalul de conducere 

  (1) Personalul de conducere  este reprezentat de şef de centru; 

  (2) Atribuţiile personalului de conducere sunt: 

a) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul 

serviciului şi propune organului competent sancţiuni disciplinare pentru salariaţii care nu 

îşi îndeplinesc în mod corespunzător atribuţiile, cu respectarea prevederilor legale din 

domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.; 

b) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării 

obiectivelor şi întocmeşte informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale; 

c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi 

perfecţionare; 

d) colaborează cu alte centre/alţi furnizori de servicii sociale şi/sau alte structuri ale 

societăţii civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătăţirii permanente a 

instrumentelor proprii de asigurare a calităţii serviciilor, precum şi pentru identificarea 

celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare; 

e) întocmeşte raportul anual de activitate; 

f) asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii serviciului/centrului; 

g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice şi a numărului 

de personal; 

h) desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii centrului în comunitate; 

i) ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări 

ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce; 

j) răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul serviciului şi 

dispune, în limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea 

acestor activităţi sau, după caz, formulează propuneri în acest sens; 

k) organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a 

regulamentului de organizare şi funcţionare; 

l) reprezintă serviciul în relaţiile cu furnizorul de servicii sociale şi, după caz, cu autorităţile 

şi instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, precum şi 

în justiţie, cu acordul Directorului general al DGASPC Arad; 

m) asigură comunicarea şi colaborarea permanentă cu serviciul public de asistenţă socială de 

la nivelul primăriei şi de la nivel judeţean, cu alte instituţii publice locale şi organizaţii 

ale societăţii civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor; 

n) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi 

beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare; 

o) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 
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(3) Funcţiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condiţiile 

legii. 

(4) Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducere trebuie să fie absolvenţi cu diplomă 

de învăţământ superior în domeniul psihologie, asistenţă socială şi sociologie, cu vechime de 

minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenţi cu diplomă de licenţă ai 

învăţământului superior în domeniul juridic, medical, economic şi al ştiinţelor administrative, cu 

experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale. 

(5) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a conducătorilor instituţiei se face 

în condiţiile legii. 

 

ART. 10 

  Centrul de Recuperare şi Reabilitare Copii cu Dizabilităţi Arad nu are personalitate juridică 

şi consiliul consultativ. 

 

ART. 11 

  Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă. Personal de specialitate şi auxiliar 

  (1) Personalul de specialitate este:  

a) asistent medical generalist (325901); 

b) asistent social (263501); 

c) psihopedagog (263412); 

d) logoped; 

e) instructor de educaţie; 

f) referent educator   

g) îngrijitor copil; 

(2) Atribuţii ale personalului de specialitate: 

a) asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea 

prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile şi a prezentului 

regulament; 

b) colaborează cu specialişti din alte centre în vederea soluţionării cazurilor; 

identificării de resurse etc.; 

c) monitorizează respectarea standardelor minime de calitate; 

d) sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, 

situaţii de nerespectare a prevederilor prezentului regulament etc.; 

e) întocmeşte rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată; 

f) face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi 

respectării legislaţiei; 

g) cunoaste si respecta: 

- Legislatia in domeniul protectiei copilului; 

- Prevederile Codului Muncii; 

- Documente care reglementeaza activitatea D.G.A.S.P.C Arad: 

- Regulamentul de organizare şi functionare al DGASPC Arad 

- Regulamentul intern al D.G.A.S.P.C. Arad; 

- Acordul–Contractul colectiv de munca al D.G.A.SP.C. Arad 

- Documente care reglementeaza activitatea centrului: 

- Metodologia de organizare si functionare; 

- Norme interne de functionare; 

- Proiect institutional; 

- Planul anual de actiune – Stabilirea unui sistem de monitorizare a desfasurari 

- Codul etic al personalului centrului, pentru relatiile cu copiii si familiile 

acestora ; 
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- Codul de conduita profesionala a personalului ce isi desfasoara activitatea in 

centru ; 

- Misiunea centrului ; 

- Procedurile operationale privind realizarea activitatilor din cadrul 

centrului/casei; 

- Prgramul copiilor din cadrul centrului; 

- Drepturile copilului; 

e) Proceduri privind: 

- acordarea de sprijin personalizat copiluluibeneficiarului; 

- consilierea si sprijinirea familiei copilului; 

- implicarea parintilor / familiei extinse a copilului in programul de ingrijire al 

copilului ; 

- asigurarea intimitatii si confidentialitatii; 

- asigurarea securităţii; 

- consultarea si participarea copiilor; 

- acordarea primului ajutor; 

- sesizarea/reclamarea unor fapte/evenimente deosebite; 

- protejarea copilui de abuz, neglijare, exploatare; 

- controlul comportamentelor inacceptabile copiilor; 

- gestionarea resurselor financiare ale copiilor; 

- absenţa copilului fără permisiune; 

f) Procedurile operaţionale specifice activităţilor desfăşurate în cadrul procesului de 

furnizare a serviciilor pentru protecţia copilului de tip rezidenţial, conform ISO. 

g) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 

(3) Atribuţiile pentru fiecare post de specialitate aferent structurii 

organizatorice/organigramei. 

a) Atribuţiile asistentului social: 

- Întocmeşte, completează şi ţine evidenţa documentelor din dosarul 

beneficiarului; 

- Întocmeste dispoziţii, opisuri pentru fiecare copil/tanar; 

- Are evidenţa copiilor care beneficiază de servicii de asistenţă socială-baza de 

date în cadrul centrului; 

- Intermediază relaţia copilului ocrotit cu familia sa (părinţi, rude) şi alte 

persoane faţă de care copilul a dezvoltat relaţii de ataşament, în vederea 

reintegrării / integrării familiale a acestuia; 

- Urmăreşte starea copilului, în urma învoirii în familie, cu scopul menținerii 

sau încetării acestor învoiri; 

- Sprijină copiii/tinerii, în vederea integrării socio-profesionale prin: 

o sprijin şcolar 

o consiliere 

- Consiliază copiii / tinerii pe diverse teme: drepturile copilului şi 

responsabilităţile acestora, relaţia copilului cu familia naturală/ personalul 

centrului/cadre didactice/cadre medicale, integrare socio-profesională şi orice 

alte teme, în functie de nevoile copiilor etc.; 

- Se implică în educarea copiilor cu un comportament deviant şi desfăşoară 

activități de recreeere şi socializare cu beneficiarii. 

- Acţionează pentru asigurarea unui mediu securizant pentru copil/tânar; 

- Realizează un climat relaxant evitând starea de frică, nelinişte şi nerăbdare a 

copilului pe perioada efectuarii activitatilor; 
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- Colaborează cu psihologul/psihopedagogul pentru a informa familia copilului 

privind progresele şi nevoile acestuia;   

- Organizeaza activitati pentru copii în comunitate pentru integrarea socială a 

acestora;   

- Urmăreşte evoluţia tuturor cazurilor repartizate, întocmeşte rapoarte de vizită 

şi consiliere precum si rapoarte psihosociale pentru copiii/tinerii din centru. 

- Participă la întâlnirile echipei multidiciplinare organizate în cadrul centrului 

pentru (se semnează procesul verbal): 

o a identifica nevoile copiilor; 

o a planifica lunar activitatea; 

o a elabora planuri individualizate de intervenţie (PIS) şi pentru a 

urmării gradul de realizare a obiectivelor menţionate în aceste 

documente; 

o a elabora rapoarte de implementare PIS; 

o a  întocmi rapoarte de activitate; 

- Înregistrează toate datele cazurilor repratizate, întocmeşte rapoarte de vizită 

în urma vizitelor în familiie copiilor şi de consiliere, precum şi rapoarte 

psihosociale pentru copii/tinerii, împreună cu psihologul din centru sau din 

cadrul serviciului; 

- Evaluează situaţia fiecarui caz şi propune şefului de centru modalitaţi de 

intervenţie pentru cazurile de care răspunde; 

- Pregateşte documentaţia necesară pentru reevaluarea copiilor/tinerilor; 

- Aplică hotărârile luate de către C.P.C. şi instanţa judecatorească; 

- Îşi susţine în faţa autorităţilor competentele evaluările, rapoartele şi răspunde 

pentru veridicitatea acestora; 

- Aduce la cunostinţa şefului de centru toate modificarile aparute în dosarul 

copilului/tanarului; 

- Întocmeşte rapoarte de activitate lunar, trimestrial şi anual la cererea şefului 

de centru, şefului de serviciu sau conducerii D.G.A.S.P.C. ARAD 

b) Atribuţiile pentru următoarele posturi: îngrijitor copii, referent educator, instructor 

educaţie. 

- Desfăşoară activităţi de: îngrijire, formare de deprinderi de viaţă independentă, 

sprijin şcolar, socializare şi recreere a copiilor ocrotiţi, consemnându-le scris în 

programele de intervenţie specifică; 

- Efectuează activitaţi zilnice de întreţinere şi igienizare a centrului, răspunzând  de 

starea de curaţenie a centrului; 

- Se implică activ în toate activităţile centrului în funcţie de nevoi şi de momentul 

în care îşi desfăşoară activitatea; 

- Participă la organizarea de activităţi la nivelul grupei, a centrului; 

- Sprijină şi coordonează copiii pentru respectarea programului zilnic; 

- Sprijină copiii, după caz, la: îmbrăcare/dezbrăcare,  servirea  mesei, igienă, 

efectuarea baii generale şi în toate activitaţile de formare a deprinderilor de 

autonomie personală; 

- Cunoaste trecutul copilului, starea sa de sănătate, preferinţele şi comportamentul 

acestuia, date despre familia copilului, motivul luarii masurii de protectie si 

foloseste toate aceste date pentru a dezvolta o bună relatie cu copilul pentru a-şi 

adapta intervenţia educativă, păstrând confidenţialitatea tuturor datelor; 

- Răspunde de integritatea fizică şi morală a copiilor pe perioada orelor de muncă; 

- Crează un climat socio-afectiv, securizant, asigură copilului o relaţie caldă, de 

înţelegere;  
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- Supraveghează copiii pentru evitarea accidentelor în timpul desfăşurării activităţii 

în centru şi respectă normele de igienă şi protecţie; 

- Urmăreşte respectarea de către copii a regulilor de igienă corporală,  alimentară  

şi vestimentară; 

- Răspunde de viaţa şi securitatea copiilor care sunt încredinţaţi în timpul în care îşi  

desfăşoară activitatea, luând măsuri de prevenire a accidentelor, urmăreşte 

permanent starea psiho-fizică a copilului şi sesizează serviciul medical de urgenţă 

(dacă este necesar) şi şefului de centru,  orice modificare intervenită în 

dezvoltarea copilului, consemnează la ieşirea din tură orice eveniment deosebit ; 

- Răspunde de starea de sănătate a copiilor pe timpul desfăşurării activităţii şi ia 

măsuri urgente în cazul îmbolnăvirilor, cu obligativitatea administrării 

tratamentului medicamentos; 

- Însoţeşte copiii prescolari la gradinita; 

- Însoţeşte şi supraveghează copiii din centru pe perioada şederii acestora  în spital; 

- Însoţeşte copiii la diferite activităţi de recreere şi socializare în comunitate - 

excursii,tabere, spectacole, serbări etc.; 

- Organizează activitatea educativă, sub forma de joc colectiv şi individual, 

respectând particularităţile de dezvoltare ale copiilor; 

- Îndrumă copiii / adolescenţii în cazul comportamentului opozant al acestora;  

- Stabileşte comunicarea copilului cu părinţii, informându-i pe aceştia despre starea 

de sănătate şi evoluţia acestora; 

c) Atribuţiile asistente medicale: 

- Întocmeşte şi implementează Programul de Intervenţie Specifică pentru 

menţinerea stării de sănătate a copilului ; 

- Participă împreună cu medicul de instituţie / familie la evaluarea iniţială  a stării 

de sănătate a clientului şi întocmeşte fişa medicală  a acestuia, împreună cu 

medicul; 

- Efectuează triajul epidemiologic zilnic al clienţilor şi la revenirea lor în centru 

după o perioadă de absenţă; 

- Asigură asistenţa medicală de urgenţă copiilor/clienţilor (primul ajutor) sau la 

solicitare; colaborează cu medicul de familie; 

- Organizează transportul şi însoţeşte copilul în caz de nevoie la spital, medic de 

familie sau cabinete medicale de specialitate;  

- Recoltează eventualele analize de laborator indicate de către medic; 

- Efectuează tratamentul recomandat de către medic, respectând 

indicaţiile/prescripţiile medicale consemnate în fişa medicală sau reţetă ; 

urmăreşte evoluţia copilului sub tratament , informând medicul şi părinţii despre 

problemele medicale care apar ; 

- Răspunde de respectarea normelor de igienă şi de aplicarea măsurilor 

antiepidemice de prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale;  

- Controlează permanent starea de igienă a spaţiilor din centre (curăţenia 

încăperilor, ventilaţia/aerisirea, încălzirea) şi efectuarea corectă a dezinfecţiei 

curente; 

- Consemnează zilnic starea de igienă a centrului în formularul de igienă a 

centrului ; 

- Urmăreşte permanent starea de sănătate a fiecărui client asistat, şi semnalează 

medicului orice modificare apărută în starea de sănătate prin supraveghere şi 

observaţie; aceste modificări sunt consemnate  în  Registrul Medical şi în Fişa 

Medicală ; 

- Supraveghează alimentaţia copiilor ; 



Proprietatea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad; nu poate fi difuzat sau reprodus fără autorizaţie 
 Pagina 58 

 

- Participă la programul zilnic al copilului în vederea recuperării lui din punct de 

vedere al deficitului staturo-ponderal dar şi a retardului în dezvoltarea 

neuropsihică ; 

- Întocmeşte rapoarte de activitate (cod RA-01-15) trimestrial, anual şi la cerere pe 

care le înaintează  şefului de centru sau de serviciu de care aparţine centrul 

respectiv; 

- Participă împreună cu medicul sau organizează singură (după caz) întâlniri cu 

personalul fără pregătire de specialitate în vederea instruirii în ceea ce priveşte 

comportamentul igienic, respectarea normelor de igienă şi tehnică aseptică, 

păstrarea instrumentelor, medicamentelor şi a materialelor sterile, precum şi a 

deşeurilor medicale, acordarea primului ajutor, tehnici de îngrijire a copilului 

bolnav şi sănătos şi alte teme de interes, în funcţie de specificul centrului ; în 

urma acestor întâlniri se întocmesc note de întâlnire  în care se specifică temele 

abordate şi participanţii; întâlnirile desfăşurate pentru perfecţionarea calificării 

profesionale a cadrelor medii şi auxiliare din centre se organizează periodic de 

către asistentele medicale şi medici şi se întocmesc note de întâlnire (NI-01-15), 

înregistrate; 

- Împreună cu medicul, supraveghează permanent şi controlează modalităţile de 

însuşire şi respectare a normelor de igienă a alimentaţiei beneficiarilor 

(prepararea, păstrarea şi distribuirea hranei) ; după caz, semnalează medicului şi 

şefului de centru  eventualele deficienţe constatate pentru remedierea lor prin note 

de constatare  ; 

- Monitorizează, conform legii,  situaţia copiilor cu auto şi heteroagresivitate ; 

- Urmăreşte zilnic starea de sănătate a personalului (triaj epidemiologic) şi anunţă 

şeful de centru în ceea ce priveşte problemele medicale apărute ; 

- Furnizează date medicale serviciului social pentru fişa de evaluare trimestrială; 

     

ART.12  

  Personaluladministrativ,gospodărie,întreţinere reparaţii,deservire.   

Personalului administrativ asigură activităţile auxiliare serviciului social: aprovizionare, 

mentenanţă, achiziţii etc. 

a) administrator-asistent social cu atribuţii de administrator: 

- Are evidenţa contractelor cu furnizorii încheiate de către DGASPC Arad; 

- Întocmeşte necesarul de materiale (de curăţenie, alimente, rechizite, imprimate, 

alte materiale) în colaborare cu personalul centrului şi le supune spre aprobare 

şefului de centru; 

- Se îngrijeşte de a nu crea stocuri peste necesar sau de a procura bunuri şi 

materiale de care centrul nu are nevoie, respectă bugetul alocat; 

- Realizează aprovizionarea cu diverse materiale (de curăţenie, alimente, materiale 

de întreţinere, curăţenie, rechizite de birou, echipamente, cazarmament şi alte 

bunuri necesare pentru buna desfăşurare a activităţii din centru) în baza 

contractelor încheiate de către DGASPC Arad;  

- Se ocupă de recepţionarea (cantitativă şi calitativă) pe baza documentelor de 

achiziţie (documente externe), depozitare, conservarea şi gestionarea bunurilor  şi 

valorilor materiale(alimente, mijloace fixe, obiecte de inventar şi materiale) ce i-

au fost încredinţate; 

- Răspunde de primirea mărfurilor cu certificate de calitate şi avize sanitar-

veterinarecorespunzătoare; de folosire a mărfurilor în termenele înscrise în actele 

însoţitoare;  
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- Ia măsuri ca bunurile, alimentele şi materialele să fie sortate pe feluri, forme şi 

răspunde de justa lor folosire;  

- Se asigură dacă paza şi securitatea alimentelor, materialelor şi a bunurilor este 

asigurată şi sesizează abaterile şi defecţiunile constatate, 

- Completează fişele de magazie pentru materialele/alimentele şi fişele pentru 

mijloace fixe;  

- Participă la întocmirea listei zilnice de alimente (document extern);  

- Eliberează bunurile, pe baza documentelor legale (documente externe – Serviciul 

financiar –contabil – bonuri de transfer, consum, liste de alimente etc. ), aprobate 

de şeful de centru; 

- Gestionează mijloacele fixe, obiectele de inventar, materialele centrului – bugetul, 

donaţiile – predă pe sungestiuni pe bază de semnături mijloacele fixe, obiectele de 

inventar, întocmeşte inventarele cantitative pentru fiecare loc de muncă; 

- Întocmeşte şi ţine la zi registrul mijloace fixe, evidenţa cantitativă; 

- Întocmeşte şi ţine la zi fişa de echipare a copilului; 

- Coordonează şi urmăreşte situaţia şi mişcarea obiectelor de inventar şi a 

mijloacelor fixe; 

- Întocmeşte Bonurile de consum sau Bonurile de predare-primire, ori de câte ori 

este nevoie; 

- Este obligat să cunoască toate dispoziţiile legale cu privire la gestionarea 

bunurilor; 

- Predă contabilului toate documentele pe baza cărora s-au recepţionat  bunurile 

eliberate în gestiunea sa; 

b) îngrijitor curăţenie/spălătoreasă; 

- Sortează pe grupe tot ce primeşte la spălat ; 

- Sortează echipamentul bun de cel rupt ; 

- Spală separat lenjeria de corp a copiilor, lenjeria de pat, echipamentul copiilor, 

prosoape, perdele, feţe de masă şi altele ; 

- Efectuaeza toate lucrarile specifice de spalare, uscare, calcare 

- Asigură zilnic prosoapele de şters pe mâini şi pentru baia copiilor; 

- Foloseşte corespunzător maşinile de uscat şi de spălat din spălătorie, având grijă 

ca acestea să nu se deterioreze; 

- Efectuaeza curatenia zilnica la locul de munca la terminarea programului de lucru 

si curatenia generala lunar; 

- Efectueaza zilnic dezinfectia suprafetelor, a utilajelor si rafturilor de depozitare a 

lenjeriei curate; 

- Asigură curăţenia şi igiena în încăperile centrului 

- Asigură curăţenia în curtea centrului şi în jurul acestuia, anunţând şeful de centru 

în cazul necesităţii unor lucrări suplimentare în aceste spaţii 

c) muncitor-calificat-bucătar; 

- Prepară hrana copiilor din centru, conform meniurilor zilnice stabilite, utilizând 

produsele din Lista zilnica de alimente; 

- Răspunde de calitatea şi cantitatea hranei preparate; 

- Răspunde de buna funcţionare şi întreţinere a maşinilor şi utilajelor, precum şi de 

mobilierul, de obiectele de inventar şi mijloacele fixe din dotarea bucătăriei;   

- Prelevează  probe de mâncare şi le depozitează la frigider minimum 48 de ore; 

- Porţionează în bucătărie alimentele preparate şi le predă personalului de pe 

module; 

- Asigură igienizarea bucătăriei, a veselei si a maşinilor din bucătărie; 

- Respectă normele de igienă; 
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- Răspunde de curăţenia din cadrul blocului alimentar; 

- Degajează resturile alimentare în spaţiul special destinat acestui scop; 

  

ART. 13 

  Finanţarea centrului 
  (1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea 

resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime de 

calitate aplicabile. 

  (2) Finanţarea cheltuielilor centrului se asigură, în condiţiile legii, din următoarele surse: 

a) bugetul local al judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti; 

b) bugetul de stat; 

c) donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori juridice din ţară 

şi din străinătate; 

d) fonduri externe rambursabile şi nerambursabile; 

e) alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 
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ANEXA Nr. 3 

 

 

 

REGULAMENT 

 de organizare şi funcţionare a serviciului social de zi 

CENTRUL DE TERAPIE ŞI RECUPERARE PENTRU COPII 

 „GHIOCELUL”ARAD 

 

ART. 1  

Definiţie 

(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al Serviciului 

social Centrul de Terapie şi Recuperare pentru Copii „Ghiocelul”Arad (întocmit conform HG nr. 

867/2015- Anexa 2  privind aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale) aprobat prin 

acelaşi/aceeaşi act administrativ/hotarâre/decizie
 
 prin care a fost înfiinţat, în vederea asigurării 

funcţionării acestuia, cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării 

accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile oferite etc. 

(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, 

cât şi pentru angajaţii centrului şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, 

reprezentanţii legali/convenţionali, vizitatori. 

 

ART. 2  

Identificarea serviciului social 

Serviciul social Centrul de Terapie şi Recuperare pentru Copii „Ghiocelul”Arad, cod 

serviciu social 8891CZ-C III este înfiinţat şi administrat de Consiliul Judeţean Arad. 

Furnizorul serviciului social, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului este 

acreditat conform Certificatului de acreditare nr. Seria AF Nr.  000159 Data eliberării. 

25.04.2014 şi deţine Licenţă provizorie de funcţionare seria LP nr 000941 eliberată la data de: 

26.06.2013. 

 

ART. 3  

Scopul serviciului social 
Scopul serviciului social „Centrul de Terapie şi Recuperare pentru Copii 

„Ghiocelul”Arad este de a oferi servicii medico-psiho-sociale copiilor cu dizabilităţi din Arad şi 

judeţ, menite să asigure categoriilor vulnerabile premisele unei vieţi demne, creşterea calităţii 

vieţii şi integrarea în societate; de asemenea  intreprinde măsuri de prevenţie a dizabilităţii şi 

marginalizării. 

 

ACTIVITĂŢI DIN CADRUL SERVICIILOR OFERITE : 

- Evaluare medico-psiho-sociala şi întocmirea planurilor de recuperare individializate; 

- Recuperare medicală: fizioterapie, hidroterapie, laserterapie, hidrokinetoterapie, 

kinetoterapie, ergoterapie; 

- Interventie psiho-pedagogică, educationala, logopedie; 

- Asistenţă socială: anchetele sociale desfăşurate la domiciliul familiilor, vizite periodice,  

contactul cu comunitatea locală, consiliere; 

- Pentru beneficiarii din programul de îngrijire de zi şi recuperare: 2 mese (mic dejun şi 

prânz) îngrijire personalizată,  în funcţie de nevoi, pe lângă terapiile de recuperare 

medicală; 
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- Activităţi educative,recreative şi de socializare, în funcţie de dizabilităţi şi 

particularităţile fiecărui copil. 

 

CATEGORII DE PERSOANE BENEFICIARE: 

- Copii cu vârste între 3 şi 18 ani aflaţi în familie  sau în grija altor reprezentanţi legali  

(centre de plasament,  asistenţi  maternali, tutori) cărorra li se recomandă sau solicită 

servicii de recuperare. 

 

CARACTERISTICILE SOCIO-ECONOMICE: 

Copiii-beneficiari ai centrului provin din:  familii organizate, monoparentale, concubinaj, 

centre de plasament, asistenţi maternali, case de tip familial. 

 

CAPACITATEA CENTRULUI 

   

ART. 4.  

Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare 

(1) Serviciul social Centrul de Terapie şi Recuperare pentru Copii „Ghiocelul”Arad 

funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a 

serviciilor sociale reglementat de: 

- Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, 

- Legea nr Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

- Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

precum şi ale altor acte normative secundare aplicabile domeniului. 

(2) Standard minim de calitate aplicabil: Standarde minime obligatorii pentru centrele de 

zi emis prin Ordinul Nr. 25 din 9 martie 2004 emis de către Ministerul Muncii, Solidarităţii 

Sociale şi Familiei-Autoritatea Naţională pentru Protecţia Copilului şi Adopţie. 

(3) Serviciul social Centrul de Terapie şi Recuperare pentru Copii „Ghiocelul”Arad  

este înfiinţat prin Hotărârea Nr.159/19.11.2004 şi Hotărârea Nr.185/26.06.2009 ale Consiliului 

Judeţean Arad şi funcţionează în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Colilului Arad în subordinea Serviciului Mobil de Recuperare, Reabilitare şi Consiliere a 

Copilului cu Dizabilităţi. 

 

ART. 5  

Principiile care stau la baza acordării serviciului social 

(1) Serviciul social Centrul de Terapie şi Recuperare pentru Copii „Ghiocelul”Arad  se 

organizează şi funcţionează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul 

naţional de asistenţă socială, precum şi cu principiile specifice care stau la baza acordării 

serviciilor sociale prevăzute în legislaţia specifică, în convenţiile internaţionale ratificate prin 

lege şi în celelalte acte internaţionale în materie la care România este parte, precum şi în 

standardele minime de calitate aplicabile. 

(2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul Centrului 

de Terapie şi Recuperare pentru Copii „Ghiocelul”Arad sunt următoarele: 

a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare; 

b) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte egalitatea 

de şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea 

personală şi întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele 

beneficiare; 

c) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare; 

- 20 copii la Programul de îngrijire de zi şi recuperare  psiho-medicală 

- 60 copii la Program de recuperare psiho-medicală. 
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d) deschiderea către comunitate; 

e) asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor 

lor; 

f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate 

a unui personal mixt; 

g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se 

cont, după caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitatea de 

exerciţiu; 

h) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare; 

i) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare; 

j) preocuparea permanentă pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza 

potenţialului şi abilităţilor persoanei beneficiare de a trăi independent; 

k) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a 

acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate; 

l) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare; 

m) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale; 

n) responsabilizarea membrilor familiei, reprezentaţilor legale cu privire la exercitarea 

drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor de întreţinere; 

o) primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor 

capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate 

cu care se pot confrunta la un moment dat; 

p) colaborarea centrului/unităţii cu serviciul public de asistenţă socială. 

 

ART. 6  

Beneficiarii serviciilor sociale 

(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Centrul de Terapie şi Recuperare pentru 

Copii „Ghiocelul”Arad  sunt: 

- Beneficiari ai altor servicii ale sistemului de protecţie socială care au nevoie şi de servicii 

de recuperare; 

- Beneficiari care au certificat de încadrare în grad de handicap sau au un diagnostic ce  

permite reprezentantului legal al copilului solicitatea acestui certificat; 

- Beneficiari cărora se acordă servicii în vederea prevenirii dizabilităţii; 

- Beneficiari ai căror familie se află într-o situaţie vulnerabilă. 

 (2) Condiţiile de acces/admitere în centru sunt următoarele: 

a) acte necesare: Cerere înscriere Certificat de încadrare în grad de handicap/ Trimitere de la 

medicul de familie sau medicul specialist, acte de identitate copil/reprezentant legal, 

ancheta socială a primăriei de domiciliu. 

 Admiterea în centru se face în urma evaluării membrilor echipei multidisciplinare şi emiterii 

Dispoziţiei de acordare de servicii semnată de către Directorul General al DGASPC Arad.  

b) Criteriile de eligibilitate ale beneficiarilor:  

- diagnosticul beneficiarului care impune un program de recuperare 

psiho/medico/socială  

- actele solicitate (medicale, personale). 

Serviciile centrului  sunt gratuite şi  sunt acordate în baza  Contractului de furnizare de 

servicii între reprezentantul legal al copilului şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Arad: Contract cu  familia/ reprezentantul legal al copilului pentru Servicii de 

recuperare sau Contract cu familia/reprezentantul legal al copilului pentru  Servicii de îngrijire 

de Zi şi Recuperare (modele anexate). 

(3) Condiţii de încetare a serviciilor. Serviciile încetează de drept în următoarele 

situaţii: 
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a) prin acordul de voinţă al părţilor semnatare; 

b) la îndeplinirea termenului prevăzut în contract; 

c) în condiţiile în care copilul nu frecventează centrul pe o perioadă de până la 14 zile pe 

motive neîntemeiate, fără să anunţe personalul centrului şi neprezentarea părinţilor la 

solicitarea personalului pe motive neîntemeiate; 

d) în baza emiterii Dispoziţiei directorului general de încetare a serviciilor. 

Respingerea cererilor de acordare de servicii: se face în  cazul în care nu sunt 

întrunitecondiţiile de admisibilitate sau condiţia medicală a beneficiarului nu este de competenţa 

centrului; în această situaţie reprezentantul legal va fi consiliat/reorientat, după caz. 

(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în  au următoarele drepturi: 

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; 

c) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite; 

d) să li se asigure continuitatea 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 li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime; 

g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite; 

h) să li se respecte toate drepturile speciale în situaţia în care sunt minori sau persoane cu 

dizabilităţi. 

(5) Persoanele beneficiare (reprezentanţii legali ai acestora) de servicii sociale furnizate 

în Centrul de Terapie şi Recuperare pentru Copii „Ghiocelul”Arad au următoarele obligaţii: 

a) să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială, medicală 

şi economică; 

b) să participe, în raport cu vârsta, situaţia de dependenţă etc. la procesul de furnizare a 

serviciilor sociale; 

c) să contribuie, în conformitate cu legislaţia în vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate, 

în funcţie de tipul serviciului şi de situaţia lor materială; 

d) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală; 

e) să respecte prevederile prezentului regulament. 

 

ART. 7  

Activităţi şi funcţii 

Principalele funcţii ale serviciului social Centrul de Terapie şi Recuperare pentru Copii 

„Ghiocelul”Arad sunt următoarele: 

a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea 

următoarelor activităţi: 

1) reprezintă furnizorul de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana 

beneficiară/reprezentantul legal al acesteia; 

2) acordare de servicii psiho-medicale în funcţie de diagnostic; 

3) acordare de îngrijire personalizată beneficiarilor; 

b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului 

larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi: 

1) consiliere medicală, socială, psihologică la cerere; 

2) activităţi, evenimente în comunitate; 

3) implicarea voluntarilor în  activităţile centrului. 

4) elaborarea de rapoarte de activitate; 
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c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de 

promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de 

dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de 

persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activităţi: 

1) mediatizarea serviciilor şi activităţilor centrului 

2) pliante şi prezentări ale centrului; 

3) convenţii de colaborare cu instituţii de învăţământ, medicale, culte, ong-uri; 

d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi: 

1) elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a 

serviciilor; 

2) realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate; 

3) aplicarea de chestionare privind gradul de satisfacere a beneficiarilor; 

e) de administrare a resurselor financiare, materiale si umane ale centrului prin realizarea 

următoarelor activităţi: 

1) încadrarea în bugetul de venituri/cheltuieli al D.G.A.S.P.C. Arad; 

2) întocmirea planului de achiziţii (materiale şi servicii) pentru anul următor, în 

funcţie de nevoi şi consumurile anului precedent. 

3) întocmirea cerinţelor fişelor postului în funcţie de standardele minime de calitate 

aplicabile, calificare şi particularităţile beneficiarilor.  

 

ART. 8  

Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal 

(1) Serviciul social Centrul de Terapie şi Recuperare pentru Copii „Ghiocelul”Arad 

funcţionează cu un număr de 22 persoane total personal, conform prevederilor Hotărârii 

Consiliului Judeţean Arad  Nr.143/26.06.2015 din care: 

a) personal de conducere: 1 şef de centru ; 

b) personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă; personal de specialitate şi auxiliar: 18; 

c) personal cu funcţii administrative, gospodărire, întreţinere-reparaţii: 3; 

d) voluntari:1 

(2) Raportul angajat/beneficiar este de 1/3,3. 

Funcţionarea centrului este asigurată în prezent de 18 persoane active, 3 posturi sunt 

vacante, 1 persoană a întrerupt activitatea pentru creşterea copilului.  

 

ART. 9  

Personalul de conducere 

(1) Personalul de conducere : şef de centru; 

(2) Atribuţiile personalului de conducere sunt: 

a) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul 

serviciului şi propune organului competent sancţiuni disciplinare pentru salariaţii care nu 

îşi îndeplinesc în mod corespunzător atribuţiile, cu respectarea prevederilor legale din 

domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.; 

b) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării 

obiectivelor şi întocmeşte informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale; 

c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi 

perfecţionare; 

d) colaborează cu alte centre/alţi furnizori de servicii sociale şi/sau alte structuri ale 

societăţii civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătăţirii permanente a 

instrumentelor proprii de asigurare a calităţii serviciilor, precum şi pentru identificarea 

celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare; 

e) întocmeşte raportul anual de activitate; 
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f) asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii serviciului/centrului; 

g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice şi a numărului 

de personal; 

h) desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii centrului în comunitate; 

i) ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări 

ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce; 

j) răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul serviciului şi 

dispune, în limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea 

acestor activităţi sau, după caz, formulează propuneri în acest sens; 

k) organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a 

regulamentului de organizare şi funcţionare; 

l) reprezintă serviciul în relaţiile cu furnizorul de servicii sociale şi, după caz, cu autorităţile 

şi instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, precum şi 

în justiţie; 

m) asigură comunicarea şi colaborarea permanentă cu serviciul public de asistenţă socială de 

la nivelul primăriei şi de la nivel judeţean, cu alte instituţii publice locale şi organizaţii 

ale societăţii civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor; 

n) numeşte şi eliberează din funcţie personalul din cadrul serviciului, în condiţiile legii; 

o) întocmeşte proiectul bugetului propriu al serviciului şi contul de încheiere a exerciţiului 

bugetar; 

p) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi 

beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare; 

q) asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale; 

r) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 

(3) Funcţiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condiţiile 

legii. 

(4) Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducere trebuie să fie absolvenţi cu diplomă 

de învăţământ superior în domeniul psihologie, asistenţă socială şi sociologie, cu vechime de 

minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenţi cu diplomă de licenţă ai 

învăţământului superior în domeniul juridic, medical, economic şi al ştiinţelor administrative, cu 

experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale. 

(5) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a conducătorilor instituţiei se face 

în condiţiile legii.  

 

ART. 10  

Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă. Personal de specialitate şi auxiliar 

(1) Personalul de specialitate: 

a) asistent medical generalist (325901); 

b) asistent balneofiziokinetoterapeut 

c) asistent social (263501); 

d) consilier II  (cu atribuţii de referent-educator) 

e) instructor de ergoterapie (223003); 

f) kinetoterapeut (226405); 

g) logoped (226603); 

h) maseur (325501) 

i) medic primar (221107) 

j) psiholog (263411); 

k) psihopedagog 

l) referent (cu atribuţii de referent-educator) 

(2) Atribuţii ale personalului de specialitate (conform fişelor postului) : 
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a) asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea 

prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile şi a prezentului 

regulament; 

b) colaborează cu specialişti din alte centre în vederea soluţionării cazurilor, identificării de 

resurse; 

c) monitorizează respectarea standardelor minime de calitate; 

d) sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii 

de nerespectare a prevederilor prezentului regulament; 

e) întocmeşte rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată; 

f) face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi 

respectării legislaţiei; 

g) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 

 

Atribuţii comune ale personalului din centru sunt: 

Personalul de specialitate cunoaşte şi respectă: 

- legislaţia în domeniul protecţiei copilului; 

- prevederile Codului Muncii; 

- documente care regelementează activitatea  DGASPC Arad:  

- Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al DGASPC; 

- Regulamentului Intern al DGASPC Arad; 

- Acordul - Contract  colectiv de muncă al DGASPC Arad 

- documente care regelmentează activitatea în centru: 

- Metodologia de Organizare şi Funcţionare; 

- Normele Interne de Funcţionare; 

- Codul etic al personalului centrului, pentru relaţiile cu copiii şi familiile acestora; 

- Codul de conduită profesională a personalului ce îşi desfăşoară activitatea în centru; 

- Misiunea centrului; 

- Contractul individual de muncă; 

- Drepturile copilului cu dizabilităţi; 

- Proceduri privind: 

- acordarea de sprijin personalizat copilului cu dizabilităţi şi familiei sale; 

- implicarea părinţilor în programul de abilitare/reabilitare a copilului; 

- consilierea şi sprijinirea  familiei copilului cu dizabilităţi 

- asigurarea intimităţii şi confidenţialităţii; 

- acordarea primului ajutor; 

- sesizarea / reclamarea unor fapte/evenimente deosebite; 

- implicarea părinţilor în programul de abilitare/reabilitare a copilului 

- protejarea copilului de abuz, neglijare, exploatare 

- colaborare cu instituţii relevante din comunitate 

- Cunoaşte nevoile, particularităţile de vârstă şi individuale ale copilului cu dizabilităţi. 

- Anunţă şeful centrului/medicul/asistentul medical dacă starea de sănătate a copilului 

impune acest lucru; 

- Răspunde de viaţa şi securitatea copiilor cu dizabilităţi în timpul activităţii sale, luând 

măsuri de evitare a  accidentelor; 

- Informează şeful centrului despre orice schimbări sau probleme care apar în activitate, 

propune modalităţi de lucru pentru eficientizarea activităţii şi îmbunătăţirea serviciilor 

oferite beneficiarilor. 

- Respecta  programul de activităţi stabilit de şeful centrului; 
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- Nu părăseşte locul de munca; în cazul unor situaţii deosebite informează şeful centrului 

dacă părăseşte centrul, consemnand acest fapt în caietul de învoiri / plecări în timpul 

programului; 

- În caz de boală anunţă la timp şeful centrului pentru a putea organiza  activitatea; 

- Semnează zilnic condica de prezenţă la începerea şi terminarea programului; 

- Se ocupă de actualizarea cunoştinţelor profesionale conform cerinţelor postului; 

- Îndeplineşte şi respectă normele de protecţie Protecţia Muncii şi PSI;  

- Participa la şedintele organizate de şeful centrului; 

- Răspunde de menţinerea în bună stare a materialelor menţionate pe lista de subinventar 

pe încăperea în care lucrează şi la încetarea contractului de muncă răspunde pentru 

eventualele lipsuri; 

- Foloseşte în mod judicios bunurile şi utilităţile din centru; 

- Menţine curăţenia la locul de muncă. 

 

ATRIBUŢIILE SPECIFICE PERSONALULUI DE SPECIALITATE SUNT: 

 

a) ASISTENT MEDICAL GENERALIST (325901) 

Cunoaşte şi respectă: 

- Legea 307/2004 privind exercitarea profesiei de asistent medical cu drept de libera 

practica şi Normele metodologice de aplicare a legii privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România 

- Codul deontologic al profesiei de asistent medical cu drept de liberă practică . 

- Atestatul de libera practică. 

ATRIBUŢII SPECIFICE: 

- Asigură asistenţa medicală primară a beneficiarilor centrului; 

- Participă împreună cu medicul la evaluarea iniţială şi pe parcursul acordării serviciilor, a 

stării de sănătate şi a evoluţiei recuperării medicale a beneficiarilor şi întocmeşte fişele  

medicale  aferente necesare la cabinetele medical, masaj, kinetoterapie, fizioterapie; 

- Acordă îngrijire medicală personalizată beneficiarilor; 

- Participă împreună cu medicul la evaluarea iniţială  a stării de sănătate a beneficiarului şi 

întocmeşte fişa medicală  a acestuia; 

- Participă, împreună cu medicul la supravegherea şi controlul modalităţilor de însuşire şi 

respectare a normelor de igienă a alimentaţiei beneficiarilor; semnalează eventualele 

deficienţe constatate şi ia măsuri pentru remedierea lor; 

- Efectuează triajul epidemiologic zilnic al beneficiarilor din Programul de îngrijire de zi şi 

recuperare şi la revenirea lor în centru după o perioadă de absenţă; 

- Asigură asistenţa medicală de urgenţă sau la solicitare; colaborează cu medicul de 

familie; 

- Urmăreşte prin supraveghere şi observaţie starea de sănătate a fiecărui beneficiar asistat 

şi semnalează medicului orice modificare apărută; 

- Ţine legătura dintre famile şi medicul centrului referitor la schimbările produse în starea 

beneficiarilor; 

- Răspunde de respectarea normelor de igienă şi de aplicarea măsurilor antiepidemice de 

prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale;  

- Participă împreună cu medicul  la instruirea şi verificarea permanentă a personalului în 

ceea ce priveşte comportamentul igienic, respectarea normelor de igienă şi tehnică 

aseptică, păstrarea instrumentelor, medicamentelor şi a materialelor sterile, precum şi a 

deşeurilor medicale; 

- Urmăreşte zilnic starea de sănătate a personalului (triaj epidemiologic) şi anunţă medicul 

centrului/ medicul de medicina muncii în ceea ce priveşte problemele medicale 
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apăruteSolicită de la ASP Arad cutii de incinerare şi le distribuie asistentelor medicale 

pentru cabinetele medicale din centre, în vederea respectării normelor în vigoare ; 

- Participă, împreună cu medicul la întâlniri desfăşurate pentru perfecţionarea calificării 

profesionale a cadrelor medii şi auxiliare din centre şi întocmeşte procese verbale de 

întâlnire ; 

- Furnizează date medicale serviciului social pentru fişa de evaluare trimestrială; 

- Controlează permanent starea de igienă a spaţiilor din centru (curăţenia încăperilor, 

ventilaţia/aerisirea, încălzirea) şi efectuarea corectă a dezinfecţiei curente ; 

- Completează documentaţia medicală necesară, solicitată de către celelalte servicii ale 

D.G.A.S.P.C Arad; 

- Colaborează, în timp util şi corespunzător, cu specialiştii serviciilor din cadrul 

D.G.A.S.P.C Arad, cu instituţii, medici de familie, unităţi medicale pentru îmbunătăţirea 

calităţii serviciilor oferite; 

- Colaborează permanent cu medicul de medicina muncii şi şefii de centre pentru 

efectuarea la timp a controalelor medicale periodice ale personalului. 

 

b) ASISTENT BALNEOFIZIOKINETOTERAPEUT 

ATRIBUŢII SPECIFICE: 

- Execută procedurile medicale de fizioterapie recomandate de medicul centrului : 

hidroterapie, electroterapie, termoterapie (împachetări cu parafină); 

- Explică procedurilor efectuate copiilor şi familiei; 

- Ţine evidenţa efectuării procedurilor în Fişa de fizioterapie şi Registrul de prezenţă  a 

copiilor pe cabinet; 

- Întocmeşte rapoarte despre activitatea desfăşurată; 

- Asigură securitatea şi siguranţa copilului pe perioada efectuării tratamentului; 

- Efectuază evaluarea/reevaluarea funcţională a aparatului mioartrokinetic a beneficiarilor;  

- Nu acceptă în sală beneficiari care nu au starea de sănătate sau igiena corespunzătoare; 

- Ţine la zi evidenta copiilor care beneficiaza de servicii de kinetoterapie şi prezenţa la 

şedintele de kinetoterapie a fiecărui beneficiar; 

- Contribuie la elaborarea PPI colaborând cu echipa multidisciplinară în vederea 

recuperării medicale a fiecărui beneficiar; 

- Îndeplineşte obiectivele stabilite în PPI pentru programul de abilitare-reabilitare, ţinând 

seama de recomandările medicale; 

- Execută complexe de exerciţii şi procedee de kinetoterapie în vederea recuperării 

deficienţei motorii; 

- Acţionează manual prin exerciţii sistematice asupra părţilor moi ale corpului în vederea 

stimulării musculaturii; 

- Colaborează cu familia/reprezentaţi legali făcând recomandări  şi demonstraţii practice în 

vederea continuării activităţii de recuperare acasă; 

- Face informări de specialitate  în cadrul „Şcolii părinţilor”;  

- Asigură copilului cu dizabilităţi o relaţie caldă de înţelegere şi încredere, inspiră copilului 

siguranţă; 

- Răspunde de viaţa şi securitatea copiilor cu dizabilităţi în timpul activităţii sale, luând 

măsuri de evitare a  accidentelor; 

- Identifică şi semnalează eventuale forme de abuz asupra copilului cu dizabilităţi; 

- Furnizează informaţii necesare la raportarea datelor despre beneficiari; 

- Anunţă şeful centrului/medicul/asistentul medical dacă starea de sănătate a copilului 

impune acest lucru; 

- Participă la acţiunile de socializare ale beneficiarilor. 

- Sprijină activitatea voluntarilor. 
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c) ASISTENT SOCIAL (263501) 

Cunoaşte şi respectă: 

- Legea 466/2004, privind Statutul asistentului social 

ATRIBUŢII SPECIFICE: 

Responsabilităţi: 

- Întocmeşte dosarele copiilor în vederea admiterii în centru; 

- Colaborează cu familia copilului pentru completarea documentului Cerere de înscriere;  

- Efectuează vizite la copiii ce urmează să fie primiţi în centru şi întocmeşte Rapoarte de 

vizită; 

- Întocmeşte Dispoziţia şi Contractul cu familia/reprezentantul legal al copilului privind 

oferirea serviciilor; 

- Se asigură că familia a luat la cunoştinţă despre serviciile oferite copilului în centru 

precum şi de obligaţiile pe care le are prin semnarea Contractului cu familia; 

- Evaluează trimestrial situaţia familiei pentru reactualizarea datelor şi reînnoieşte 

Contractul cu familia şi Dispoziţiile de acordare a serviciilor ; 

- Se deplasează la domiciliul familiei copilului, în cazul în care există riscul separării 

copilului de familia în vederea consilierii familiei şi întocmeşte Raportul de vizită; 

- Consiliază familiile copiilor în vederea cunoaşterii de către aceştia a drepturilor şi 

obligaţiilor părinteşti, problematica copilului cu handicap, precum şi drepturile, 

facilităţile şi obligaţiile ce decurg din aceasta, completând Fişa de consiliere a 

copilului/familiei; 

- Colaborează cu membrii echipei pluridisciplinare la întocmirea Planului personalizat de 

intervenţie; 

- Participă la şedinţele echipei pluridisciplinare în vederea evaluării iniţiale şi periodice a 

copilului consemnate în Procesul verbal al întalnirii echipei multidisciplinare;  

- Întocmeşte Raportul de implementare a planului personalizat de intervenţie, la încheierea 

perioadei de oferire de servicii (trimestrial) sau ori de cate ori este nevoie; 

- Urmăreşte evoluţia copilului şi relaţia acestuia cu familia pe perioada beneficierii de  

servicii din partea centrului, prin deplasari la domiciliul acestuia; 

- Monitorizează (dupa încheierea contractului de oferire de servicii) copiii/familiile în 

cazul s-au identificat probleme sau există riscul separării copilului de familie, o perioadă 

de 3 luni (dupa caz  informează alte servicii specializate pentru colaborare), şi  

întocmeşte Raportul de vizită;  

- Organizează şi participă la acţiunile de socializare a copiilor. 

- Participă la întocmirea documentelor: Planul anual de acţiune, Rapoarte de activitate 

anuale, Rapoarte de activitate semestriale, Rapoarte de activitate trimestriale sau 

periodice la solicitare 

- Răspunde de evidenţa beneficiarilor centrului; 

- Planifică procedurile de recuperare medicală ale beneficiarilor; 

- Aplică Chestionarele de apreciere a calităţii serviciilor; 

- Sprijină activitatea voluntarilor. 

 

d) CONSILIER II  (cu atribuţii de referent-educator) 

ATRIBUŢII SPECIFICE: 

- aceleaşi atribuţii specifice ca la punctul l) 

 

e) INSTRUCTOR DE ERGOTERAPIE (223003) 

ATRIBUŢII SPECIFICE: 

- Participă activ în activitatea de recuperare desfăşurată cu copilul cu dizabilităţi efectuând 

ergoterapie individuală şi de grup astfel: 
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- la indicaţiile medicului aplică măsurile pentru stimularea motricităţii, stabilite în 

Planurile de abilitare-reabilitare motorie; 

- la indicaţiile psihologului, care stabileşte în PPI / Planurile de abilitare-reabilitare 

psihologică  obiective / activităţi individualizate pentru învăţarea unor deprinderi de viaţă 

independentă, dezvoltarea de abilităţi şi desfăşurarea de programe şi activităţi de 

microgrup; 

- Asigură copilului cu dizabilităţi o relaţie caldă de înţelegere şi încredere, inspiră copilului 

siguranţă; 

- Efectuează ergoterapie recreativă pentru copii cu dizabilităţi prin utilizarea de jucării, 

jocuri, activităţi de lucru la scară redusă (ergoterapie funcţională: jocuri pentru ţesut, 

împletit, bricolaj) în funcţie de posibilităţile copilului; 

- Execută activităţi de modelaj în plastilină pentru creşterea forţei şi dexterităţii copilului; 

- Colaborează şi îndrumă familia în vederea continuării unor activităţi de ergoterapie la 

domiciliu; 

- Sprijină activităţile pe grupele de copii şi acordarea de îngrijire personalizată;  

- Identifică şi semnalează eventuale forme de abuz asupra copilului cu dizabilităţi; 

- Participă la acţiunile de socializare ale beneficiarilor; 

- Nu acceptă în cabinet beneficiari care nu au starea de sănătate sau igiena 

corespunzătoare; 

- Furnizează informaţii necesare la raportarea datelor despre beneficiari; 

- Sprijină activitatea voluntarilor; 

- Anunță șeful centrului/medicul/asistentul medical dacă starea de sănătate a copilului 

impune acest lucru. 

 

f) KINETOTERAPEUT (226405) 

ATRIBUŢII SPECIFICE: 

- Efectuază evaluarea/reevaluarea funcţională a aparatului mioartrokinetic a beneficiarilor; 

- Nu acceptă în sală beneficiari care nu au starea de sănătate sau igiena corespunzătoare; 

- Ţine la zi evidenta copiilor care beneficiaza de servicii de kinetoterapie şi prezenţa la 

şedintele de kinetoterapie a fiecărui beneficiar; 

- Contribuie la elaborarea PPI colaborând cu echipa multidisciplinară în vederea 

recuperării medicale a fiecărui beneficiar; 

- Îndeplineşte obiectivele stabilite în PPI pentru programul de abilitare-reabilitare, ţinând 

seama de recomandările medicale; 

- Execută complexe de exerciţii şi procedee de kinetoterapie în vederea recuperării 

deficienţei motorii; 

- Acţionează manual prin exerciţii sistematice asupra părţilor moi ale corpului în vederea 

stimulării musculaturii; 

- Colaborează cu familia/reprezentaţi legali făcând recomandări  şi demonstraţii practice în 

vederea continuării activităţii de recuperare acasă; 

- Face informări de specialitate  în cadrul „Şcolii părinţilor”; Asigură copilului cu 

dizabilităţi o relaţie caldă de înţelegere şi încredere, inspiră copilului siguranţă; 

- Răspunde de viaţa şi securitatea copiilor cu dizabilităţi în timpul activităţii sale, luând 

măsuri de evitare a  accidentelor; 

- Identifică şi semnalează eventuale forme de abuz asupra copilului cu dizabilităţi; 

- Furnizează informaţii necesare la raportarea datelor despre beneficiari; 

- Anunţă şeful centrului/medicul/asistentul medical dacă starea de sănătate a copilului 

impune acest lucru; 

- Participă la acţiunile de socializare ale beneficiarilor. 

- Sprijină activitatea voluntarilor. 
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g) LOGOPED (226603) 

ATRIBUŢII SPECIFICE: 

- La recomandarea medicului/psihologului evaluează/reevaluează beneficiarii pentru 

diagnosticarea deficienţei de vorbire şi scriere; 

- Aplică teste şi probe specializate care să evidenţieze cat mai clar deficienţa şi a 

deficienţelor asociate; 

- Colaborează cu psihologul sş psihopedagogul în vederea stabilirii și aplicării unui plan 

individual de recuperare a fiecărui copil; 

- Asigură copilului cu dizabilităţi o relaţie caldă de înţelegere şi încredere reciprocă, 

inspiră copilului siguranţă. 

- Stabileşte terapia de recuperare verbală; 

- Înregistrează deficienţele de dialog şi a posibilităţilor de comunicare de care dispune 

copilul; 

- Organizează şi desfăşoară activităţi  specifice de corectare a deficienţelor, lecţii educative 

şi demonstraţii practice pentru părinţi/ parţinători cărora poate recomanda și materialele 

necesare pentru terapie; 

- Consiliază familia/reprezentanţii legali; 

- Furnizează informaţii necesare la raportarea datelor despre beneficiari; 

- Sprijină activitatea voluntarilor; 

- Menţine curăţenia la locul de muncă; 

- Răspunde de menţinerea în bună stare a materialelor menţionate pe lista de subinventar 

pe încăperea în care lucrează şi la încetarea contractului de muncă răspunde pentru 

eventualele lipsuri; 

- Informează şeful centrului despre orice schimbări sau probleme care apar în activitate, 

propune modalităţi de lucru pentru eficientizarea activităţii și îmbunătăţirea serviciilor 

oferite beneficiarilor. 

 

h) MASEUR (325501) şi REFERENT cu atribuţii de maseur 

ATRIBUŢII SPECIFICE: 

- Prin procedeele aplicate contribuie pregătirea musculaturii înainte de şedinţele de 

kinetoterapie 

- Asigurarea condiţiilor igienico-sanitare în cabinetul de masaj şi personale; 

- Efectuarea activitãţilor necesare pregãtirii beneficiarilor; 

- Înainte de începerea manevrei de masaj propriu-zis, verifică starea tegumentelor 

semnalând orice afecţiune dermatologică survenită pe parcurs; 

- Aplicarea de tehnici şi proceduri de masaj, în funcţie de diagnosticul beneficiarilor; 

- Asigură copilului cu dizabilităţi o relaţie caldă de înţelegere şi încredere, inspiră copilului 

siguranţă;Sprijină activităţile pe grupele de copii şi acordarea de îngrijire personalizată; 

Răspunde de viaţa şi securitatea copiilor cu dizabilităţi în timpul activităţii sale, luând 

măsuri de evitare a  accidentelor; 

- Identifică şi semnalează eventuale forme de abuz asupra copilului cu dizabilităţi; 

- Participă la acţiunile de socializare ale beneficiarilor;Nu acceptă în cabinet beneficiari 

care nu au starea de sănătate sau igiena corespunzătoare; 

- Furnizează informaţii necesare la raportarea datelor despre beneficiari; 

- Sprijină activitatea voluntarilor. 

 

i) MEDIC PRIMAR (221107) 

Cunoaşte şi respectă : 

- Legea 306/2004 privind exercitarea profesiei de medic, precum şi organizarea şi 

funcţionarea Colegiului Medicilor din România; 
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- Ordinul 707/28.09.2000 privind stabilirea necesarului minim de substanţe nutritive pentru 

alimentaţia zilnică a copiilor din unităţile de asistenţă socială; 

- Ordinul 185/ 2003 privind curăţenia şi dezinfecţia în unităţile sanitare. Norme tehnice din 

6 martie 2003 privind curăţenia şi dezinfecţia în unităţile sanitare ; 

- Ordinul 653/ 25.09.2001 – anexa 11 privind Baremul pentru dotarea unui cabinet medical 

şcolar/studenţesc; 

- Ordonanţa de Urgenţă 96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă şi 

Hotărârea de Guvern 573/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Odonanţei 96/2003; 

ATRIBUŢII SPECIFICE: 

- Efectuează consultaţii iniţiale şi de control în vederea stabilirii programelor de 

recuperare; 

- Indică eventualele analize necesare intrării în centru sau alte investigaţii, după caz; 

- Asigură asistenţa medicală de urgenţă clienţilor din centru; colaborează cu medicul de 

familie şi medicul specialist NPI; 

- Decontează, în condica de prescripţii medicale şi caietul de evidenţă/decontare a 

medicaţiei din aparatul de urgenţă, medicaţia folosită din Baremul Aparatului de urgenţă, 

respectând cantităţile stabilite iniţial şi conţinutul baremului; 

- Urmăreşte termenul de valabilitate a medicamentelor din Baremul aparatului de urgenţă, 

împreună cu asistenta medicală, şi întocmeşte un proces verbal în care se consemnează 

expirarea lor şi înlocuirea lor cu altele în termen de valabilitate; 

- Răspunde de respectarea normelor de igienă şi de aplicarea măsurilor antiepidemice de 

prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale ;  

- Indică izolarea beneficiarului cu boală infecţioasă de la prima suspiciune, aplică primele 

măsuri pentru evitarea transmiterii infecţiei şi supraveghează medical evoluţia bolii; de 

asemenea anunţă Autoritatea de Sănătate Publică Arad când situaţia se impune şi respectă 

indicaţiile medicului specialist epidemiolog; 

- Urmăreşte starea de sănătate şi dezvoltarea somatică şi psihomotorie a fiecărui client al 

centrului, şi consemnează în fişele medicale eventualele observaţii; răspunde de datele 

din fişele medicale ale beneficiarilor; 

- Elaborează împreună cu echipa multidisciplinară Planul personalizat de intervenţie pe 

care îl revizuieşte la 3 luni; 

- Întocmeşte Rapoarte de activitate trimestrial/anual şi la cerere; 

- Controlează permanent starea de igienă (curăţenia încăperilor, ventilaţia/aerisirea, 

încălzirea) şi efectuarea corectă a dezinfecţiei curente; 

- Supraveghează respectarea normelor de igienă a alimentaţiei beneficiarilor centrului şi 

semnalează conducerii centrului eventualele deficienţe constatate pentru remediere ; 

- Îndrumă profesional cadrele medii şi auxiliare ale centrului pentru eficientizarea 

activităţii de recuperare medicală; 

- Consiliază beneficiarii/familiile lor în vederea cunoaşterii de către aceştia a regulilor de 

igienă personală, educaţie sanitară şi recuperarea medicală continuă  ; 

- Completează documentaţia medicală necesară, solicitată de către celelalte servicii ale 

D.G.A.S.P.C Arad; 

- Colaborează în timp util şi corespunzător cu specialiştii serviciilor din cadrul 

D.G.A.S.P.C Arad, cu instituţii, medici de familie, unităţi medicale pentru îmbunătăţirea 

calităţii serviciilor oferite; 

- Furnizează date medicale serviciului social pentru fişa de evaluare trimestrială. 

 

j) PSIHOLOG (263411) 

Cunoaşte şi respectă : 
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- Legea privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică; 

- Normele metodologice de aplicare a Legii privind exercitarea profesiei de psiholog cu 

drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor 

din România, nr.213/27 mai 2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului României 

Nr.788/14 iulie 2005; 

- Codul deontologic al profesiei de psiholog cu drept de liberă practică. 

ATRIBUŢII SPECIFICE: 

- Coordonează şi controlează activitatea pe grupele de copii, la ergoterapie şi logopedie; 

- Evaluează împreună cu membrii echipei pluridisciplinare fiecare solicitare de servicii în 

vederea identificării nevoilor beneficiarilor; 

- Urmăreşte evoluţia copilului, evaluând şi reevaluând psihologic copiii pentru care a 

stabilit în PPI obiective, precum şi relaţia cu familia pe perioada cât este monitorizat ;  

- Coordonează şi controlează aplicarea PPI în desfăşurarea activităţilor pe 

grupe/individuale;  

- Nu acceptă în cabinet beneficiari care nu au starea de sănătate sau igiena orespunzătoare; 

- Participă la programele frontale pentru a cunoaşte nevoile instructiv-educative în funcţie 

de dificultăţile copilului; 

- Instruieşte echipa de lucru în vederea asigurării recuperării copiilor cu dizabilităti, dând 

cunoştinţe suplimentare, atât pentru cunoaşterea copiilor cu dizabilităţi cât şi pentru 

asigurarea desfăşurării programelor de stimulare la nivelul fiecărui copil; 

- Planifică şi organizează evenimentele speciale (zile de naştere ale copiilor, sărbători) şi 

acţiunile de socializare; 

- Contribuie la întocmirea Planului anual de activitate, a Proiectului instituţional, 

Metodologia de Organizare şi Funcţionare, Norme interne de funcţionare; 

- Furnizează informaţii necesare la raportarea datelor despre beneficiari; 

- Consiliază familia în vederea desfăşurării de activităţi comune în centru şi a continuării 

activităţii de recuperare în familie şi completează fişele de consiliere psihologică; 

- Identifică familiile şi copiii care necesită consiliere şi planifică şedinţele de consiliere; 

- Face informări de specialitate  în cadrul „Şcolii părinţilor”;  

- Informează părinţii despre programul de activitate pe care îl urmează copiii cât şi despre 

comportamentul, progresele acestora; 

- Asigură copilului cu dizabilităţi o relaţie caldă de înţelegere şi încredere, inspiră copilului 

siguranţă; 

- Identifică şi semnalează eventuale forme de abuz asupra copilului cu dizabilităţi; 

- Anunţa şeful centrului/medicul/asistentul medical dacă starea de sănătate a copilului 

impune acest lucru; 

- Răspunde de viaţa şi securitatea copiilor cu dizabilităţi în timpul activităţii sale, luând 

măsuri de evitare a  accidentelor; 

- Sprijină activitatea voluntarilor. 

 

k) PSIHOLOG/LOGOPED (cu atribuţii de psihopedagog) 

ATRIBUŢII SPECIFICE: 

- Participă activ în activitatea de recuperare desfăşurată cu copilul cu dizabilităţi, stabilind 

împreună cu  psihologul obiectivele din PPI / Planurile de abilitare-reabilitare psihologică  

referitoare la activităţile individualizate/de grup, ţinând cont de particularităţile de vârsta 

şi diagnostic; 

- Stabileşte cu psihologul programul individual al copilului cu dizabilităţi, modul de 

desfăşurare, durata în timpul zilei şi materialele necesare desfăşurării acestuia; 

- Asigură beneficiarilor o relaţie caldă de înţelegere şi încredere, inspiră copilului 

siguranţă; 
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- Răspunde de viaţa şi securitatea copiilor în timpul activităţii sale, luând măsuri de evitare 

a  accidentelor; 

- Anunţă şeful centrului/medicul/asistentul medical dacă starea de sănătate a copilului 

impune acest lucru; 

- Desfăşoară activităţi psihologice şi educative individuale la cabinet: de sprijin şcolar, 

stimulare senzorială, logopedie, observaţie/evaluare, consiliere şi demonstraţii practice 

pentru părinţi/reprezentantul legal; 

- Participă la programele colective din grupe pentru a cunoaşte nevoile instructiv-educative 

în funcţie de dificultăţile copilului; 

- Colaborează activ cu familia copilului cu dizabilităţi în vederea continuării recuperării şi 

în familie; 

- Consiliază copilul/familia la cerere ori dacă situaţia o impune; 

- Contribuie la planificarea/desfăşurarea activităţilor  recreative şi de socializare şi se 

implică în desfăşurarea lor; 

- Desfăşoară activităţi individuale de documentare pe teme profesionale, conform 

cerinţelor postului, în vederea aprofundării cunoştinţelor teoretice şi găsirii de soluţii 

pentru eficientizarea activităţilor desfăşurate cu beneficiarii; 

- Instruieşte referenţii-educatori dându-le informaţii utile pentru desfăşurarea 

programelor/activităţilor instructiv-educativ-recreative; 

- Sprijină activităţile pe grupele de copii şi cele  de îngrijire personalizată;  

- Identifică şi semnalează eventuale forme de abuz asupra copiilor ; 

- Participă la elaborarea documentaţiei legate de activitate (PPI, Rapoarte, Referate)şi la 

şedinţele de lucru; 

- Prezintă date despre desfăşurarea activităţilor, conform documentaţiei centrului; 

- Sprijină activităţile cu voluntarii. 

 

l) REFERENT (cu atribuţii de referent-educator) 

ATRIBUŢII SPECIFICE: 

- -Participă în mod activ la procesul de recuperare şi reabilitare a copiilor cu dizabilităţi; 

- Îndeplineşte programul educaţional stabilit de psiholog;  

- Acordă sprijin personalizat clienţilor centrului la autoservire, îngrijire, deplasare; 

- Asigură copilului o relaţie caldă, de înţelegere, de afecţiune şi încredere reciprocă, inspiră 

copilului dragoste şi siguranţă; creează un climat socio-afectiv favorizant, terapeutic, 

securizant şi recuperator; 

- Contribuie la formarea corectă a deprinderilor de viaţă independentă ale clienţilor; 

- Urmăreşte activitatea efectuată, reacţiile copilului şi noile achiziţii ; 

- Face observaţii asupra comportamentului şi evoluţiei copilului şi le comunică 

psihologului; 

- Comunică cu părinţii, informându-i pe aceştia despre achiziţiile copilului, precum şi 

dificultăţile lui; 

- Asigură contenţie umană copiilor care au elemente de auto şi heteroagresivitate; 

- Urmează indicaţiile medicului/ asistentului medical/psihologului în realizarea îngrijirii, 

supravegherii şi stimulării copilului; 

- Anunţă şeful de centru/medicul/asistenta medicală de dacă starea copilului impune acest 

lucru;Sesizează şefului de centru orice situaţie de posibil abuz, neglijare sau exploatare 

asupra copilului; 

- Participă la acţiunile de socializare ale copiilor; 

- Participă la transportul clienţilor de acasă la centru şi de la centru-acasă după programul 

stabilit; 

- Prezintă date despre desfăşurarea activităţilor, conform documentaţiei centrului; 
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- Răspunde de materialele educative date în grijă şi asigură curăţarea zilnică a acestora; 

- Gestionează corespunzător bunurile aflate la grupă, inclusiv hainele şi jucăriile personale 

ale copiilor; 

- Propune modalități de lucru pentru eficientizarea activității și îmbunătăţirea serviciilor 

oferite beneficiarilor; 

- Sprijină activitatea voluntarilor. 

 

ART. 11 

Personalul administrativ, gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire 
Personalul administrativ asigură activităţile auxiliare serviciului social: aprovizionare, 

mentenanţă, achiziţii etc.: 

 

a) MUNCITOR CALIFICAT (instalator) 

ATRIBUŢII SPECIFICE: 

- Efectuează lucrări de întreţinere-reparaţii sanitare şi alte lucrări gospodăreşti, de 

întreţinere în centru sau la alte puncte de lucru ale DGASPC Arad; 

- Sesizează apariţia unor defecţiuni care apar pe parcurs, în vederea luării măsurilor de 

remediere a  acestora;  

- Inştiinţează şeful de centru despre necesarul de piese de schimb, materiale necesare 

lucrărilor din centru; 

- Participă la lucrările ce apar pe parcurs şi duce la îndeplinire alte sarcini stabilite de către 

directorul general sau de Biroul tehnic al DGASPC Arad; 

 

b) ŞOFER 

ATRIBUŢII SPECIFICE: 

- Efectuează în condiţii de siguranţă transportul beneficiarilor şi personalului; 

- Efectuează transportul materialelor necesare instituţiei 

- Asigură starea de curăţenie şi buna funcţionare a autovehiculului, prin utilizarea corectă 

şi întreţinerea acestuia, inclusiv a dotărilor maşinii, specifice persoanelor cu dizabilităţi; 

- Sesizează apariţia unor defecţiuni ale autovehiculului care apar pe parcurs, în vederea 

luării măsurilor de remediere a  acestora; 

- Inştiinţează şeful de centru despre necesarul de piese de schimb, materiale, anvelope, 

combustibil; 

- Comunica imediat telefonic orice eveniment de circulaţie în care este implicat el sau 

autovehiculul sau orice situaţie desebită intervenită în timpul programului de lucru; 

- Răspunde de efectuarea în termen a reviziilor periodice ale microbuzului centrului şi 

asigurarea cu documentele obligatorii; 

- În caz de avarii/accidente, în caz de culpă, se vor recupera sumele plătite pentru reparaţii; 

- Foloseşte în mod judicios bunurile şi utilităţile din centru; 

- Participă la lucrările ce apar pe parcurs şi duce la îndeplinire alte sarcini stabilite de către 

directorul general; 

- Păstrează o relaţie de colaborare şi respect cu beneficiarii, reprezentanţii lor legali şi cu 

colegii  de serviciu; 

- Întocmeşte şi completează zilnic foile de parcurs aferente transportului (ora plecare-

sosire şi punctele atinse pe traseu) şi le predă a doua zi; la sfârşitul lunii predă foile de 

parcurs gestionarului pentru calculul consumului lunar; 

- Informează şeful centrului despre orice schimbări sau probleme care apar în activitate, 

propune modalităţi de lucru pentru eficientizarea activităţii şi îmbunătăţirea serviciilor 

oferite beneficiarilor; 
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c) REFERENT  (cu atribuţii de gestiune şi gospodăreşti) 

ATRIBUŢII SPECIFICE: 

- Gestionează mijloacele fixe, obiectele de inventar şi materialele întocmind documentele 

de mişcare aferente, inclusiv cele pentru subgestiuni (liste de subinventar pe încăperi cu 

număr de inventar pe obiecte); 

- Întocmeşte şi ţine la zi registrul mijloace-fixe, evidenţa cantitativă; 

- Întocmeşte necesarul de materiale (de curăţenie, alimente, rechizite, imprimate, piese 

auto etc) şi le supune spre aprobare şefului de centru; 

- Asigură aprovizionarea cu diverse materiale/alimente astfel încât să menţină un stoc 

optim; 

- Procură oferte de preţuri pentru diverse achiziţii în cazul materialelor pentru care nu este 

contract, cu Note de fundamentare; 

- Recepţionează mărfurile/materialele  aprovizionate/primite şi întocmeşte actele aferente, 

conform contractelor/documentelor aferente; 

- Recepţionează pe baza documentelor de achiziţie, mijloacele fixe, obiectele de inventar şi 

materialele, în mod obişnuit la primirea lor, în cazuri speciale şi la furnizori, în care caz 

răspunde de materialele primite şi pe timpul transportului; 

- Eliberează bunurile, pe baza documentelor legale (bonuri de transfer, bonuri de consum, 

liste de alimente etc.), aprobate de conducătorul unităţii; 

- Comunică conducerii gradul de uzură şi degradare a bunurilor din dotare, aduce la 

cunoştinţă necesarul de obiecte ce urmează a fi înlocuit şi se preocupă de toate reparaţiile 

pentru avariile survenite, cu  sprijinul serviciului tehnic; 

- În caz de avarii, defecţiuni sau alte situaţii deosebite anunţate de gardienii responsabili de 

paza obiectivului în afara orelor de program, ia măsurile care se impun; 

- Participă la operaţiunea de arhivare a documentelor instituţiei; 

- Verifică la sfârşitul lunii cu contabilul care conduce contul de obiecte de inventar şi  

căruia predă lunar documentele de mişcare pentru mijloace fixe şi materiale, dacă 

soldurile corespund cu cele din evidenţa contabilă; 

- Întocmeşte consumul de carburant conform foilor de parcurs, pentru microbuzul din 

dotare; 

- Face propunerile de casare şi  casează bunurile după aprobare; 

- Ia măsuri pentru asigurarea unui consum eficient de energie electrică şi termică; 

- Se autosesizează în cazul în care facturile de regii nu ajung la timp şi verifică exactitatea 

datelor înscrise în facturi pentru a fi plătite în termen; 

- Răspunde de  hrana primită prin serviciile de catering (transmiterea zilnică a necesarului 

consemnat de porţii pentru ziua urmatoare, preluarea, pregatirea, distribuirea şi păstrarea 

probelor alimentare); 

 

ACTIVITĂŢI  GOSPODĂRESTI: 

- Răspunde de colectarea, spălarea şi călcarea lenjeriei  utilizate la cabinetele  din centru 

astflel încât să fie schimbată în funcţie de necesităţi; 

- Răspunde de buna funcţionare a aparaturii pe care o utilizează (bucătărie, spălătorie); 

- Ia măsuri de economisirea energiei electrice şi a materialelor de curăţenie, supraveghează 

permanent ca utilajele să nu funcţioneze inutil, să funcţioneze la întreaga capacitate, 

numai cât este necesar; 

- Anunţă şeful centrului deteriorarea/ defectarea  utilajelor din dotare; 

- Răspunde de  igiena centrului (control zilnic şi efectuarea lucrărilor necesare în încăperi, 

coridoare şi curtea exterioară);  

- Se conformează şi respectă regulamentele emise de Direcţia de Sănătate Publică; 

- Sprijină activitatea voluntarilor. 
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ART. 12  

Finanţarea centrului 

(1) în estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea 

resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime de 

calitate aplicabile. 

(2) Finanţarea cheltuielilor centrului se asigură, în condiţiile legii, din următoarele surse: 

a) bugetul de stat; 

b) alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 
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ANEXA nr. 4 

 

 

 

REGULAMENT 

de  organizare şi funcţionare 

al Centrului de recuperare pentru  copii, Lipova 

 

ART.1     

 Definiţie : 

Regulamentul  de organizare şi funcţionare este un document propriu Serviciului social  “ 

Centrul de Recuperare pentru copii, Lipova “ ,  aprobat prin aceeaşi hotărâre prin care a fost 

înfiinţat,  în vederea asigurării funcţionării acestuia, cu respectarea standardelor minime de 

calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile 

de admitere, serviciile oferite, etc.    

Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât 

şi pentru angajaţii centrului şi după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii 

legali, vizitatori. 

 

ART. 2    

   Identificarea serviciului social : 

Serviciul social “ Centrul de recuperare pentru copii, Lipova , administrat de furnizorul  

D.G.A.S.P.C. ARAD, acreditat conform Legii 197 / 2012, Certificatul de acreditare nr.159 / 

25.04.201, deţine Licenţă de funcţionare provizorie  nr. 942 / 20. 06.2013. 

 

ART.3   

 Scopul serviciului social : 

Serviciul social  “ Centrul de recuperare pentru copii, Lipova “ are scopul de prevenire al 

abandonului şi instituţionalizării copiilor, prin asigurarea, pe timpul zilei, a unor activităţi de 

îngrijire, educaţie, abilitare-reabilitare, recreere-socializare, consiliere, dezvoltarea deprinderilor 

de viaţă independentă, orientare şcolară şi profesională, etc. pentru copii, cât şi a unor activităţi 

de sprijin, consiliere, educare, etc. pentru părinţi sau reprezentanţii legali, precum şi pentru alte 

persoane care au în îngrijire copii cu nevoi speciale. 

 

ART. 4   

Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare : 

1. Serviciul social  “ Centrul de recuperar pentru copii, Lipova “   funcţionează cu 

respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, 

reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, Legea nr. 272/2004 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare etc. 

2. Standard minim de calitate aplicabil este reglementat prin Ordinul 25 / 2004 pentru 

aprobarea standardelor minime obligatorii privind  centrele de zi pentru copiii cu dizabilităţi. 

3. Serviciul social "Centrul de recuperare pentru copii Lipova.." este înfiinţat prin: 

  a) Hotărârea Consiliului Judeţean Arad, nr. 159 / 19.11.2004  şi funcţionează în cadrul 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad . 

 

ART. 5    

Principiile care stau la baza acordării serviciului social : 
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1. Serviciul social " Centrul de recuperare pentru copii, Lipova" se organizează şi 

funcţionează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul naţional de asistenţă 

socială, precum şi a principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute 

în legislaţia specifică, în convenţiile internaţionale ratificate prin lege şi în celelalte acte 

internaţionale în materie la care România este parte, precum şi în standardele minime de calitate 

aplicabile. 

2.  Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul 

Centrului de recuperare pentru copii , Lipova, sunt următoarele: 
a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare; 

b) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte 

egalitatea de şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi 

demnitatea personală şi întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu 

privire la persoanele beneficiare; 

c) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare; 

d) deschiderea către comunitate; 

e) asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea 

drepturilor lor; 

f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în 

unitate a unui personal mixt; 

g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se 

cont, după caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitate 

de exerciţiu - cu respectarea prevederilor Legii sănătăţii mintale şi a protecţiei 

persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002, republicată; 

h) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare; 

i) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare; 

j) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare; 

k) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare; 

l) preocuparea permanentă pentru identificarea soluţiilor de integrare în familie sau, 

după caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza 

potenţialului şi abilităţilor persoanei beneficiare de a trăi independent; 

m) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active 

a acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate; 

n) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe multidisciplinare; 

o) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale; 

p) primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea 

propriilor capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea 

situaţiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat; 

q) colaborarea centrului cu serviciul public de asistenţă socială. 

 

ART. 6    

 Beneficiarii serviciilor sociale : 

1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Centrul de recuperare pentru copii, Lipova 

sunt copii cu nevoi speciale, cu vârste cuprinse între 3 – 18 ani. 

- Beneficiari direcţi ai centrului sunt copii cu deficienţe care îndeplinesc 

următoarele condiţii: 

o existenţa unei deficienţe neuromotorii, care să necesite servicii în vederea 

refacerii, dezvoltării şi menţinerii capacităţii lezate. 

- Beneficiarii indirecţi sunt familiile copiilor care frecventează centrul, precum şi 

comunitatea în care aceşti copii vor fi integraţi. 

2) Condiţiile de acces/admitere în centru sunt următoarele: 
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- la recomandarea specialiştilor 

- cu certificate de încadrare în grad 

a) acte necesare : 

- copie certificat de naştere copil ; 

- copie carte identitate părinţi – reprezentant legal al copilului ; 

- copie certificat încadrare în grad de handicap, dacă există ; 

- scrisoare medicală ; 

- protocol admitere beneficiar . 

b) acte întocmite în centru : 

- întocmire dispoziţie de asistare 

- întocmirea contractului de oferire de servicii 

- numirea echipei multidisciplinare 

- încheierea procesului verbal 

- evaluarea specialiştilor 

- planul personalizat de intervenţie 

- programul de abilitare / reabilitare 

3) Condiţiile de încetare al serviciilor sociale  

- la atingerea obiectivelor stabilite şi la recuperarea totală a beneficiarului ; 

- la solicitarea părinţilor de a se întrerupe contractul ; 

- când copilul atinge vârsta de 18 ani. 

4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în "Centrul  de recuperare pentru     

copii, Lipova" au următoarele drepturi: 

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 , în funcţie de 

capacitatea fiecărui beneficiar; 

c) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite; 

d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atât timp cât se menţin 

condiţiile care au generat situaţia de dificultate; 

e) să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime; 

f) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite; 

g) să li se respecte toate drepturile speciale . 

5)   Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în "Centrul  de recuperare pentru 

copii, Lipova" au următoarele obligaţii : 

a) să participe, în raport cu vârsta, situaţia de dependenţă etc., la procesul de furnizare a 

serviciilor sociale; 

b) să respecte prevederile prezentului regulament. 

 

 ART. 7    

 Activităţi şi funcţii : 

        Principalele funcţii ale serviciului social “ Centrul de recuperare pentru copii, Lipova “ 

sunt următoarele: 

        a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public /local, prin asigurarea următoarele 

activităţi: 

   1. reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana 

beneficiară; 

   2. îngrijire personală; 

   3. educare; 

   4. dezvoltarea abilităţilor de viaţă independentă; 
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          5. consiliere psihologică şi suport emoţional; 

          6. supraveghere; 

           7. socializare şi activităţi culturale; 

    b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului 

larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi: 

1.organizarea de activităţi (serbări, programe)şi invitarea autorităţilor publice şi a 

publicului larg (rudele copilului, persoane faţă de care acesta a dezvoltat relaţii de 

ataşament, cadre didactice etc.) în “Centrul de rrecuperare pentru copii, Lipova”. 

2.organizarea de activităţi în comunitate cu beneficiarii (spectacole, excursii 

etc.); 

3.  articole privind activitatea “Centrului....” în presă; 

  4. elaborarea de rapoarte de activitate; 

c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de  

promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de 

dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane 

beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activităţi: 

      1. campanii de promovare a drepturilor copilului; 

  2. campanii pentru încurajarea voluntariatului; 

  d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi: 

  1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a 

serviciilor; 

  2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate; 

  e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin 

realizarea următoarelor activităţi: 

1. încadrarea în bugetul de venituri şi cheltuieli; 

      2. întocmirea şi respectarea planului de achiziţii; 

      3. achiziţionarea produselor necesare copiilor în limita bugetului disponibil şi 

conform baremurilor în vigoare; 

    4. întocmirea fişelor posturilor pentru toţi angajaţii; 

     5. respectarea de către toţi angajaţii a responsabiltăţilor şi atribuţiilor, din fişa 

postului; 

 

ART. 8   

Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal 
  (1) Serviciul social "Centrul  de recuperare pentru copii Lipova" funcţionează cu un număr 

de 5 total personal, conform prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Arad, nr.  143 / 26.06. 

2015, privind organigrama din care: 

  a)  personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă; personal de specialitate şi auxiliar:  

            5 total personal – atribuţii pentru ref. educator de coord. centru. 

  b) personal cu funcţii administrative, gospodărire, întreţinere-reparaţii, deservire:  

             atribuţii de administrator consemnate în fişa postului pentru ref. educator.  

  2. Personalul de specialitate reprezintă 60% din totalul personalului. 

  3. Încadrarea personalului se realizează cu respectarea numărului maxim de posturi 

prevăzut în statul de funcţii aprobat. 

  4. Numărul maxim de posturi pentru funcţii de conducere este un post de coord. centru. 

  (2) Raportul angajat/beneficiar, conform hotărârii nr. 23 / 13.01.2010, pentru centrele de 

recuperare, este de:3 beneficiari pentru 1 angajat. 

 

ART .9   

Personalul de conducere 



Proprietatea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad; nu poate fi difuzat sau reprodus fără autorizaţie 
 Pagina 83 

 

     1) Personalul de conducere  este reprezentat de coordonatorul de centru; 

 (2) Atribuţiile personalului de conducere sunt :       

           -  desfăşoară activităţi pentru cunoasterea serviciilor oferite de centru în comunitate; 

           -întocmeste „Contractul cu familia/reprezentantul legal al copilului privind oferirea 

serviciilor de recuperare”, 

-  întocmeşte, împreună cu ceilalţi specialişti, dosarele copiilor în vederea admiterii în 

centru. 

            - elaborează, împreună cu specialiştii  (psiholog, asistent social, kinetoterapeut, asistenta 

madicala)“ Programul personalizat de intervenţie” ; 

            - aplică şi respectă  „Programul personalizat de intervenţie”, program de care beneficiază 

fiecare copil în centru, 

           - întocmeşte şi aplică „Programul educaţional”, „Programul de abilitare/reabilitare psiho-

educativ”  împreună cu ceilalţi specialişti din centru; 

          - întocmeşte „Rapoarte de implementare PPI” ,  

          - desfăşoară activităţi de: formare de deprinderi de viaţă independentă, educare, socializare 

şi recreere cu copiii cu dizabilităţi; 

          - îngrijeşte copiii cu dizabilităţi/beneficiarii centrului, cum ar fi ajutor în igienă corporală, 

îmbrăcare/dezbracare, igiena hrănirii şi hidratării, transfer şi mobilizare, deplasare în interior şi 

exterior - acordand în acest sens sprijin personalizat clienţilor; 

         - supraveghează copiii cu care desfăşoară activităţi, pe baza orarului, pentru evitarea 

accidentelor, răspunzand de integritatea fizică şi psihică a copiilor, în timpul programului; 

         - consiliază familiile copiilor  în vederea cunoaşterii de către aceştia a programelor de 

recuperare, a drepturilor şi obligaţiilor părinteşti, problematica copilului cu handicap, precum şi 

drepturile, facilităţile şi obligaţiile ce decurg din aceasta; 

        - raspunde afirmativ la cursurile de pregătire profesionala; 

        - respecta normele de igienă, sănătate publică,  protecţia muncii şi  PSI; 

        - sesizeaza seful serviciului, rspectiv conducerea DGASPC,  orice situaţie deosebită 

petrecută în centru; 

       - anunta asistentul medical, salvarea si familia copilului daca starea copilului impune acest 

lucru; 

       - participa la sedintele convocate de seful de serviciu si de conducerea DGASPC Arad; 

       - semneaza zilinic condica de prezenta; 

       - nu paraseste locul de munca  nemotivat; în cazul unor situatii deosebite informează şeful 

ierarhic dacă părăseşte instituţia, consemnand acest fapt în caietul de învoiri/plecări în timpul 

programului. 

 

 ART. 10   
Centrul  de recuperare pentru copii, Lipova nu are personalitate juridică şi consiliul 

consultativ 

 

ART .11    

Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă. Personal de specialitate şi auxiliar 
  (1) Personalul de specialitate este: 

a. asistent medical generalist (325901 

b. asistent social (263501); 

c. psiholog (263411); 

d. kinetoterapeut ( 226405); 

e. referent 

 (2) Atribuţii ale personalului de specialitate: 

  a) asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea 
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prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile şi a prezentului regulament; 

  b) colaborează cu specialişti din alte centre în vederea soluţionării cazurilor; identificării de 

resurse etc.; 

  c) monitorizează respectarea standardelor minime de calitate; 

  d) sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii 

de nerespectare a prevederilor prezentului regulament etc.; 

  e) întocmeşte rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată; 

  f) face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi 

respectării legislaţiei; 

    g) cunoaste si respecta: 

     - legislatia in domeniul protectiei copilului; 

     - prevederile Codului Muncii; 

     - documente care reglementeaza activitatea D.G.A.S.P.C Arad: 

     - regulamentul de organizare şi functionare al DGASPC Arad 

     - regulamentul intern al D.G.A.S.P.C. Arad; 

     - acordul–Contractul colectiv de munca al D.G.A.SP.C. Arad 

 Documente care reglementeaza activitatea centrului: 

   - metodologia de organizare si functionare; 

   - norme interne de functionare; 

     - proiect institutional; 

     - planul anual de actiune – Stabilirea unui sistem de monitorizare a desfasurarii activitatilor 

din structura obiectivelor ; 

   - codul etic al personalului centrului, pentru relatiile cu copiii si familiile acestora ; 

   - codul de conduita profesionala a personalului ce isi desfasoara activitatea in centru ; 

   - misiunea centrului ; 

   - procedurile operationale privind realizarea activitatilor din cadrul centrului/casei; 

   - prgramul copiilor din cadrul casei/centrului; 

   - contractul individual de munca; 

   - drepturile copilului; 

   - proceduri privind: 

   - acordarea de sprijin personalizat copiluluibeneficiarului; 

   - consilierea si sprijinirea familiei copilului; 

   - implicarea parintilor / familiei extinse a copilului in programul de ingrijire al copilului ; 

   - asigurarea intimitatii si confidentialitatii; 

   - asigurarea securităţii; 

   - consultarea si participarea copiilor; 

   - acordarea primului ajutor; 

   - sesizarea/reclamarea unor fapte/evenimente deosebite; 

   - protejarea copilui de abuz, neglijare, exploatare; 

   - controlul comportamentelor inacceptabile copiilor; 

   - gestionarea resurselor financiare ale copiilor; 

   - absenţa copilului fără permisiune; 

   - cunoaşte procedurile operaţionale specifice activităţilor desfăşurate în cadrul procesului de  

de furnizare a serviciilor pentru protecţia copilului de tip rezidenţial, conform ISO 

 - alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 

3) Atribuţiile pentru fiecare post de specialitate aferent structurii 

organizatorice/organigramei. 

    a) Atribuţiile asistentului social : 

- întocmeşte contractul de oferire servicii cu familia / reprezentantul legal al copilului  

- colaborează cu familia copilului; 
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- se asigură că familia a luat cunoştinţă  despre serviciile oferite copilului  

- ţine evidenţa numărului de beneficiari în centru;  

- previne separarea copilului de familie 

- desfăşoară activităţi  pentru cunoaşterea serviciilor oferite de centru în comunitate; 

- informează familia în vederea cunoaşterii de către aceştia a drepturilor şi obligaţiilor 

părinteşti, problematica copilului cu handicap, precum şi drepturile şi obligaţiile ce 

decurg din acesta  ; 

- evaluează situaţia copilului; 

- colaborează cu echipa multidisciplinară (, psiholog, kinetoterapeut, referent educator, 

asistenta medicala) pentru întocmirea Planului personalizat de interventie, în vederea 

recuperării copilului cu dizabilităţi; 

- aplică documentul – Chestionar pentru evaluarea şi creşterea calităţii serviciilor 

oferite în cadrul centrului; 

- participă la întocmirea rapoartelor de activitate periodice  

- consiliază familiile copiilor;  

- desfăşoară activităţi de recuperare a copiilor cu dizabilităţi, activităţi de formare de 

deprinderi, educative, sprijin şcolar, activităţi de recreere şi socializare; 

- organizează activităţi pentru copii în comunitate pentru integrarea socială a acestora 

şi pentru promovarea drepturilor copiilor;  

- organizează activităţi educative, sub formă de joacă colectiv şi individual, respectând 

particularităţile de dezoltare ale copiilor.   

- supraveghează copiii în timpul desfăşurării activităţilor; 

- confecţionează material didactic pentru activităţile cu copii ( Iepuraş, Moş Nicolae, 

Moş Crăciun etc.). 

- ajută la îmbrăcatul / dezbrăcatul  copilului . 

- cunoaşte normele de sănătate publică, DSP, le respectă ;  

- colaborează cu specialiştii centrului la elaborarea Planului anual de acţiune, 

Proiectului instituţional şi la alte documente prevăzute de legislaţie şi solicitate de 

către conducerea D.G.A.S.P.C. Arad; 

- colaborează cu familia/reprezentaţi legali (recomandări şi demonstraţii practice) în 

vederea continuării activităţii de recuperare a copiilor in familie; 

- respecta  programul de activitati stabilit de coordonatorul centrului si seful 

serviciului; 

- Identifică şi semnalează eventuale forme de abuz asupra copilului cu dizabilităţi; 

- Informează coordonatorul centrului, şeful de serviciu, respectiv conducerea 

D.G.A.S.P.C Arad orice schimbări sau probleme care apar în cadrul centrului; 

- cunoaste numerele de telefon importante (Salvare, pompieri, familia copilului, a 

șefilor ierarhici superiori etc. ), anunta asistentul medical, salvarea si familia copilului 

daca starea copilului impune acest lucru; 

- prezintă trimestrial un raport şefului ierarhic superior; 

- se ocupă de actualizarea cunoştinţelor profesionale conform cerinţelor postului; 

- suporta contravaloarea obiectelor de inventar care lipsesc la inventarierea periodica 

solicitată de conducerea centrului, a D.G.A.P.C. Arad; 

- participă la cursurile de formare în domeniul protecţiei ; 

- îndeplineşte şi respectă normele de protecţie PSI; 

- participa la sedintele organizate de coordonatorul centrului, respectiv  de seful de 

serviciului. 

 b. Atribuţiile psihologului : 

- informează părinţii despre programul de activitate pe care îl urmează copiii cât şi 

despre comportamentul, progresele acestora; 
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- îndeplineste intocmai si la timp programul de activitate elaborat de coordonatorul 

centrului  si de şeful de serviciu; 

- elaborează si revizuieste periodic (in functie de perioada din contract) împreună cu 

specialiştii (medic, kinetoterapeut, asistenta madicala, instructori educatie, referenti) 

„Programul personalizat de intervenţie” ; 

- aplică şi respectă  „Programul personalizat de intervenţie”, program de care 

beneficiază fiecare copil al centrului; 

- întocmeste Programul educaţional (PEZ-01-35), informeaza instructorii de educatie, 

referentii educatori despre continutul acestuai; 

- coordonează şi controlează activitatea referenţilor educatori, ridicându-le nivelul 

profesional prin furnizare de informaţii în domeniu; 

- desfăsoara activitaţi de: recuperare, formare de deprinderi de viaţă independentă, 

educare, socializare şi recreere a copiilor cu dizabilităţi; 

- supravegheaza copiii cu care desfasoara activitati, pe baza orarului, pentru evitarea 

accidentelor, răspunzând de integritatea fizică şi psihică a copiilor, în timpul 

programului; 

- Comunică cu părinţii, informându-i pe aceştia despre achiziţiile copilului, precum şi 

dificultăţile lui; 

- consiliază familia (FCZ-01-35) în vederea continuării activităţii de recuperare şi in 

familie şi completează fişele de consiliere psihologică; 

- planifică şi organizează evenimentele speciale (zile de naştere ale copiilor, sărbători 

legale) şi acţiunile de socializare; 

- întocmeşte rapoarte trimestriale asupra activităţii; (RTA-01-35) 

- contribuie la întocmirea/revizuirea documentelor - Planului anual de acţiune (PAAC-

01-35), Proiect Instituţional al centrului; 

- cunoaste numerele de telefon ale familiei, Salvarii, asistentului medical, a medicului; 

- sesizează coordonatorul centrului  orice situaţie deosebită petrecută în centru; 

- anunta asistentul medical, salvarea si familia copilului daca starea copilului impune 

acest lucru; 

- cunoaste ca sunt în centru „registre” pe care le complectează, daca apar situatii ca 

cele prevazute in registre:  Registrul cu evidenţa cazurilor de absenţă a copilului fără 

permisiune (RECP-01-35); Registrul cu evidenţa cazurilor în care s-au aplicat măsuri 

restrictive (RECR-01-35), Registrul de evidenţa cazurilor de abuz asupra copilului 

(RECA-01-35); Registrul de notificări a evenimentelor deosebite;  

- raspunde afirmativ la cursurile de pregătire profesionala; 

 c. Atribuţiile kinetoterapeutului :    

- evaluează şi reevaluează copiii cu dizabilităţi din punct de vedere motric; 

- are evidenta copiilor care beneficiaza de servicii de kinetoterapie/masaj;  

- întocmeste Contractul cu familia/reprezentantul legal al copilului privind oferirea 

serviciilor de recuperare  (kinetoterapie şi masaj); 

- consemnează în Fişa de testare-evaluare kinetoterapeutică ; 

- Întocmeşte programe de recuperare motorie individualizate, întocmind Planul 

personalizat de interventie; 

- colaborează cu echipa multidisciplinară (asistent social, psiholog, referent educator, 

asistenta medicala) pentru întocmirea Planului personalizat de interventie, în vederea 

recuperării copilului cu dizabilităţi; 

- respectă şi implementează PPI – urile; 

- -execută complexe de exerciţii şi procedee de gimnastică medicală în vederea 

recuperării deficienţei fizice; 
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- execută acţiuni sistematice manuale, asupra părţilor moi ale corpului copilului cu 

handicap, în vederea  stimulării musculaturi; 

- utilizează şi păstrează în bune condiţii echipamentele, instrumentarul, aparatura din 

dotare, materialele şi lenjeria,  respectând regulile impuse de DSP; 

- răspunde de viaţa şi securitatea copiilor cu dizabilităţi în timpul activităţii sale, luând 

măsuri de evitare a  accidentelor; 

- cunoaşte normele de sănătate publică, DSP, le respectă şi le impune şi celorlalţi 

angajaţi ai centrului pentru a fi respectate;  

- contribuie la elaborarea Planului anual de acţiune, Proiectului instituţional şi la alte 

documente prevăzute de lagislaţie şi solicitate de către conducerea D.G.A.S.P.C. 

Arad; 

- colaborează cu familia/reprezentaţi legali (recomandări şi demonstraţii practice) în 

vederea continuării activităţii de recuperare a copiilor in familie; 

- identifică şi semnalează eventuale forme de abuz asupra copilului cu dizabilităţi; 

- cunoaste numerele de telefon ale familiei, Salvarii, asistentului medical, a medicului 

de familie a copilului; 

- anunta asistentul medical, salvarea si familia copilului daca starea copilului impune 

acest lucru; 

- prezintă trimestrial un raport şefului ierarhic superior; 

- se ocupă de actualizarea cunoştinţelor profesionale conform cerinţelor postului; 

 

d. Atribuţiile  asistentului medical : 

- îndeplineste intocmai si la timp programul de activitate elaborat de coordonatorul 

centrului  si de şeful de serviciu; 

- întocmeşte dosarele copiilor în vederea beneficierii acestora de serviciile centrului; se 

asigură că beneficiarul/clientul este apt pentru colectivitate si pentru  proceduri de 

intervenţie recuperatorie oferite în centru;  

- evalueaza împreună cu medicul de instituţie / familie stărea de sănătate a clientului şi 

întocmeşte fişa medicală (document extern Serviciu de Permanenta Medicala FM-01-

15) a acestuia, împreună cu medicul; 

- elaborează, împreună cu specialiştii (medic, psiholog, kinetoterapeut)“ Programul 

personalizat de intervenţie” ; 

- aplică şi respectă “ Programul personalizat de intervenţie”, program de care 

beneficiază fiecare copil al centrului; 

- participă la programul zilnic al copilului în vederea recuperării lui din punct de 

vedere al retardului în dezvoltarea neuropsihică ; 

- face triajul copiilor la intrarea în program si ori de câte ori este necesar ;Urmăreşte 

permanent starea de sănătate a fiecărui client asistat,  

-  răspunde împreună cu personalul de integritatea fizică, psihică, de viaţa copiilor pe 

care îi are în grijă ; 

-  supraveghează copiii pentru evitarea accidentelor in timpul desfasurarii diferitelor 

activitati, conform programul elaborat de coordonatorul centrului;  

- - acordă primul, ajutor; 

- instruieşte personalul prin întâlniri periodice (trimestrial sau ori de cate ori est 

enevoie în ceea ce priveşte respectarea normelor de igienă, acordarea primului ajutor 

iar în urma acestor întâlniri se întocmesc note de întâlnire (NI-01-15) ; 

-  se asigura ca in centru exista trusa de prim ajutor ; 

-  efectueaza in caz de urgenta resuscitare cardio-respiratorie ; 

-  anunta medicul, familia,  daca starea clientului/copilului cu dizabilităţi impune acest 

lucru; 
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-  cunoaşte numerele de telefon ale Salvarii, medicului centrului/coordonatorului 

centrului, familiie; 

- organizează transportul şi însoţeşte copilul în caz de nevoie la spital, medic de familie 

sau famili, dupa caz;  

-  verifică aparatul de urgenţă conform baremului (privind cantitarea şi termenul de 

valabilitate) şi a celui lăsat referenţilor pentru situaţii de urgenţă;  

-  efectuează tratamentul recomandat de medic, intocmeste foaia de observatie clinica 

în situaţia în care copilul nu se întoarce în familie, după ce aceasta a fost anunţată de 

starea de sănătate a copilului ; 

-  colaborează cu specialiştii Serviciului de Permaneta Medicala pentru efectuarea la 

timp a controalelor 

- medicale periodice ale personalului; pentru eliberării fişelor de aptitudine;  tine 

evidenţa efectuării lor şi valabilitate fişelor de aptitudine; semnalează in scris 

Serviciului de Permanenţă Medicală cu 1-2 luni înainte faptul că acestea urmează a fi 

refăcute; 

    e. Atribuţiile referentului . 

- îndeplineste intocmai si la timp programul de activitate elaborat de coordonatorul 

centrului  si de şeful de serviciu; 

- elaborează, împreună cu specialiştii (medic, psiholog, kinetoterapeut, asistenta 

madicala)“ Programul personalizat de intervenţie” ; 

- aplică şi respectă “ Programul personalizat de intervenţie”, program de care 

beneficiază fiecare copil al centrului; 

- aplică Programul educaţional (PEZ-01-35) stabilit de psiholog, desfăsurand activitaţi 

de: recuperare, formare de deprinderi de viaţă independentă, educare, socializare şi 

recreere a copiilor cu dizabilităţi; 

- participă la acţiunile de socializare ale clienţilor; 

- Îngrijeşte copiii cu dizabilităţi/clientii centrului, cum ar fi ajutor în igienă corporală, 

înbrăcare/dezbracare, igiena hrănirii şi hidratării, transfer şi mobilizare, deplasare în 

interior şi exterior - acordand în acest sens sprijin personalizat clienţilor; 

- face triajul copiilor din grupa sa,  la primire şi la plecarea acestora în familie cat si la 

schimbul de tură; consemneaza in registrul de pe grupa, evenimentele care s-au 

petrecut/tura;  

- supravegheaza copiii permanent pe perioada orelor de muncă pentru evitarea 

accidentelor, răspunzând de integritatea fizică şi psihică a copiilor, în timpul 

programului; 

- organizează activitatea educativă, sub forma de joc colectiv si individual, respectand 

particularităţile de  dezvoltare ale copiilor; 

- creaza un climat socio-afectiv, terapeutic, securizant şi recuperator; Asigură copilului 

o relaţie caldă, de înţelegere si inspiră copilului  siguranţă; 

- comunică cu părinţii, informându-i pe aceştia despre achiziţiile copilului, precum şi 

dificultăţile lui; 

- participă la transportul clienţilor de acasă la centru şi de la centru-acasă după 

programul stabilit . 

- cunoaste numerele de telefon ale familiei, Salvarii, asistentului medical, a medicului; 

- sesizează coordonatorul centrului  orice situaţie deosebită petrecută în centru; 

- anunta asistentul medical, salvarea si familia copilului daca starea copilului impune 

acest lucru; 

- cunoaste ca sunt în centru „registre” pe care le complectează, daca apar situatii ca 

cele prevazute in registre:  Registrul cu evidenţa cazurilor de absenţă a copilului fără 

permisiune (RECP-01-35); Registrul cu evidenţa cazurilor în care s-au aplicat măsuri 
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restrictive (RECR-01-35), Registrul de evidenţa cazurilor de abuz asupra copilului 

(RECA-01-35); Registrul de notificări a evenimentelor deosebite;  

- confectioneaza materiale didactice in vederea  desfaşurării activitaţilor educative; 

- supravegheaza, utilizeaza si pastreaza materialele de la grupa in bune conditii; 

- asigură păstrarea curăţeniei în locul unde se desfăşoară activităţile cu copiii; 

- respecta normele de igienă, sănătate publică,  protecţia muncii şi  PSI; 

- gestioneaza corespunzător bunurile care se afla la grupă, în centru, inclusiv hainele si 

jucariile copiilor; 

- suporta contravaloarea obiectelor de inventar care lipsesc la inventarierea periodica 

solicitată de conducerea centrului, a D.G.A.P.C. Arad; 

- raspunde afirmativ la cursurile de pregătire profesionala; 

 

ART. 12   

Personalul administrativ, gospodărie, întreţinere – reparaţii,deservire: 

        Atribuţiile administratorului : 

- îndeplineşte sarcini administrative pentru Centrul de recuperare pentru copii Lipova. 

- îndeplineste intocmai si la timp programul de activitate elaborat de coordonatorii 

centrelor si a sefului  de serviciu; 

- gestioză  mijloacele fixe, obiectele de inventar, materialele centrul – bugetul, 

donaţiile; 

- predă pe subgestiuni pe bază de semnături mijloacele fixe, obiectele de inventar, 

întocmeşte inventarele cantitative  pentru fiecare loc de muncă; 

- comunică în scris coordonatorilor centrelor şi serviciului economic al DGASPC Arad 

plusurile şi minusurile de bunuri din gestiune, sustrageri, distrugeri, degradări sau 

posibilitatea de a ajunge în aceste  situaţii  sau alte situaţii care pun în pericol 

integritatea şi calitatea bunurilor din gestiune; 

- -răspunde de primirea mărfurilor cu certificate de calitate şi avize sanitar-veterinare 

corespunzătoare; de folosire a mărfurilor în termenele înscrise în actele însoţitoare; 

- are evidenţa  numărului de beneficiari şi în funcţie de aceştia asigură numărul de 

porţii de hrană necesă;  

- are evidenţa contractelor cu furnizorii încheiate de către DGASPC Arad; 

- -respectă şi efectuează comenzi în baza contractelor încheiate de către DGASPC 

Arad; 

- -participă la întocmirea planului de achiziţii şi a proiectului de buget pentru centre; 

- -intocmeşte necesarul de materiale (de curăţenie, rechizite, alte materiale) şi alimente 

şi le supune spre aprobare şefului de serviciu; 

- întocmeşte Propunere de angajarea a unei cheltuieli, Notă de fundamentare,  

Ordonanţarea de plată;  Angajament bugetar individual, Decont de cheltuieli;  

- -întocmeşte Note de recepţie pentru materiale, obiectele de inventar; 

- întocmeşte Bonurile de consum sau Bonurile de predare-primire, ori de câte ori este 

nevoie; 

- complectează fişele de magazie pentru materiale/alimente şi fişele pentru mijloacele 

fixe; 

- -complectează Registrul pentru mijloacele fixe, Registrul pentru obiecte de inventar 

pentru obiecte de folosinţă; 

- se ocupă de primirea, depozitarea, conservarea şi gestionarea bunurilor şi valorilor 

materiale ce i-au fost încredinţate; 

- se preocupă de aprovizionarea cu materialele de întreţinere, curăţenie, rechizite de 

birou, echipamente, cazarmamente, alimente , şi alte necesare pentru buna 

desfăşurare a activităţii din centru; 
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- recepţionează (calitativ şi cantitativ), depozitează şi repartizează  materialele , 

obiectele de inventar şi mijloacele fixe ; 

- întreţine în bună stare încăperile, utilaje, aparatele şi instrumentele de măsurat ( după 

caz ), îngrijindu-se de verificarea lor la timp; 

- urmăreşte buna funcţionare a instalaţiilor: curent, apă, încălzire, răcire-frigiderelor, 

etc. pentru asigurarea condiţiilor optime; 

- se asigură dacă paza şi securitatea alimentelor, materialelor şi a bunurilor este 

asigurată şi sesizează abaterile şi defecţiunile constatate; 

- ţine la zi evidenţa cantitativă a alimentelor, ,materialelor, obiectelor de inventar, 

mijloacelor fixe; 

- verifică existenţa alimentelor, materialelor din gestiunea sa şi le confruntă cu 

soldurile din evidenţele sale; 

- participă la sfârşitul lunii la confruntare soldurilor din gestiunea sa dacă corespund cu 

soldurile cantitative din evidenţa contabilă, urmărind punerea lor de acord; 

- se îngrijeşte de a nu crea stocuri peste necesar sau de a procura bunuri şi materiale de 

care centrul  nu are nevoie,  respectă bugetul alocat; 

- predă zilnic contabilului toate documentele pe baza cărora s-au recepţionat bunurile 

intrate în gestiunea sa. 

 

    ART. 13  

Finanţarea centrului 
  (1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea 

resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime de 

calitate aplicabile. 

          Serviciile sunt gratuite pentru beneficiari. 

  (2) Finanţarea cheltuielilor centrului se asigură, în condiţiile legii, din următoarele surse: 

          a) bugetul local al judeţului,  

  b) donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori juridice din ţară 

şi din străinătate; 

  c) fonduri externe rambursabile şi nerambursabile; 

  d) alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 
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ANEXA Nr. 5 

 

 

 

REGULAMENT  

  de organizare şi funcţionare a serviciului social cu cazare: 

   CENTRUL DE PLASAMENT  ZĂDĂRENI 

ART. 1  
  (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social 

" Centrul de Plasament Zădăreni,, , aprobat prin aceeași hotărâre prin care a fost înființat, în 

vederea asigurării funcționării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile 

și a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informații privind condițiile de admitere, 

serviciile oferite, etc. 

  (2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, 

cât şi pentru angajaţii centrului şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, 

reprezentanţii legali/convenţionali, vizitatori. 

   

ART. 2 

  Identificarea serviciului social 
  Serviciul social " Centrul de Plasament Zădăreni ", cod serviciu social 8790CR-C-I, este 

înfiinţat şi administrat de furnizorul Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Arad, în curs de licendeţine. 

 

ART. 3 
      Scopul serviciului social " Centrul de Plasament Zădăreni " este asigurarea protecţiei, 

creşterii şi îngrijirii copilului separat, temporar sau definitiv, de părinţii săi, ca urmare a stabilirii 

în condiţiile prezentei legi a măsurii plasamentului, în vederea reintegrării sau integrării familiale 

şi socio-profesionale. 

    Serviciului social " Centrul de Plasament Zădăreni " asigură activităţi de găzduire pe o 

perioadă mai mare de 24 de ore, îngrijire, educaţie non-formală şi informală, sprijin emoţional, 

consiliere, precum şi dezvoltarea majorităţii deprinderilor de viaţă independentă şi a unor 

activităţi legate de reintegrarea sau integrarea familială; activităţile se acordă în locaţia 

serviciului social. Celelalte activităţi se pot acorda de către " Centrul de Plasament Zădăreni", 

în locaţia proprie sau în alte locaţii, însă accesul la aceste activităţi este asigurat şi monitorizat de 

serviciul în cauză. 

ART. 4 

  Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare 

  (1) Serviciul social " Centrul de Plasament Zădăreni." funcţionează cu respectarea 

prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, reglementat 

de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, Legea nr. 272/2004, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, precum şi a altor acte normative secundare aplicabile 

domeniului. 

  (2) Standard minim de calitate aplicabil aplicabil este Ordinul 21/2004 pentru aprobarea 

standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecția copilului de tip rezidențial. 

  (3) Serviciul social " Centrul de Plasament Zădăreni." este înfiinţat prin: 

  a) Hotărârea consiliului judeţean Arad, nr. ........... şi funcţionează în cadrul Direcţiei 
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Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad. 

   

ART. 5 

  Principiile care stau la baza acordării serviciului social 
  (1) Serviciul social " Centrul de Plasament Zădăreni " se organizează şi funcţionează cu 

respectarea principiilor generale care guvernează sistemul naţional de asistenţă socială, precum 

şi a principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislaţia 

specifică, în convenţiile internaţionale ratificate prin lege şi în celelalte acte internaţionale în 

materie la care România este parte, precum şi în standardele minime de calitate aplicabile. 

  (2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul " Centrul de 

Plasament Zădăreni " sunt următoarele: 

  a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare; 

  b) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte egalitatea 

de şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală şi 

întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele beneficiare; 

  c) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare; 

  d) deschiderea către comunitate; 

  e) asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor 

lor; 

  f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate a 

unui personal mixt; 

  g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se 

cont, după caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitate de exerciţiu 

cu respectarea prevederilor Legii sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice 

nr. 487/2002, republicată. 

  h) facilitarea menţinerii relaţiilor personale ale beneficiarului şi a contactelor directe, după 

caz, cu fraţii, părinţii, alte rude, prieteni, precum şi cu alte persoane faţă de care acesta a 

dezvoltat legături de ataşament; 

  i) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare; 

  j) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare; 

  k) preocuparea permanentă pentru identificarea soluţiilor de integrare în familie sau, după 

caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potenţialului şi 

abilităţilor persoanei beneficiare de a trăi independent; 

  l) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a 

acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate; 

  m) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare; 

  n) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale; 

  o) primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor 

capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu care 

se pot confrunta la un moment dat; 

  p) colaborarea centrului/unităţii cu serviciul public de asistenţă socială. 

ART. 6 

  Beneficiarii serviciilor sociale 
  (1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în " Centrul de Plasament Zădăreni " sunt: 

copiii separaţi, temporar sau definitiv, de părinţii săi, ca urmare a stabilirii măsurii 

plasamentului. 

 

            (2) Condiţiile de acces/admitere în centru sunt următoarele: 

             a) acte necesare: 
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- Hotărare emisă de Comisia pentru Protecţia Copilului sau, după caz, Sentinţa civilă 

emisă de Tribunal, din care să reiasă instituirea plasamentului copilului la DGADPC 

Arad; 

- Dispoziţia Directorului general al DGASPC Arad prin care se dispune locul aplicării 

măsurii plasamentului copilului, respectiv la " Centrul de Plasament Zădăreni " 

b) Modalitatea de stabilire a contribuţiei beneficiarului este conform Hotărarii CPC 

sau Sentinţei civile emise de Tribunal.    

(3) Condiţii de încetare a serviciilor: reintegrarea sau integrarea familială şi socio-

profesională a copilului/tanărului. 

 

(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în " Centrul de Plasament 

Zădăreni " au următoarele drepturi: 

  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; 

  c) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi 

primite; 

  d) să li se asigure continuitatea 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 li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime; 

  g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite; 

  h) să li se respecte toate drepturile speciale în situaţia în care sunt minori sau 

persoane cu dizabilităţi. 

  (5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în " Centrul de 

Plasament Zădăreni " au următoarele obligaţii: 

  a) să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, 

socială, medicală şi economică; 

  b) să participe, în raport cu vârsta, situaţia de dependenţă etc., la procesul de 

furnizare a serviciilor sociale; 

  c) să contribuie, în conformitate cu legislaţia în vigoare, la plata serviciilor 

sociale furnizate, în funcţie de tipul serviciului şi de situaţia lor materială; 

  d) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală; 

  e) să respecte prevederile prezentului regulament. 

   

ART. 7 

  Activităţi şi funcţii 

  Principalele funcţiile ale serviciului social " Centrul de Plasament Zădăreni " sunt 

următoarele: 

  a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea 

următoarele activităţi: 

  1. reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana 

beneficiară; 

  2. găzduire pe perioada determinată; 

  3. îngrijire personală; 

  4. consiliere psihologică și suport emoțional; 

  5. dezvoltarea abilităților de viață independente; 

       6. educare; 
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       7. supraveghere; 

       8. socializare și activități culturale; 

  b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului 

larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi: 

  1.organizare de activități (serbări, programe) și invitarea autorităților publice și a publicului 

larg (rudele copilului, persoane față de care acesta a dezvoltat relații de atașament, cadre 

didactice, etc.) ; 

  2. organizare de activități în comunitate  cu beneficiarii(excursii, vizite, spectacole); 

  3. articole privind activitatea " Centrului de Plasament Zădăreni "  în presă; 

  4. elaborarea de rapoarte de activitate; 

 

  c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de 

promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în 

care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit 

scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activităţi: 

  1. campanii de promovare a drepturilor copilului; 

  2. campanii pentru încurajarea voluntariatului; 

   

  d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi: 

  1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor; 

  2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate; 

   

  e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea 

următoarelor activităţi: 

  1. încadrarea în bugetul de venituri și cheltuieli; 

  2. întocmirea și respectarea planului de achiziții; 
  3. achiziţionarea produselor necesare copiilor în limita bugetului disponibil şi conform 

baremurilor în vigoare; 

  4.  întocmirea fișelor posturilor pentru toți angajații; 
     5. respectarea de către toți angajații a responsabilităților și atribuțiilor din fișa postului; 

 

ART. 8 

  Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal 
  (1) Serviciul social " Centrul de Plasament Zădăreni." funcţionează cu un număr de 12 

total personal, conform prevederilor /Hotărârii consiliului judeţean nr. ................ din care: 

  a) personal de conducere:   1 şef de centru; 

  b) personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă; personal de specialitate şi auxiliar: 11 ; 

  c) personal cu funcţii administrative, gospodărire, întreţinere-reparaţii, deservire: personal 

cu contract de achiziții servicii; 

  d) voluntari: în funcție de cererile depuse.  

  2. Personalul de specialitate reprezintă 60% din totalul personalului 

        3.Încadrarea personalului se realizează cu respectarea numărului maxim de posturi prevăzut 

în statul de funcţii aprobat. 

  4. Numărul maxim de posturi pentru funcţii de conducere este: un post pentru şeful de 

centru. 

  (2) Raportul angajat/beneficiar conform Ordinului 21/2004 este de: 

Categoria de varstă Nr. de copii/grupă Raport minim adulţi-

copii 
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4-6 ani - - 

7-12 ani 4 1:4 

Peste 13 ani 8 1:6 

 

ART. 9 

  Personalul de conducere 

  (1) Personalul de conducere este reprezentat de  şef centru; 

  (2) Atribuţiile personalului de conducere sunt: 

  a) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul 

serviciului şi propune organului competent sancţiuni disciplinare pentru salariaţii care nu îşi 

îndeplinesc în mod corespunzător atribuţiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul 

furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.; 

  b) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării 

obiectivelor şi întocmeşte informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale; 

  c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi 

perfecţionare; 

  d) colaborează cu alte centre/alţi furnizori de servicii sociale şi/sau alte structuri ale 

societăţii civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătăţirii permanente a 

instrumentelor proprii de asigurare a calităţii serviciilor, precum şi pentru identificarea celor mai 

bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare; 

  e) întocmeşte raportul anual de activitate; 

  f) asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii serviciului/centrului; 

  g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice şi a numărului 

de personal; 

  h) desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii centrului în comunitate; 

  i) ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări 

ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce; 

  j) răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul serviciului şi 

dispune, în limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea acestor 

activităţi sau, după caz, formulează propuneri în acest sens; 

  k) organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a 

regulamentului de organizare şi funcţionare; 

  l) reprezintă serviciul în relaţiile cu furnizorul de servicii sociale şi, după caz, cu autorităţile 

şi instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, precum şi în 

justiţie; 

  m) asigură comunicarea şi colaborarea permanentă cu serviciul public de asistenţă socială de 

la nivelul primăriei şi de la nivel judeţean, cu alte instituţii publice locale şi organizaţii ale 

societăţii civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor; 

  n) numeşte şi eliberează din funcţie personalul din cadrul serviciului, în condiţiile legii; 

  o) întocmeşte proiectul bugetului propriu al serviciului şi contul de încheiere a exerciţiului 

bugetar; 

  p) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi 

beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare; 

  q) asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale; 

  r) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 

  (3) Funcţiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condiţiile legii. 

  (4) Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducere trebuie să fie absolvenţi cu diplomă de 
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învăţământ superior în domeniul psihologie, asistenţă socială şi sociologie, cu vechime de 

minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenţi cu diplomă de licenţă ai 

învăţământului superior în domeniul juridic, medical, economic şi al ştiinţelor administrative, cu 

experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale. 

  (5) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a conducătorilor instituţiei se face în 

condiţiile legii. 

 

ART. 10 

   Centrul de Plasament Zădăreni nu are personalitate juridică şi consiliul consultativ. 

ART. 11 

  Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă. Personal de specialitate şi auxiliar 
  (1) Personalul de specialitate este: 

  a) asistent social (263501); 

  b) psiholog (263411); 

        c) asistent medical; 

  d) instructor de educație; 

   (2) Atribuţii ale personalului de specialitate: 

   a) asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea 

prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile şi a prezentului regulament; 

  b) colaborează cu specialişti din alte centre în vederea soluţionării cazurilor; identificării de 

resurse etc.; 

  c) monitorizează respectarea standardelor minime de calitate; 

  d) sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii 

de nerespectare a prevederilor prezentului regulament etc.; 

  e) întocmeşte rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată; 

  f) face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi 

respectării legislaţiei; 

g) cunoaste si respecta: 

 Legislatia in domeniul protectiei copilului; 

 Prevederile Codului Muncii; 

 Documente care reglementeaza activitatea D.G.A.S.P.C Arad: 

 Regulamentul de organizare şi functionare al DGASPC Arad 

 Regulamentul intern al D.G.A.S.P.C. Arad; 

 Acordul–Contractul colectiv de munca al D.G.A.SP.C. Arad 

 Documente care reglementeaza activitatea centrului: 

 Metodologia de organizare si functionare; 

 Norme interne de functionare; 

 Proiect institutional; 

 Planul anual de actiune – Stabilirea unui sistem de monitorizare a desfasurarii activitatilor 

din structura obiectivelor ; 

 Codul etic al personalului centrului, pentru relatiile cu copiii si familiile acestora ; 

 Codul de conduita profesionala a personalului ce isi desfasoara activitatea in centru ; 

 Misiunea centrului ; 

 Procedurile operationale privind realizarea activitatilor din cadrul centrului/casei; 

 Prgramul copiilor din cadrul casei/centrului; 

 Contractul individual de munca; 

 Drepturile copilului; 

 Proceduri privind: 

   - acordarea de sprijin personalizat copiluluibeneficiarului; 
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   - consilierea si sprijinirea familiei copilului; 

   - implicarea parintilor / familiei extinse a copilului in programul de ingrijire al copilului ; 

   - asigurarea intimitatii si confidentialitatii; 

   - asigurarea securităţii; 

   - consultarea si participarea copiilor; 

   - acordarea primului ajutor; 

   - sesizarea/reclamarea unor fapte/evenimente deosebite; 

   - protejarea copilui de abuz, neglijare, exploatare; 

   - controlul comportamentelor inacceptabile copiilor; 

   - gestionarea resurselor financiare ale copiilor; 

   - absenţa copilului fără permisiune; 

 Procedurile operaţionale specifice activităţilor desfăşurate în cadrul procesului de 

furnizare a serviciilor pentru protecţia copilului de tip rezidenţial, conform ISO. 

  g) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 

  (3) Atribuții pentru fiecare post de specialitate aferent structurii organizatorice / 

organigramei: 

a) Atribuţiile asistentului social: 

 - Intocmeste, completeaza si tine evidente documentelor din dosarul beneficiarului; 

 Intocmeste dispozitii, opisuri pentru fiecare copil/tanar; 

 Are evidente copiilor care beneficiaza de servicii de asistenta sociala-baza de date in 

cadrulcentrului; 

 Intermediază relaţia copilului ocrotit cu familia sa (părinţi, rude) şi alte persoane faţă de care 

copilul a dezvoltat relaţii de ataşament, in vederea reintegrării / integrării familiale a acestuia; 

 Urmăreşte starea copilului, în urma învoirii în familie, cu scopul mentinerii sau încetării 

acestor învoiri; 

 Sprijină copiii/tinerii, în vederea integrării socio-profesionale prin: 

          - sprijin şcolar 

          - consiliere 

 Consiliază copiii / tinerii pe diverse teme: drepturile copilului şi responsabilităţile acestora, 

relaţia copilului cu familia naturală/ personalul casei/cadre didactice/cadre medicale, integrare 

socio-profesională si orice alte teme, în functie de nevoile copiilor etc.; 

  Se implică in educarea copiilor cu un comportament deviant si desfăşoară activități de 

recreeere şi socializare cu beneficiarii. 

 Actioneaza pentru asigurarea unui mediu securizant pentru copil/tânar; 

  Realizează un climat relaxant evitând starea de frică, nelinişte şi nerăbdare a copilului pe 

perioada efectuarii activitatilor; 

 Colaborează cu psihologul/psihopedagogul pentru a informa familia copilului privind 

progresele si nevoile acestuia;   

  Indrumă copiii in cazul comportamentului opozant / delincvent al acestora (nerespectarea 

programului centrului, absenteism scolar, consum de tutun si alcool etc.); 

 Organizeaza activitati pentru copii in comunitate pentru integrarea socială a acestora;   

 Urmareste evolutia tuturor cazurilor repartizate, intocmeste rapoarte de vizita si consiliere 

precum si rapoarte psihosociale pentru copiii/tinerii din centru. 

 Participă la întâlnirile echipei multidiciplinare organizate în cadrul centrului pentru (se 

semnează procesul verbal): 

      - a identifica nevoile copiilor; 

      - a planifica lunar activitatea; 

      - a elabora planuri individualizate de interventie (PIS) si pentru a urmării gradul de realizare 

a obiectivelor mentionate în acest documente; 

     - a elabora rapoarte de implementare PIS; 
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     - a  întocmi rapoarte de activitate; 

 Inregistreaza toate datele cazurilor repratizate, intocmeste rapoarte de vizita in urma vizitelor 

in familie copiilor si de consiliere, precum si rapoarte psihosociale pentru copii/tinerii, impreuna 

cu psihologul din centru sau din cadrul serviciului 

 Evalueaza situatia fiecarui caz si propune sefului de centru modalitati de interventie pentru 

cazurile de care raspunde 

 Pregateste documentatia necesara pentru reevaluarea copiilor/tinerilor; 

 Aplica hotararile luate de catre C.P.C. si instanta judecatoreasca; 

 Isi sustine in fata autoritatilor competentele evaluarile, rapoartele si raspunde pentru 

veridicitatea acestora; 

 Aduce la cunostinta sefului de centru toate modificarile aparute in dosarul copilului/tanarului; 

 Intocmeste rapoarte de activitate lunar, trimestrial si anual la cererea sefului de centru, sefului 

de serviciu sau conducerii D.G.A.S.P.C. ARAD 

b) Atribuţiile psihologului: 

evaluare psihologică: 

- a contextului familial, profesional, social, economic, cultural în care se manifestă 

problemele psihologice specifice abuzului, neglijării, exploatării, precum şi a unor 

aspecte psihologice specifice cuplului, familiei sau grupului de copii; 

- cognitivă, comportamentală, subiectiv-emoţională, evaluarea dezvoltării neuropsihice 

şi a personalităţii beneficiarilor (a minorilor abuzaţi neglijaţi sau exploataţi, a 

părinţilor lor protectivi sau abuzatori, a familiei lărgite, sau a altor persoane în grija 

cărora se află minorul, a abuzatorilor); 

- a progreselor realizate de către minori în urma programelor de consiliere, recuperare 

sau educative. 

consiliere psihologică: 

- consilierea psihologică a părinţilor minorilor asistaţi, pentru asumarea 

responsabilităţilor şi îndeplinirea obligaţiilor cu privire la drepturile copilului; 

efectuează consiliere de grup şi familială. 

- a minorilor aflaţi în dificultate şi a părinţilor acestora pentru a pregăti revenirea 

minorilor în mediul familial sau pentru a preveni separarea acestora de familie; 

- psihosexuală, educaţie sexuală şi planing familial; 

- şcolară pentru formarea unor deprinderi şi atitudini ce contribuie la învăţarea 

eficientă, a capacităţilor de integrare în viaţa comunitară, a conduitelor şi atitudinilor 

sanogene; 

- psihoeducaţională a copiilor şi tinerilor aflaţi în situaţie de criză familială, de 

inadaptare şcolară, socială, eşec şcolar, abandon şcolar, absenteism etc., precum şi a 

celor cu tulburări de comportament şi disciplină, a părinţilor, cu privire la importanţa 

climatului familial pentru dezvoltarea optimă a copiilor şi a tinerilor, optimizarea 

relaţiilor dintre familie şi şcoală; 

- vocaţională pentru identificarea aptitudinilor, valorilor şi intereselor profesionale ale 

copiilor şi tinerilor, pentru formarea capacităţilor de luare a deciziilor privind cariera 

şi a unor deprinderi de integrare pe piaţa muncii la copii şi tineri şi pentru informarea 

acestora cu privire la principalele domenii de profesionalizare în raport cu cerinţele 

pieţii. 

intervenţie psihologică: 

- primară pentru dezvoltarea ariilor intelectuală, afectivă, socială, a personalităţii, 

comportamentelor de adaptare, orientării vocaţionale; 

- primară direcţionată înspre promovarea stării de bine şi prevenirea apariţiei unor 

probleme. 

alte responsabilităţii: 



Proprietatea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad; nu poate fi difuzat sau reprodus fără autorizaţie 
 Pagina 99 

 

- colaborează cu medicul de familie şi/sau referenţii educatori în vederea 

stabilirii/modificării/evaluării conţinutului programelor de recuperare, educative sau 

de recreere, a modului lor de desfăşurare, frecvenţei şi duratei, precum şi a 

materialelor necesare pentru buna lor desfăşurare; 

- evaluează periodic progresele realizate de minori în urma programelor de consiliere, 

de recuperare şi educative;  

- managementul conflictului, mediere şi negociere; 

- realizează evaluarea iniţială şi planul de consiliere a beneficiarilor şi colaborează cu 

asistentul social pentru întocmirea raportului de evaluare, a planului personalizat de 

servicii(după caz) sau a planului individualizat de protecţie; 

- asigură educaţia pentru sănătate a minorilor şi familiilor acestora; promovează 

permanent sănătatea şi stilul de viaţă sănătos; consiliază minorii cu privire la 

nocivitatea consumului de substanţe adictive din categoria solvenţilor, a drogurilor de 

orice natură, a nicotinei,etc. 

- managementul conflictului, mediere şi negociere în situaţii de separare/divorţ sau în 

alte situaţii conflictuale în care sunt implicaţi direct sau indirect minori; 

- are îndatoriri de responsabil de caz pentru dosarele minorilor pentru care a fost 

desemnat ca atare. 

- se deplasează în teren cu echipa mobilă pluridisciplinară în vederea identificării 

/rezolvării /monitorizării cazurilor de minori aflate în atenţia centrului. 

- ajută la buna gospodărire a unităţii, îşi păstrează curăţenia la locul de muncă, 

respectând normele PSI şi de protecţie a muncii. 

c) Atribuţiile instructorului de educație: 

- Desfăşoară activităţi de: îngrijire, formare de deprinderi de viaţă independentă, sprijin 

scolar, socializare şi recreere a copiilor ocrotiţi, consemnându-le scris în programele 

de interventie specifică; 

- Efectueaza activitati zilnice de intretinere si igienizare a casei, raspunzand  de starea 

de curatenie a casei; 

- Pregateste hrana copiilor in perioada cand este de serviciu, conform meniului; 

- Se implica activ in toate activitatile casei in functie de nevoi si de momentul in care 

isi desfasoara activitatea; 

- Participa la organizarea de activitati la nivelul grupei, a casei, al compartimentului; 

- Sprijină şi coordonează copiii pentru respectarea programului zilnic; 

- Sprijină copiii, dupa caz, la: îmbrăcare/dezbrăcare,  servirea  mesei, igienă, efectuarea 

baii generale şi in toate activitatile de formare a deprinderilor de autonomie 

personala; 

- Cunoaste trecutul copilului, starea sa de sanatate, preferintele si comportamentul 

acestuia, date despre familia copilului, motivul luarii masurii de protectie si foloseste 

toate aceste date pentru a dezvolta o buna relatie cu copilul pentru a-si adapta 

interventia educativa, pastrand confidentialitatea tuturor datelor; 

- Raspunde de integritatea fizica si morala a copiilor pe perioada orelor de munca; 

- Crează un climat socio-afectiv, securizant, asigură copilului o relaţie caldă, de 

înţelegere;  

- Supravegheaza copiii pentru evitarea accidentelor in timpul desfasurarii activitatii in 

casa si respecta normele de igiena si protectie; 

- Urmareste respectarea de catre copii a regulilor de igiena corporala,  alimentara  si 

vestimentara; 

- Răspunde de viaţa şi securitatea copiilor care sunt încredinţaţi în timpul în care îşi  

desfăşoară activitatea, luând măsuri de prevenire a accidentelor, urmăreşte permanent 

starea psiho-fizică a copilului şi sesizează serviciul medical de urgenţă (dacă este 
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necesar) şi şefului de centru,  orice modificare intervenită în dezvoltarea copilului, 

consemnează la ieşirea din tură orice eveniment deosebit ; 

- Raspunde de starea de sanatate a copiilor pe timpul desfasurarii activitatii si ia masuri 

urgente in cazul imbolnavirilor, cu obligativitatea administrarii tratamentului 

medicamentos; 

- Însoţeşte copiii prescolari la gradinita; 

- Însoţeşte şi supraveghează copiii din casa/centru pe perioada şederii acestora  în 

spital; 

- Însoţeşte copiii la diferite activitati de recreere si socializare in comunitate - 

excursii,tabere, spectacole, serbari etc.; 

- Organizează activitatea educativă, sub forma de joc colectiv şi individual, respectând 

particularităţile de dezvoltare ale copiilor; 

- Indrumă copiii / adolescentii in cazul comportamentului opozant al acestora 

(nerespectarea programului centrului, adsenteism scolar, consumul de tutun si alcool 

etc.);  

- Stabileşte comunicarea copilului cu părinţii, informându-i pe aceştia despre achiziţiile 

acestuia. 

c) Atribuţiile asistentului medical: 

 Coordonează activitatea personalului din cadrul Centrului de Plasament Oituz pentru 

menţinerea şi refacerea stării de sănătate a copiilor ocrotiţi; 

 Colaborează cu medicul de familie şi medicii specialişti, în funcţie de nevoile medicale ale 

copiilor; 

 Completează şi verifică modul de completare a “Registrului medical” de către personalul 

centrului; 

 Elaborează şi completează periodic şi la nevoie documentele: “Fişă medicală”, „Plan 

personalizat de intervenţie pentru menţinerea stării de sănătate a copilului”; 

 Consiliază copiii/tinerii pe diverse teme, cum ar fi: reguli de igienă, alimentaţia sănătoasă, 

transformările corpului în adolescenţă, prevenirea bolilor infecto-contagioase,  prevenirea 

sarcinii nedorite şi pe alte teme, în funcţie de nevoile acestora. 

 

ART. 12 

  Personalul administrativ, gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire: 

   

  a)gardian – personal cu contract de achiziții servicii;  

 

ART. 13 

  Finanţarea centrului 

  (1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea 

resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime de 

calitate aplicabile. 

  (2) Finanţarea cheltuielilor centrului se asigură, în condiţiile legii, din următoarele surse: 

  a)  bugetul local al judeţului; 

  b) donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori juridice din ţară 

şi din străinătate; 

  c) fonduri externe rambursabile şi nerambursabile; 

  d) alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 
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ANEXA Nr. 6 

 

 

 

REGULAMENT  

de organizare şi funcţionare a serviciului social cu cazare: 

"Compartiment case tip familial Santana – Casa Vera" 

     

ART. 1 

  Definiţie 
  (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social 

"Compartiment  Case Tip Familial Santana –Casa Vera",  aprobat prin aceeaşi hotărâre prin care 

a fost înfiinţat, în vederea asigurării funcţionării acestuia cu respectarea standardelor minime de 

calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile 

de admitere, serviciile oferite etc. 

  (2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, 

cât şi pentru angajaţii centrului şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, 

reprezentanţii legali/convenţionali, vizitatori. 

 

ART. 2 

  Identificarea serviciului social 

  Serviciul social " Compartiment  Case Tip Familial Santana –Casa Vera",  cod serviciu 

social 8790CR-C-I, este înfiinţat şi administrat de furnizorul Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Arad, acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF, nr. 

000159, deţine Licenţa de funcţionare definitivă/provizorie nr. -, sediul Compartiment  Case Tip 

Familial Santana –Casa Vera  ",  str. Bistritei,  nr.85. Codul serviciu social 8790CR-C-I, 

reprezintă "Centrele rezidenţiale pentru copilul separat temporar sau definitiv de părinţii săi: 

centre de plasament, case de tip familial, apartamente etc.". 

   

ART. 3 

  Scopul serviciului social 
  Scopul serviciului social " Compartiment  Case Tip Familial Santana –Casa Vera", este 

asigurarea protecţiei, creşterii şi îngrijirii copilului separat, temporar sau definitiv, de părinţii săi, 

ca urmare a stabilirii în condiţiile prezentei legi a măsurii plasamentului, în vederea reintegrării 

sau integrării familiale şi socio-profesionale. 

    Serviciul  social " Compartiment  Case Tip Familial Santana –Casa Vera", " asigură activităţi 

de găzduire pe o perioadă mai mare de 24 de ore, îngrijire, educaţie non-formală şi informală, 

sprijin emoţional, consiliere, precum şi dezvoltarea majorităţii deprinderilor de viaţă 

independentă şi a unor activităţi legate de reintegrarea sau integrarea familială; activităţile se 

acordă în locaţia serviciului social. Celelalte activităţi se pot acorda de către " Compartiment  

Case Tip Familial Santana –Casa Vera", ", în locaţia proprie sau în alte locaţii, însă accesul la 

aceste activităţi este asigurat şi monitorizat de serviciul în cauză.  

  

ART. 4 

  Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare 

  (1) Serviciul social " Compartiment  Case Tip Familial Santana –Casa Vera", " funcţionează 

cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, 

reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, Legea nr. 272/2004 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
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handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare etc.  

  (2) Standard minim de calitate aplicabil este reglementat prin Ordinul 21/2004 pentru 

aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecţia copilului de tip 

rezidenţial. 

    (3) Serviciul social " Compartiment Case Tip Familial Santana –Casa Vera", " este înfiinţat 

prin: 

  a) Hotărârea Consiliului Judeţean Arad, nr. 20 / 19.03.2001 şi funcţionează în cadrul 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad 

  

ART. 5 

  Principiile care stau la baza acordării serviciului social 
  (1) Serviciul social " Compartiment Case Tip Familial Santana –Casa Vera", " se 

organizează şi funcţionează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul 

naţional de asistenţă socială, precum şi a principiilor specifice care stau la baza acordării 

serviciilor sociale prevăzute în legislaţia specifică, în convenţiile internaţionale ratificate prin 

lege şi în celelalte acte internaţionale în materie la care România este parte, precum şi în 

standardele minime de calitate aplicabile. 

  (2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul " 

Compartiment Case Tip Familial Santana –Casa Vera", " sunt următoarele: 

  a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare; 

  b) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte egalitatea 

de şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală şi 

întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele beneficiare; 

  c) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare; 

  d) deschiderea către comunitate; 

  e) asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor 

lor; 

  f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate 

a unui personal mixt; 

  g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se 

cont, după caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitate de exerciţiu 

- cu respectarea prevederilor Legii sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări 

psihice nr. 487/2002, republicată; 

  h) facilitarea menţinerii relaţiilor personale ale beneficiarului şi a contactelor directe, după 

caz, cu fraţii, părinţii, alte rude, prieteni, precum şi cu alte persoane faţă de care acesta a 

dezvoltat legături de ataşament; 

  i) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare; 

  j) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare; 

  k) preocuparea permanentă pentru identificarea soluţiilor de integrare în familie sau, după 

caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potenţialului şi 

abilităţilor persoanei beneficiare de a trăi independent; 

  l) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a 

acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate; 

  m) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare; 

  n) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale; 

  o) primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor 

capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu care 

se pot confrunta la un moment dat; 

  p) colaborarea centrului/unităţii cu serviciul public de asistenţă socială. 
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ART. 6 

  Beneficiarii serviciilor sociale 
  (1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în " Compartiment Case Tip Familial Santana – 

Casa Vera", " sunt copiii separaţi, temporar sau definitiv, de părinţii săi, ca urmare a stabilirii 

măsurii plasamentului. 

  (2) Condiţiile de acces/admitere în centru sunt următoarele: 

  a) acte necesare: 

    – Hotărare emisă de Comisiei pentru Protecţia Copilului sau, după caz, Sentinţa civilă emisă 

de Tribunal, din care să reiasă instituirea plasamentului copilului la DGADPC Arad; 

    - Dispoziţia Directorului general al DGASPC Arad prin care se dispune locul aplicării măsurii 

plasamentului copilului, respectiv la " Compartiment Case Tip Familial Santana –Casa Vera", " 

   b) Modalitatea de stabilire a contribuţiei beneficiarului este conform Hotărarii CPC sau 

Sentinţei civile enise de Tribunal. 

  (3) Condiţii de încetare a serviciilor: reintegrarea sau integrarea familială şi socio-

profesională a copilului/tanărului. 

  (4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în " Compartiment Case Tip Familial 

Santana – Casa Vera",  " au următoarele drepturi: 

   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; 

   c) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite; 

   d) să li se asigure continuitatea 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 li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime; 

   g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite; 

   h) să li se respecte toate drepturile speciale în situaţia în care sunt minori sau persoane cu 

dizabilităţi. 

  (5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în " Compartiment  Case Tip 

Familial Santana –Casa Vera", " au următoarele obligaţii: 

   a) să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială, 

medicală şi economică; 

   b) să participe, în raport cu vârsta, situaţia de dependenţă etc., la procesul de furnizare a 

serviciilor sociale; 

   c) să contribuie, în conformitate cu legislaţia în vigoare, la plata serviciilor sociale 

furnizate, în funcţie de tipul serviciului şi de situaţia lor materială; 

   d) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală; 

   e) să respecte prevederile prezentului regulament. 

 

ART. 7 

  Activităţi şi funcţii 
  Principalele funcţiile ale serviciului social " Compartiment Case Tip Familial Santana –

Casa Vera", " sunt următoarele: 

  a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea 

următoarele activităţi: 

    1. reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana 

beneficiară; 

    2. găzduire pe perioada determinată; 
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    3. îngrijire personală; 

    4. educare; 

    5. dezvoltarea abilităţilor de viaţă independentă; 

     6. consiliere psihologică şi suport emoţional; 

     7. supraveghere; 

     8. socializare şi activităţi culturale; 

    b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg 

despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi: 

   1. organizarea de activităţi (serbări, programe)şi invitarea autorităţilor publice şi a 

publicului larg (rudele copilului, persoane faţă de care acesta a dezvoltat relaţii de ataşament, 

cadre didactice etc.) în “ Compartiment Case Tip Familial Santana –Casa Vera",” 

   2. organizarea de activităţi în comunitate cu beneficiarii (spectacole, excursii etc.); 

   3. articole privind activitatea “ Compartimentului  Case Tip Familial Santana – Casa 

Vera",” în presă; 

   4. elaborarea de rapoarte de activitate; 

  c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de 

promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în 

care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit 

scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activităţi: 

   1. campanii de promovare a drepturilor copilului; 

   2. campanii pentru încurajarea voluntariatului; 

  d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi: 

   1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor; 

   2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate; 

  e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea 

următoarelor activităţi: 

        1. încadrarea în bugetul de venituri şi cheltuieli; 

     2. întocmirea şi respectarea planului de achiziţii; 

    3. achiziţionarea produselor necesare copiilor în limita bugetului disponibil şi conform 

baremurilor în vigoare; 

     4. întocmirea fişelor posturilor pentru toţi angajaţii; 

     5. respectarea de către toţi angajaţii a responsabiltăţilor şi atribuţiilor, din fişa postului; 

 

ART. 8 

  Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal 
  (1) Serviciul social " Compartiment Case Tip Familial Santana –Casa Vera", " funcţionează 

cu un număr de 63 de persoane din care 9 vacante iar la Casa Vera  Santana   -  

6 persoane , conform prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Arad, nr. 143 / 26.06.2015 din 

care: 

        Personal total pe Compartiment Case Tip Familial Santana: 

  a) personal de conducere: şef de centru - 1 

  b) personal de specialitate : 1 psihopedagog, 1  psiholog, 1 asistent social,  2  asistent 

medical din care 1 vacant; 

        c) consilieri: - 10  

        d) referenti: - 13 din care 1 vacant 

        e) instructor de educatie: - 7 din care 2 vacante 

        f) asistent social :- 4 

        g) infirmier:  - 3 din care 2 vacante 

        h) ingrijitor copii: - 7 

        i)  sofer: - 1 
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        j)  muncitor calificat: - 11 din care 2 vacante 

        k) muncitor necalificat:- 3 din care 1 vacant 

  l) voluntari, în funcţie de cererile depuse.  

         

Personal la Casa Vera Santana: 

-  1 consilier 

-  1 asistent social 

-  1 referent 

-  1 instructor de educatie 

-  1 ingrijitor copii 

-  1 muncitor  

 

  2. Personalul de specialitate reprezintă 60% din totalul personalului. 

  3. Încadrarea personalului se realizează cu respectarea numărului maxim de posturi 

prevăzut în statul de funcţii aprobat. 

  4. Numărul maxim de posturi pentru funcţii de conducere este un post pentru şeful de 

centru. 

  (2) Raportul angajat/beneficiar, conform ordinului  21/2004 este de: 8 adulti / 12 copii 

 

Categoria de varstă Nr. de copii/grupă Raport minim adulţi-

copii 

4-6 ani - - 

7-12 ani  6 1:4 

Peste 13 ani 6 1:6 

          

    ART. 9 

  Personalul de conducere 

  (1) Personalul de conducere  este reprezentat de şef de centru; 

  Atribuţiile personalului de conducere sunt: 

  a) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul 

serviciului şi propune organului competent sancţiuni disciplinare pentru salariaţii care nu îşi 

îndeplinesc în mod corespunzător atribuţiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul 

furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.; 

  b) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării 

obiectivelor şi întocmeşte informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale; 

  c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi 

perfecţionare; 

  d) colaborează cu alte centre/alţi furnizori de servicii sociale şi/sau alte structuri ale 

societăţii civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătăţirii permanente a 

instrumentelor proprii de asigurare a calităţii serviciilor, precum şi pentru identificarea celor mai 

bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare; 

  e) întocmeşte raportul anual de activitate; 

  f) asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii serviciului/centrului; 

  g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice şi a numărului 

de personal; 

  h) desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii centrului în comunitate; 

  i) ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări 

ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce; 

  j) răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul serviciului şi 

dispune, în limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea acestor 
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activităţi sau, după caz, formulează propuneri în acest sens; 

  k) organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a 

regulamentului de organizare şi funcţionare; 

  l) reprezintă serviciul în relaţiile cu furnizorul de servicii sociale şi, după caz, cu autorităţile 

şi instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, precum şi în 

justiţie, cu acordul Directorului general al DGASPC Arad; 

  m) asigură comunicarea şi colaborarea permanentă cu serviciul public de asistenţă socială 

de la nivelul primăriei şi de la nivel judeţean, cu alte instituţii publice locale şi organizaţii ale 

societăţii civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor; 

  n) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi 

beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare; 

  o) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 

  (3) Funcţiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condiţiile legii. 

  (4) Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducere trebuie să fie absolvenţi cu diplomă de 

învăţământ superior în domeniul psihologie, asistenţă socială şi sociologie, cu vechime de 

minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenţi cu diplomă de licenţă ai 

învăţământului superior în domeniul juridic, medical, economic şi al ştiinţelor administrative, cu 

experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale. 

  (5) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a conducătorilor instituţiei se face în 

condiţiile legii. 

 

ART. 10 
   Compartiment  Case Tip Familial Santana – Casa Vera",  nu are personalitate juridică şi 

consiliul consultativ. 

 

ART. 11 

  Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă. Personal de specialitate şi auxiliar 

  (1) Personalul de specialitate este:  

a) în cadrul casei: - 1 consilier, 1 asistent social, 1 referent, 1 instructor de educatie, 1 

muncitor, 1 ingrijitor copii 

b) în cadrul Compartimentului Case Tip Familial Santana: 

  -  asistent medical generalist (325901),  

  -  asistent social (263501); 

  -  consilier în domeniul adicţiilor (263502); 

  -  infirmieră (532103); 

  -  instructor-educator pentru activităţi de resocializare (263508);  

  -  psiholog (263411); 

  -  psihopedagog (263412);  

   (2) Atribuţii ale personalului de specialitate: 

a) Asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea 

prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile şi a prezentului 

regulament; 

b) Colaborează cu specialişti din alte centre în vederea soluţionării cazurilor; identificării 

de resurse etc.; 

c) Monitorizează respectarea standardelor minime de calitate; 

d) Sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, 

situaţii de nerespectare a prevederilor prezentului regulament etc.; 

e) Intocmeşte rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată; 

f) Face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi 

respectării legislaţiei; 
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g) Cunoaste si respecta: 

 Legislatia in domeniul protectiei copilului; 

 Prevederile Codului Muncii; 

 Documente care reglementeaza activitatea D.G.A.S.P.C Arad: 

        - Regulamentul de organizare şi functionare al DGASPC Arad 

        - Regulamentul intern al D.G.A.S.P.C. Arad; 

        - Acordul–Contractul colectiv de munca al D.G.A.SP.C. Arad 

 Documente care reglementeaza activitatea centrului: 

        - Metodologia de organizare si functionare; 

        - Norme interne de functionare; 

        - Proiect institutional; 

        - Planul anual de actiune – Stabilirea unui sistem de monitorizare a desfasurarii activitatilor 

din structura obiectivelor ; 

        - Codul etic al personalului centrului, pentru relatiile cu copiii si familiile acestora ; 

        - Codul de conduita profesionala a personalului ce isi desfasoara activitatea in centru ; 

        - Misiunea centrului ; 

        - Procedurile operationale privind realizarea activitatilor din cadrul centrului/casei; 

        - Prgramul copiilor din cadrul casei/centrului; 

 Contractul individual de munca; 

 Drepturile copilului; 

 Proceduri privind: 

        - acordarea de sprijin personalizat copilului/beneficiarului; 

        - consilierea si sprijinirea familiei copilului; 

      - implicarea parintilor / familiei extinse a copilului in programul de ingrijire al copilului ; 

      - asigurarea intimitatii si confidentialitatii; 

      - asigurarea securităţii; 

      - consultarea si participarea copiilor; 

      - acordarea primului ajutor; 

      - sesizarea/reclamarea unor fapte/evenimente deosebite; 

      - protejarea copilui de abuz, neglijare, exploatare; 

      - controlul comportamentelor inacceptabile copiilor; 

      - gestionarea resurselor financiare ale copiilor; 

      - absenţa copilului fără permisiune; 

 Procedurile operaţionale specifice activităţilor 

desfăşurate în cadrul procesului de furnizare a serviciilor pentru protecţia copilului de tip 

rezidenţial, conform ISO. 

  g) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 

  (3) Responsabilitatile  pentru fiecare post de specialitate aferent structurii 

organizatorice/organigramei. 

       3.a) Responsabilitatile  asistentului social 

 Intocmeste, completeaza si tine evidente documentelor din dosarul beneficiarului; 

 Intocmeste dispozitii, opisuri pentru fiecare copil/tanar; 

 Are evidente copiilor care beneficiaza de servicii de asistenta sociala-baza de date in 

cadrulcentrului; 

 Intermediază relaţia copilului ocrotit cu familia sa (părinţi, rude) şi alte persoane faţă de care 

copilul a dezvoltat relaţii de ataşament, in vederea reintegrării / integrării familiale a acestuia; 

 Urmăreşte starea copilului, în urma învoirii în familie, cu scopul menținerii sau încetării 

acestor învoiri; 

 Sprijină copiii/tinerii, în vederea integrării socio-profesionale prin: 

          - sprijin şcolar 
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          - consiliere 

 Consiliază copiii / tinerii pe diverse teme: drepturile copilului şi responsabilităţile acestora, 

relaţia copilului cu familia naturală/ personalul casei/cadre didactice/cadre medicale, integrare 

socio-profesională si orice alte teme, în functie de nevoile copiilor etc.; 

  Se implică in educarea copiilor cu un comportament deviant si desfăşoară activități de 

recreeere şi socializare cu beneficiarii. 

 Actioneaza pentru asigurarea unui mediu securizant pentru copil/tânar; 

  Realizează un climat relaxant evitând starea de frică, nelinişte şi nerăbdare a copilului pe 

perioada efectuarii activitatilor; 

 Colaborează cu psihologul/psihopedagogul pentru a informa familia copilului privind 

progresele si nevoile acestuia;   

  Indrumă copiii in cazul comportamentului opozant / delincvent al acestora (nerespectarea 

programului centrului, absenteism scolar, consum de tutun si alcool etc.); 

 Organizeaza activitati pentru copii in comunitate pentru integrarea socială a acestora;   

 Urmareste evolutia tuturor cazurilor repartizate, intocmeste rapoarte de vizita si consiliere 

precum si rapoarte psihosociale pentru copiii/tinerii din centru. 

 Participă la întâlnirile echipei multidiciplinare organizate în cadrul centrului pentru (se 

semnează procesul verbal): 

      - a identifica nevoile copiilor; 

      - a planifica lunar activitatea; 

      - a elabora planuri individualizate de interventie (PIS) si pentru a urmării gradul de realizare 

a obiectivelor mentionate în acest documente; 

     - a elabora rapoarte de implementare PIS; 

     - a  întocmi rapoarte de activitate; 

 Inregistreaza toate datele cazurilor repratizate, intocmeste rapoarte de vizita in urma vizitelor 

in familie copiilor si de consiliere, precum si rapoarte psihosociale pentru copii/tinerii, impreuna 

cu psihologul din centru sau din cadrul serviciului 

 Evalueaza situatia fiecarui caz si propune sefului de centru modalitati de interventie pentru 

cazurile de care raspunde 

 Pregateste documentatia necesara pentru reevaluarea copiilor/tinerilor; 

 Aplica hotararile luate de catre C.P.C. si instanta judecatoreasca; 

 Isi sustine in fata autoritatilor competentele evaluarile, rapoartele si raspunde pentru 

veridicitatea acestora; 

 Aduce la cunostinta sefului de centru toate modificarile aparute in dosarul copilului/tanarului; 

 Intocmeste rapoarte de activitate lunar, trimestrial si anual la cererea sefului de centru, sefului 

de serviciu sau conducerii D.G.A.S.P.C. ARAD. 

                3.b) Responsabilitatile asistentei medicale 

 Colaborează cu medicul de familie şi medicii specialişti, în funcţie de nevoile medicale ale 

copiilor; 

 Completează şi verifică modul de completare a “Registrului medical” de către personalul 

centrului; 

 Elaborează şi completează periodic şi la nevoie documentele: “Fişă medicală”, „Plan 

personalizat de intervenţie pentru menţinerea stării de sănătate a copilului”; 

 Consiliază copiii/tinerii pe diverse teme, cum ar fi: reguli de igienă, alimentaţia sănătoasă, 

transformările corpului în adolescenţă, prevenirea bolilor infecto-contagioase,  prevenirea 

sarcinii nedorite şi pe alte teme, în funcţie de nevoile acestora. 

 Relatia sa cu  copiii se bazeaza pe respectarea drepturilor acestora ,in special pe principiul 

interesului superior al copilului; 

 Asigura copiilor din casa un climat socio-afectiv securizant si afectiv; 

 Cunoaste starea de sanatate a tuturor copiilor; 
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 Pastreaza fisele medicale ale copiilor si consemneaza toate interventiile 

medicale(vaccine,interventii chirurgicale ,consultatii,tratament medical,regim alimentar) 

 Mentine legatura cu medicul de familie, cu medicul stomatolog , medicii specialisti, farmacia 

si personalul de la grupe) 

 Insoteste copiii la efectuarea analizelor medicale si la consultatiile de specialitate; 

 Asigura tratamentul injectabil pentru copiii bolnavi; 

 Intocmeste condica de medicamente cu necesarul pentru toate grupele si o prezinta 

directorului general spre aprobare; 

 Verifica periodic starea de sanatate a copiilor si ofera indicatiile necesare pentru asigurarea 

unui regim de viata sanatos; 

 Intocmeste adeverintele medicale ale copiilor pentru inscrierea la scoli si gradinite; 

 Participa la intocmirea meniurilor  le vizeaza si ofera indicatiile necesare pentru intocmirea 

meniurilor respectand un regim alimentar sanatos; 

 Calculeaza prin sondaj coloriile la meniurile zilnice; 

 Verifica starea de curatenie a locuintei , in special a salii de mese a bucatariilor ,a blocului 

alimentar; 

 Este obligat sa poarte halat alb si boneta in stare de curatenie; 

 Isi efectueaza periodic analizele medicale conform cerintelor medicului de institutie; 

 Urmareste respectarea de catre copii a regulilor de igiena corporala ,alimentara si 

vestimentara; 

 Face propuneri privind interventia asupra copilului din grupe; 

 Consemneaza in caietul de predare al serviciului toate aspectele deosebite aparute pe 

perioada orelor de serviciu; 

 Participa la organizarea de activitati la nivelul grupei,al institutiei; 

 Se implica activ in toate activitatile institutiei in functie de nevoi si de momentul in care-si 

desfasoara activitatea; 

 Raspunde de integritatea fizica si morala a copiilor pe perioada in care se deplaseaza la 

medic,la consultatii de specialitate. 

 Are obligativitatea de a anunta seful de centru despre toate cazurile de boala ale copiilor;   

 Are obligatia sa cunoasca numerele de telefon ale :salvarii,politiei,pompierilor,medicului de 

familie,sefului de compartiment;  

 Se preocupa pentru un consum optim de energie electrica si termica (stinge becurile ramase 

aprinse,supravegheaza aparatura conectata la reteaua electrica); 

 Nu paraseste locul de munca fara acordul sefului de centru; 

 Aduce la cunostinta sefilor ierarhici toate modificarile aparute in munca; 

 Nerespectarea atributiilor din fisa postului atrage dupa sine sanctionarea conform legislatiei   

     3.c) Responsabilitatile psihologului: 

 Asigură copiilor ocrotiti in cadrul Compartimentului case tip familial Santana: 

        - evaluare psihologică;  

        - terapii prin învăţare – dezvoltarea funcţiilor cognitive, dezvoltarea abilităţilor de 

          autocontrol, dezvoltarea autonomiei personale; 

        - terapie ocupaţională;  

        - diverse forme de psihoterapie;  

             - sprijin scolar 

        - consiliere; 

 Desfasoara cu copii urmatoarele activitati :activitati de formare de deprinderi, activitati 

educative, sprijin scolar, activitati de recreere si socializare ; 

 Organizeaza activitati pentru copii in comunitate pentru integrarea sociala a acestora ; 
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 Consilieaza copii/tinerii pe diverse teme : drepturile copilului si responsabilitatile 

acestora,relatia copilului cu familia naturala/personalul casei/cadre didactice/cadre 

medicale, integrare socio-profesionala si orice alte teme, in functie de nevoile copilului ; 

 Consilieaza si recomanda educatoprilor/instructorilor de educatie metode de lucru cu 

copiii ; 

 Indruma copiii in cazul comportamentului opozant/delicvent al acestora (nerespectarea 

programului centrului, adsenteism scolar, consumul de tutun si alcool etc.) si indrumare 

vocationala; 

 Urmareste evolutia tuturor beneficiarilor din cadrul CFT Santana; 

 Participă la întâlnirile echipei multidiciplinare organizate in cadrul caselor pentru: 

                         - a identifica nevoile copiilor; 

                         - a planifica lunar activitatea; 

                         - a elabora planuri individualizat de interventie (PIS) si pentru a urmării 

                            gradul de realizare a obiectivelor mentionate în acest document 

                         - a elabora rapoarte dre implementare PIS; 

                         - a  întocmi rapoarte de activitate, 

                         - a recomanda  educatorilor metodele de lucru cu copiii 

 Actioneaza pentru asigurarea unui mediu securizant pentru copil/tânar ;  

 Mentine in permanenta legatura cu personalul din case si caddrele didactice ; 

 Isi asumă responsabilităţi pentru demersurile pe care le face în soluţionarea unui caz, 

având obligaţia să informeze şeful ierarhic superior cu privire la acestea 

 Aduce la cunostinta conducerii centrului de plasament orice disfunctiuni întâlnite care pot 

aduce prejudicii sanatatii copiilor /tinerilor din institutie;  

 Sesizeaza orice abuz sau suspiciune, privind incalcarea drepturilor copilului 

 Stabileste si mentine relatii profesionale cu întreg personalul institutiei;  

 Prezinta informatiile si documentele legate de beneficiari / interventii / rezultate, ori de 

cate ori sunt solicitate de catre superiorul ierarhic. 

 Detine o baza de date a copiilor din cadrul CTF Santana; 

 Participă şi respectă instructajul  în domeniul situaţiilor de urgenţă şi în domeniul 

securităţii şi sănătăţii în muncă; 

 Cunoaste numerele de telefon ale: salvarii/politiei/pompierilor (112), medicului de 

familie, sefului de centru/compartiment; 

 Participă la cursuri de formare în domeniul protecţiei copilului;                                                      

 Primeste si solutioneaza si alte sarcini trasate de conducerea institutiei, pe linie ierarhica, 

în limita competentelor profesionale pe care le are;  

 Respecta relatiile ierarhice, disciplina la locul de munca, normele de conduita in relatiile 

cu ceilalti membrii ai colectivului; 

 Respectă codul deontologic al profesiei de psiholog; 

 Raspunde de bunurile primite pe inventa; 

 Solicită sprijinul specialiştilor (asistent social, consilieri) în situaţia constatării unor  

dificultăţi de relaţionare cu copilul sau a identificării unor noi nevoi ale acestuia; 

 Utilizeză şi păstrează în bune condiţii materialele din dotare, conform instrucţiunilor de 

utilizare; 

     3.d.) Responsabilitatile  psihopedagogului: 

 Asigura sprijin, indruma copiii si tinerii in realizarea sarcinilor scolare; 

 Desfasoara cu copii urmatoarele activitati :activitati de formare de deprinderi, activitati 

educative, sprijin scolar, activitati de recreere si socializare ; 

 Organizeaza activitati pentru copii in comunitate pentru integrarea sociala a acestora ; 

 Confectioneaza material didactic pentru activitatile cu copiii si pentru diferite 

evenimente, pregateste copiii in acest sens; 
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 Consilieaza copii/tinerii pe diverse teme : drepturile copilului si responsabilitatile 

acestora,relatia copilului cu familia naturala/personalul casei/cadre didactice/cadre 

medicale, integrare socio-profesionala si orice alte teme, in functie de nevoile copilului ; 

 Consilieaza si recomanda educatoprilor/instructorilor de educatie metode de lucru cu 

copiii ; 

 Indruma copiii in cazul comportamentului opozant/delicvent al acestora (nerespectarea 

programului centrului, adsenteism scolar, consumul de tutun si alcool etc.) si indrumare 

vocationala; 

 Urmareste evolutia tuturor beneficiarilor din cadrul CFT Santana; 

 Participă la întâlnirile echipei multidiciplinare organizate in cadrul caselor pentru: 

                         - a identifica nevoile copiilor; 

                         - a planifica lunar activitatea; 

                         - a elabora planuri individualizat de interventie (PIS) si pentru a urmării 

                            gradul de realizare a obiectivelor mentionate în acest document 

                         - a elabora rapoarte dre implementare PIS; 

                         - a  întocmi rapoarte de activitate, 

                         - a recomanda  educatorilor metodele de lucru cu copiii 

 Actioneaza pentru asigurarea unui mediu securizant pentru copil/tânar ;  

 Mentine in permanenta legatura cu personalul din case si caddrele didactice ; 

 Isi asumă responsabilităţi pentru demersurile pe care le face în soluţionarea unui caz, 

având obligaţia să informeze şeful ierarhic superior cu privire la acestea 

 Aduce la cunostinta conducerii centrului de plasament orice disfunctiuni întâlnite care pot 

aduce prejudicii sanatatii copiilor /tinerilor din institutie;  

 Sesizeaza orice abuz sau suspiciune, privind incalcarea drepturilor copilului 

 Stabileste si mentine relatii profesionale cu întreg personalul institutiei;  

 Prezinta informatiile si documentele legate de beneficiari / interventii / rezultate, ori de 

cate ori sunt solicitate de catre superiorul ierarhic. 

 Detine o baza de date a copiilor din cadrul CTF Santana; 

 Participă şi respectă instructajul  în domeniul situaţiilor de urgenţă şi în domeniul 

securităţii şi sănătăţii în muncă; 

 Cunoaste numerele de telefon ale: salvarii/politiei/pompierilor (112), medicului de 

familie, sefului de centru/compartiment; 

 Participă la cursuri de formare în domeniul protecţiei copilului;                                                      

 Primeste si solutioneaza si alte sarcini trasate de conducerea institutiei, pe linie ierarhica, 

în limita competentelor profesionale pe care le are;  

 Respecta relatiile ierarhice, disciplina la locul de munca, normele de conduita in relatiile 

cu ceilalti membrii ai colectivului; 

 Respectă codul deontologic al profesiei de psiholog; 

 Raspunde de bunurile primite pe inventa; 

 Solicită sprijinul specialiştilor (asistent social, consilieri) în situaţia constatării unor  

dificultăţi de relaţionare cu copilul sau a identificării unor noi nevoi ale acestuia; 

 Utilizeză şi păstrează în bune condiţii materialele din dotare, conform instrucţiunilor de 

utilizare; 

    3.e) Responsabilitatile  pentru următoarele posturi: referent, instructor de educatie 

muncitor  care isi desfasoara activitatea la casa de tip familial  Casa Vera 

  Se conformează programului de 8/12 ore, conform Codului Muncii şi în funcţie de interesul 

superior al copilului; semneaza condica de prezenţă; 

 Se conformeaza programului de 8/12 ore, conform Codului Muncii si in functie de interesul 
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 Preia tura de la referentul/educatorul de serviciu, citeste caietul de predare pentru a afla ceea 

ce s-a intamplat pe parcursul zilei/in cursul zilei anterioare si consemneaza in caiet, la plecare 

aspectele relevante din tura sa; 

 Desfăşoară activităţi de: îngrijire, formare de deprinderi de viaţă independentă, sprijin scolar, 

socializare şi recreere a copiilor ocrotiţi, consemnându-le scris în programele de interventie 

specifică; 

 Efectueaza activitati zilnice de intretinere si igienizare a casei, raspunzand  de starea de 

curatenie a casei; 

 Pregateste hrana copiilor in perioada cand este de serviciu, conform meniului; 

 Se implica activ in toate activitatile casei in functie de nevoi si de momentul in care isi 

desfasoara activitatea; 

 Participa la organizarea de activitati la nivelul grupei, a casei, al compartimentului; 

 Sprijină şi coordonează copiii pentru respectarea programului zilnic; 

 Sprijină copiii, dupa caz, la: îmbrăcare/dezbrăcare,  servirea  mesei, igienă, efectuarea baii 

generale şi in toate activitatile de formare a deprinderilor de autonomie personala; 

 Cunoaste trecutul copilului, starea sa de sanatate, preferintele si comportamentul acestuia, 

date despre familia copilului, motivul luarii masurii de protectie si foloseste toate aceste date 

pentru a dezvolta o buna relatie cu copilul pentru a-si adapta interventia educativa, pastrand 

confidentialitatea tuturor datelor; 

 Raspunde de integritatea fizica si morala a copiilor pe perioada orelor de munca; 

 Crează un climat socio-afectiv, securizant, asigură copilului o relaţie caldă, de înţelegere;  

 Supravegheaza copiii pentru evitarea accidentelor in timpul desfasurarii activitatii in casa si 

respecta normele de igiena si protectie; 

 Urmareste respectarea de catre copii a regulilor de igiena corporala,  alimentara  si 

vestimentara; 

 Răspunde de viaţa şi securitatea copiilor care sunt încredinţaţi în timpul în care îşi  desfăşoară 

activitatea, luând măsuri de prevenire a accidentelor, urmăreşte permanent starea psiho-fizică a 

copilului şi sesizează serviciul medical de urgenţă (dacă este necesar) şi şefului de centru,  orice 

modificare intervenită în dezvoltarea copilului, consemnează la ieşirea din tură orice eveniment 

deosebit ; 

 Raspunde de starea de sanatate a copiilor pe timpul desfasurarii activitatii si ia masuri urgente 

in cazul imbolnavirilor, cu obligativitatea administrarii tratamentului medicamentos; 

 Însoţeşte copiii prescolari la gradinita; 

 Mentine legatura cu scoala in permanenta, participa la sedintele cu parintii, raspunde la 

chemarile scolii ori de cate ori sunt chemati, intocmeste rapoarte de vizita la scoala; 

 Însoţeşte şi supraveghează copiii din casa/centru pe perioada şederii acestora  în spital; 

 Însoţeşte copiii la diferite activitati de recreere si socializare in comunitate - excursii,tabere, 

spectacole, serbari etc.; 

 Organizează activitatea educativă, sub forma de joc colectiv şi individual, respectând 

particularităţile de dezvoltare ale copiilor; 

 Indrumă copiii / adolescentii in cazul comportamentului opozant al acestora (nerespectarea 

programului centrului, absenteism scolar, consumul de tutun si alcool etc.);  

 Stabileşte comunicarea copilului cu părinţii, informându-i pe aceştia despre achiziţiile  

copilului precum si despre dificultatile acestuia; 

 Permite persoanelor din exterior (parinti, rude sau alte persoane fata de care copilul a 

dezvoltat relatii de atasament) să scoată copiii din centru/casa, numai cu aprobarea şefului de 

centru; 

 Intocmeste observaţii scrise cu privire la comportamentul şi evoluţia educaţională a copiilor 

asistati în rapoartele de implementare a planurilor individualizate de servicii; 
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 Completează fişa de vizită a copilului  privind evoluţia relaţiei părinte/altă persoană - copil în 

urma vizitării acestuia în centru; 

 Cunoaste si completeaza, dupa caz, „registrele” aflate in casa, conform procedurii: Registru 

învoiri copiii/tineri, registru medical, registru incidente, registru consemnări măsuri restrictive, 

registru abuzuri, sesizări, reclamaţii copii/tineri, registru opinii şi sugestii,registru de evidenţă  a 

evenimentelor importante  

 Confecţionează material didactic pentru activităţile cu copiii şi pentru diferite evenimente, 

serbări şi pregăteşte persoanele asistate în acest sens; 

 Raspunde de bunurile copiilor si ale casei pe perioada desfasurarii activitatii; 

 Participa la receptionarea bunurilor in cazul in care exista emisa o dispozitie;  

 Suporta contravaloarea obiectelor de inventar care lipsesc la inventarierea periodica solicitata 

de conducerea centrului, a DGASPC Arad; 

 Cunoaste numerele de telefon ale: salvarii/politiei/pompierilor (112), medicului de familie, 

sefului de centru/compartiment; 

 Participă şi respectă instructajul  în domeniul situaţiilor de urgenţă şi în domeniul securităţii şi 

sănătăţii în muncă; 

 Participă la cursuri de formare în domeniul protecţiei copilului;                                                   

 Nu paraseste locul de munca pana nu preda tura, nemotivat si fara acordul sefului de 

centru/compartiment; 

 In toate activitatile desfasurate se urmareste interesul superior al copilului; 

 Informează seful ierarhic cu toate modificarile şi situaţiile deosebite apărute in munca; 

 Nerespectarea atributiilor din fisa postului atrage dupa sine sanctionarea conform legislatie 

  

ART. 12 

Personalul administrativ la nivelul Compartimentului Case Tip Familial Santana: 

  a) şofer: - 1 

     Responsabilitatile soferului: 

 relatia sa cu  copiii se bazeaza pe respectarea drepturilor acestora ,in special pe principiul 

interesului superior al copilului; 

 asigura copiilor  un climat socio-afectiv securizant si afectiv; 

 consemneaza in caietul de predare al serviciului toate aspectele deosebite aparute pe perioda 

orelor de serviciu ; 

 participa la organizarea de activitati la nivelul institutiei ; 

 se implica activ in toate activitatile la nivelul institutiei , in functie de nevoi si de momentul 

in care-si desfasoara activitatea ; 

 raspunde de integritatea fizica si morala a copiilor pe perioada orelor de munca ; 

 supravegheaza copiii pentru evitarea accidentelor in timpul desfasurarii activitatii , 

deplasarilor cu autoturismul si in cazul in care este  insotitorul copiilor in deplasari interne si 

internationale si I-a masuri urgente in cazul imbolnavirilor; 

 raspunde de bunurile copiilor si ale casei pe perioda deplasarilor ; 

 intocmeste foi de parcurs pentru toate deplasarile cu obligativitatea vizarii la toate 

stationarile ; 

 raspunde de integritatea persoanelor calatoare ; 

 raspunde de starea de curatenie si functionare a autoturismului; 

 efectueaza toate verificarile tehnice la termenele stabilite ; 

 respecta achizitionarea pieselor de schimb de la firma furnizore a DGASPC-ului. 

 Anunta seful de centru despre toate defectiunile autoturismului ; 

 Are obligativitatea de a-si efectua controlul medical periodic ; 

 Are obligatia sa cunoasca numarul de telefon pentru contactarea ;salvarii, politiei, 

pompierilor, medicului de familie, sefului de compartiment ; 
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 Nu paraseste locul de munca fara acordul sefului de centru ; 

 Aduce la cunostinta sefilor ierarhici toate modificarile aparute in munca . 

 nerespectarea atributiilor din fisa postului atrage dupa sine sanctionarea conform legislatiei ; 

  

ART. 13 

  Finanţarea centrului 
  (1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea 

resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime de 

calitate aplicabile. 

  (2) Finanţarea cheltuielilor centrului se asigură, în condiţiile legii, din următoarele surse: 

  a) bugetul local al judeţului; 

  b) bugetul de stat; 

  c) donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori juridice din ţară 

şi din străinătate; 

  d) fonduri externe rambursabile şi nerambursabile; 

  e) alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 
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ANEXA Nr. 7 

 

 

 

REGULAMENT  

de organizare şi funcţionare a serviciului social cu cazare: 

"Compartiment case tip familial Santana – Casa Vio" 

     

 ART. 1 

  Definiţie 
  (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social 

"Compartiment  Case Tip Familial Santana –Casa Vio", aprobat prin aceeaşi hotărâre prin care a 

fost înfiinţat, în vederea asigurării funcţionării acestuia cu respectarea standardelor minime de 

calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile 

de admitere, serviciile oferite etc. 

  (2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, 

cât şi pentru angajaţii centrului şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, 

reprezentanţii legali/convenţionali, vizitatori. 

   

ART. 2 

  Identificarea serviciului social 

  Serviciul social " Compartiment  Case Tip Familial Santana –Casa Vio",  cod serviciu 

social 8790CR-C-I, este înfiinţat şi administrat de furnizorul Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Arad, acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF, nr. 

000159, deţine Licenţa de funcţionare definitivă/provizorie nr. -, sediul Compartiment  Case Tip 

Familial Santana –Casa Vio  ",  str. Bucegi,  nr.59. Codul serviciu social 8790CR-C-I, reprezintă 

"Centrele rezidenţiale pentru copilul separat temporar sau definitiv de părinţii săi: centre de 

plasament, case de tip familial, apartamente etc.". 

          

ART. 3 

  Scopul serviciului social 

  Scopul serviciului social " Compartiment  Case Tip Familial Santana –Casa Vio",  este 

asigurarea protecţiei, creşterii şi îngrijirii copilului separat, temporar sau definitiv, de părinţii săi, 

ca urmare a stabilirii în condiţiile prezentei legi a măsurii plasamentului, în vederea reintegrării 

sau integrării familiale şi socio-profesionale. 

    Serviciul social " Compartiment  Case Tip Familial Santana –Casa Vio", asigură activităţi de 

găzduire pe o perioadă mai mare de 24 de ore, îngrijire, educaţie non-formală şi informală, 

sprijin emoţional, consiliere, precum şi dezvoltarea majorităţii deprinderilor de viaţă 

independentă şi a unor activităţi legate de reintegrarea sau integrarea familială; activităţile se 

acordă în locaţia serviciului social. Celelalte activităţi se pot acorda de către " Compartiment  

Case Tip Familial Santana –Casa Vio",  în locaţia proprie sau în alte locaţii, însă accesul la 

aceste activităţi este asigurat şi monitorizat de serviciul în cauză.  

   

ART. 4 

  Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare 

  (1) Serviciul social " Compartiment  Case Tip Familial Santana –Casa Vio",  funcţionează 

cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, 

reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, Legea nr. 272/2004 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
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handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare etc.  

  (2) Standard minim de calitate aplicabil este reglementat prin Ordinul 21/2004 pentru 

aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecţia copilului de tip 

rezidenţial. 

      (3) Serviciul social " Compartiment Case Tip Familial Santana –Casa Vio",  este înfiinţat 

prin: 

  a) Hotărârea Consiliului Judeţean Arad, nr. 20 / 19.03.2001 şi funcţionează în cadrul 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad 

   

ART. 5 

  Principiile care stau la baza acordării serviciului social 

  (1) Serviciul social " Compartiment Case Tip Familial Santana –Casa Vio", se organizează 

şi funcţionează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul naţional de 

asistenţă socială, precum şi a principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale 

prevăzute în legislaţia specifică, în convenţiile internaţionale ratificate prin lege şi în celelalte 

acte internaţionale în materie la care România este parte, precum şi în standardele minime de 

calitate aplicabile. 

  (2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul " 

Compartiment Case Tip Familial Santana –Casa Vio", sunt următoarele: 

  a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare; 

  b) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte egalitatea 

de şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală şi 

întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele beneficiare; 

  c) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare; 

  d) deschiderea către comunitate; 

  e) asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor 

lor; 

  f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate 

a unui personal mixt; 

  g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se 

cont, după caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitate de exerciţiu 

- cu respectarea prevederilor Legii sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări 

psihice nr. 487/2002, republicată; 

  h) facilitarea menţinerii relaţiilor personale ale beneficiarului şi a contactelor directe, după 

caz, cu fraţii, părinţii, alte rude, prieteni, precum şi cu alte persoane faţă de care acesta a 

dezvoltat legături de ataşament; 

  i) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare; 

  j) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare; 

  k) preocuparea permanentă pentru identificarea soluţiilor de integrare în familie sau, după 

caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potenţialului şi 

abilităţilor persoanei beneficiare de a trăi independent; 

  l) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a 

acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate; 

  m) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare; 

  n) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale; 

  o) primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor 

capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu care 

se pot confrunta la un moment dat; 

  p) colaborarea centrului/unităţii cu serviciul public de asistenţă socială. 
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ART. 6 

  Beneficiarii serviciilor sociale 

  (1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în " Compartiment Case Tip Familial Santana – 

Casa Vio", sunt copiii separaţi, temporar sau definitiv, de părinţii săi, ca urmare a stabilirii 

măsurii plasamentului. 

  (2) Condiţiile de acces/admitere în centru sunt următoarele: 

  a) acte necesare: 

    – Hotărare emisă de Comisiei pentru Protecţia Copilului sau, după caz, Sentinţa civilă emisă 

de Tribunal, din care să reiasă instituirea plasamentului copilului la DGADPC Arad; 

    - Dispoziţia Directorului general al DGASPC Arad prin care se dispune locul aplicării măsurii 

plasamentului copilului, respectiv la " Compartiment Case Tip Familial Santana –Casa Vio". 

   b) Modalitatea de stabilire a contribuţiei beneficiarului este conform Hotărarii CPC sau 

Sentinţei civile enise de Tribunal. 

  (3) Condiţii de încetare a serviciilor: reintegrarea sau integrarea familială şi socio-

profesională a copilului/tanărului. 

  (4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în " Compartiment Case Tip Familial 

Santana – Casa Vio",  au următoarele drepturi: 

  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; 

  c) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite; 

  d) să li se asigure continuitatea 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 li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime; 

  g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite; 

  h) să li se respecte toate drepturile speciale în situaţia în care sunt minori sau persoane cu 

dizabilităţi. 

  (5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în " Compartiment  Case Tip 

Familial Santana –Casa Vio", au următoarele obligaţii: 

  a) să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială, medicală 

şi economică; 

  b) să participe, în raport cu vârsta, situaţia de dependenţă etc., la procesul de furnizare a 

serviciilor sociale; 

  c) să contribuie, în conformitate cu legislaţia în vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate, 

în funcţie de tipul serviciului şi de situaţia lor materială; 

  d) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală; 

  e) să respecte prevederile prezentului regulament. 

   

ART. 7 

  Activităţi şi funcţii 

  Principalele funcţiile ale serviciului social " Compartiment Case Tip Familial Santana –

Casa Vio", " sunt următoarele: 

  a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea 

următoarele activităţi: 

    1. reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana 

beneficiară; 

    2. găzduire pe perioada determinată; 
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    3. îngrijire personală; 

    4. educare; 

    5. dezvoltarea abilităţilor de viaţă independentă; 

     6. consiliere psihologică şi suport emoţional; 

     7. supraveghere; 

     8. socializare şi activităţi culturale; 

    b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg 

despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi: 

   1. organizarea de activităţi (serbări, programe)şi invitarea autorităţilor publice şi a 

publicului larg (rudele copilului, persoane faţă de care acesta a dezvoltat relaţii de ataşament, 

cadre didactice etc.) în “ Compartiment Case Tip Familial Santana –Casa Vio", 

   2. organizarea de activităţi în comunitate cu beneficiarii (spectacole, excursii etc.); 

   3. articole privind activitatea “ Compartimentului  Case Tip Familial Santana – Casa 

Vio",” în presă; 

   4. elaborarea de rapoarte de activitate; 

  c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de 

promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în 

care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit 

scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activităţi: 

   1. campanii de promovare a drepturilor copilului; 

   2. campanii pentru încurajarea voluntariatului; 

  d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi: 

   1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor; 

   2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate; 

  e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea 

următoarelor activităţi: 

        1. încadrarea în bugetul de venituri şi cheltuieli; 

     2. întocmirea şi respectarea planului de achiziţii; 

    3. achiziţionarea produselor necesare copiilor în limita bugetului disponibil şi conform 

baremurilor în vigoare; 

     4. întocmirea fişelor posturilor pentru toţi angajaţii; 

     5. respectarea de către toţi angajaţii a responsabiltăţilor şi atribuţiilor, din fişa postului; 

    

ART. 8 

  Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal 

  (1) Serviciul social " Compartiment Case Tip Familial Santana –Casa Vio", funcţionează cu 

un număr de 63 de persoane din care 9 vacante iar la Casa Vio Santana   -  

5 persoane , conform prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Arad, nr. 143 / 26.06.2015 din 

care: 

        Personal total pe Compartiment Case Tip Familial Santana: 

  a) personal de conducere: şef de centru - 1 

  b) personal de specialitate : 1 psihopedagog, 1  psiholog, 1 asistent social,  2  asistent 

medical din care 1 vacant; 

        c) consilieri: - 10  

        d) referenti: - 13 din care 1 vacant 

        e) instructor de educatie: - 7 din care 2 vacante 

        f) asistent social :- 4 

        g) infirmier:  - 3 din care 2 vacante 

        h) ingrijitor copii: - 7 

        i)  sofer: - 1 
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        j)  muncitor calificat: - 11 din care 2 vacante 

        k) muncitor necalificat:- 3 din care 1 vacant 

  l) voluntari, în funcţie de cererile depuse.  

        Personal la Casa Vio Santana: 

-  1 referent, 

-  1 instructor de educatie, 

-  3 muncitori,  

 

  2. Personalul de specialitate reprezintă 60% din totalul personalului. 

  3. Încadrarea personalului se realizează cu respectarea numărului maxim de posturi 

prevăzut în statul de funcţii aprobat. 

  4. Numărul maxim de posturi pentru funcţii de conducere este un post pentru şeful de 

centru. 

  (2) Raportul angajat/beneficiar, conform ordinului 21/2004 este de: 7 adulti / 12 copii 

 

Categoria de varstă Nr. de copii/grupă Raport minim adulţi-

copii 

4-6 ani - - 

7-12 ani  2 1:4 

Peste 13 ani 10 1:6 

         

ART. 9 

  Personalul de conducere 

  (1) Personalul de conducere  este reprezentat de şef de centru; 

  Atribuţiile personalului de conducere sunt: 

  a) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul 

serviciului şi propune organului competent sancţiuni disciplinare pentru salariaţii care nu îşi 

îndeplinesc în mod corespunzător atribuţiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul 

furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.; 

  b) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării 

obiectivelor şi întocmeşte informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale; 

  c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi 

perfecţionare; 

  d) colaborează cu alte centre/alţi furnizori de servicii sociale şi/sau alte structuri ale 

societăţii civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătăţirii permanente a 

instrumentelor proprii de asigurare a calităţii serviciilor, precum şi pentru identificarea celor mai 

bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare; 

  e) întocmeşte raportul anual de activitate; 

  f) asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii serviciului/centrului; 

  g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice şi a numărului 

de personal; 

  h) desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii centrului în comunitate; 

  i) ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări 

ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce; 

  j) răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul serviciului şi 

dispune, în limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea acestor 

activităţi sau, după caz, formulează propuneri în acest sens; 

  k) organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a 

regulamentului de organizare şi funcţionare; 

  l) reprezintă serviciul în relaţiile cu furnizorul de servicii sociale şi, după caz, cu autorităţile 
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şi instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, precum şi în 

justiţie, cu acordul Directorului general al DGASPC Arad; 

  m) asigură comunicarea şi colaborarea permanentă cu serviciul public de asistenţă socială 

de la nivelul primăriei şi de la nivel judeţean, cu alte instituţii publice locale şi organizaţii ale 

societăţii civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor; 

  n) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi 

beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare; 

  o) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 

  (3) Funcţiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condiţiile legii. 

  (4) Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducere trebuie să fie absolvenţi cu diplomă de 

învăţământ superior în domeniul psihologie, asistenţă socială şi sociologie, cu vechime de 

minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenţi cu diplomă de licenţă ai 

învăţământului superior în domeniul juridic, medical, economic şi al ştiinţelor administrative, cu 

experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale. 

  (5) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a conducătorilor instituţiei se face în 

condiţiile legii. 

   

ART. 10 

   Compartiment  Case Tip Familial Santana – Casa Vio",  nu are personalitate juridică şi 

consiliul consultativ. 

   

ART. 11 
  Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă. Personal de specialitate şi auxiliar 

  (1) Personalul de specialitate este:  

a) în cadrul casei: - 1 referent, 1 instructor de educatie, 3 muncitori 

b) în cadrul Compartimentului Case Tip Familial Santana: 

  -  asistent medical generalist (325901),  

  -  asistent social (263501); 

  -  consilier în domeniul adicţiilor (263502); 

  -  infirmieră (532103); 

  -  instructor-educator pentru activităţi de resocializare (263508);  

  -  psiholog (263411); 

  -  psihopedagog (263412);  

  

  (2) Atribuţii ale personalului de specialitate: 

a) Asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea 

prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile şi a prezentului 

regulament; 

b) Colaborează cu specialişti din alte centre în vederea soluţionării cazurilor; identificării 

de resurse etc.; 

c) Monitorizează respectarea standardelor minime de calitate; 

d) Sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, 

situaţii de nerespectare a prevederilor prezentului regulament etc.; 

e) Intocmeşte rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată; 

f) Face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi 

respectării legislaţiei; 

g) Cunoaste si respecta: 

 Legislatia in domeniul protectiei copilului; 

 Prevederile Codului Muncii; 

 Documente care reglementeaza activitatea D.G.A.S.P.C Arad: 
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        - Regulamentul de organizare şi functionare al DGASPC Arad 

        - Regulamentul intern al D.G.A.S.P.C. Arad; 

        - Acordul–Contractul colectiv de munca al D.G.A.SP.C. Arad 

 Documente care reglementeaza activitatea centrului: 

        - Metodologia de organizare si functionare; 

        - Norme interne de functionare; 

        - Proiect institutional; 

        - Planul anual de actiune – Stabilirea unui sistem de monitorizare a desfasurarii activitatilor 

din structura obiectivelor ; 

        - Codul etic al personalului centrului, pentru relatiile cu copiii si familiile acestora ; 

        - Codul de conduita profesionala a personalului ce isi desfasoara activitatea in centru ; 

        - Misiunea centrului ; 

        - Procedurile operationale privind realizarea activitatilor din cadrul centrului/casei; 

        - Prgramul copiilor din cadrul casei/centrului; 

 Contractul individual de munca; 

 Drepturile copilului; 

 Proceduri privind: 

        - acordarea de sprijin personalizat copilului/beneficiarului; 

        - consilierea si sprijinirea familiei copilului; 

      - implicarea parintilor / familiei extinse a copilului in programul de ingrijire al copilului ; 

      - asigurarea intimitatii si confidentialitatii; 

      - asigurarea securităţii; 

      - consultarea si participarea copiilor; 

      - acordarea primului ajutor; 

      - sesizarea/reclamarea unor fapte/evenimente deosebite; 

      - protejarea copilui de abuz, neglijare, exploatare; 

      - controlul comportamentelor inacceptabile copiilor; 

      - gestionarea resurselor financiare ale copiilor; 

      - absenţa copilului fără permisiune; 

 Procedurile operaţionale specifice activităţilor 

desfăşurate în cadrul procesului de furnizare a serviciilor pentru protecţia copilului de tip 

rezidenţial, conform ISO. 

  g) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 

  (3) Responsabilitatile  pentru fiecare post de specialitate aferent structurii 

organizatorice/organigramei. 

       3.a) Responsabilitatile  asistentului social 

 Intocmeste, completeaza si tine evidente documentelor din dosarul beneficiarului; 

 Intocmeste dispozitii, opisuri pentru fiecare copil/tanar; 

 Are evidente copiilor care beneficiaza de servicii de asistenta sociala-baza de date in 

cadrulcentrului; 

 Intermediază relaţia copilului ocrotit cu familia sa (părinţi, rude) şi alte persoane faţă de care 

copilul a dezvoltat relaţii de ataşament, in vederea reintegrării / integrării familiale a acestuia; 

 Urmăreşte starea copilului, în urma învoirii în familie, cu scopul menținerii sau încetării 

acestor învoiri; 

 Sprijină copiii/tinerii, în vederea integrării socio-profesionale prin: 

          - sprijin şcolar 

          - consiliere 

 Consiliază copiii / tinerii pe diverse teme: drepturile copilului şi responsabilităţile acestora, 

relaţia copilului cu familia naturală/ personalul casei/cadre didactice/cadre medicale, integrare 

socio-profesională si orice alte teme, în functie de nevoile copiilor etc.; 
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  Se implică in educarea copiilor cu un comportament deviant si desfăşoară activități de 

recreeere şi socializare cu beneficiarii. 

 Actioneaza pentru asigurarea unui mediu securizant pentru copil/tânar; 

  Realizează un climat relaxant evitând starea de frică, nelinişte şi nerăbdare a copilului pe 

perioada efectuarii activitatilor; 

 Colaborează cu psihologul/psihopedagogul pentru a informa familia copilului privind 

progresele si nevoile acestuia;   

  Indrumă copiii in cazul comportamentului opozant / delincvent al acestora (nerespectarea 

programului centrului, absenteism scolar, consum de tutun si alcool etc.); 

 Organizeaza activitati pentru copii in comunitate pentru integrarea socială a acestora;   

 Urmareste evolutia tuturor cazurilor repartizate, intocmeste rapoarte de vizita si consiliere 

precum si rapoarte psihosociale pentru copiii/tinerii din centru. 

 Participă la întâlnirile echipei multidiciplinare organizate în cadrul centrului pentru (se 

semnează procesul verbal): 

      - a identifica nevoile copiilor; 

      - a planifica lunar activitatea; 

      - a elabora planuri individualizate de interventie (PIS) si pentru a urmării gradul de realizare 

a obiectivelor mentionate în acest documente; 

     - a elabora rapoarte de implementare PIS; 

     - a  întocmi rapoarte de activitate; 

 Inregistreaza toate datele cazurilor repratizate, intocmeste rapoarte de vizita in urma vizitelor 

in familie copiilor si de consiliere, precum si rapoarte psihosociale pentru copii/tinerii, impreuna 

cu psihologul din centru sau din cadrul serviciului 

 Evalueaza situatia fiecarui caz si propune sefului de centru modalitati de interventie pentru 

cazurile de care raspunde 

 Pregateste documentatia necesara pentru reevaluarea copiilor/tinerilor; 

 Aplica hotararile luate de catre C.P.C. si instanta judecatoreasca; 

 Isi sustine in fata autoritatilor competentele evaluarile, rapoartele si raspunde pentru 

veridicitatea acestora; 

 Aduce la cunostinta sefului de centru toate modificarile aparute in dosarul copilului/tanarului; 

 Intocmeste rapoarte de activitate lunar, trimestrial si anual la cererea sefului de centru, sefului 

de serviciu sau conducerii D.G.A.S.P.C. ARAD 

                3.b) Responsabilitatile asistentei medicale 

 Colaborează cu medicul de familie şi medicii specialişti, în funcţie de nevoile medicale ale 

copiilor; 

 Completează şi verifică modul de completare a “Registrului medical” de către personalul 

centrului; 

 Elaborează şi completează periodic şi la nevoie documentele: “Fişă medicală”, „Plan 

personalizat de intervenţie pentru menţinerea stării de sănătate a copilului”; 

 Consiliază copiii/tinerii pe diverse teme, cum ar fi: reguli de igienă, alimentaţia sănătoasă, 

transformările corpului în adolescenţă, prevenirea bolilor infecto-contagioase,  prevenirea 

sarcinii nedorite şi pe alte teme, în funcţie de nevoile acestora. 

 Relatia sa cu  copiii se bazeaza pe respectarea drepturilor acestora ,in special pe principiul 

interesului superior al copilului; 

 Asigura copiilor din casa un climat socio-afectiv securizant si afectiv; 

 Cunoaste starea de sanatate a tuturor copiilor; 

 Pastreaza fisele medicale ale copiilor si consemneaza toate interventiile 

medicale(vaccine,interventii chirurgicale ,consultatii,tratament medical,regim alimentar) 

 Mentine legatura cu medicul de familie, cu medicul stomatolog , medicii specialisti, farmacia 

si personalul de la grupe) 
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 Insoteste copiii la efectuarea analizelor medicale si la consultatiile de specialitate; 

 Asigura tratamentul injectabil pentru copiii bolnavi; 

 Intocmeste condica de medicamente cu necesarul pentru toate grupele si o prezinta 

directorului general spre aprobare; 

 Verifica periodic starea de sanatate a copiilor si ofera indicatiile necesare pentru asigurarea 

unui regim de viata sanatos; 

 Intocmeste adeverintele medicale ale copiilor pentru inscrierea la scoli si gradinite; 

 Participa la intocmirea meniurilor  le vizeaza si ofera indicatiile necesare pentru intocmirea 

meniurilor respectand un regim alimentar sanatos; 

 Calculeaza prin sondaj coloriile la meniurile zilnice; 

 Verifica starea de curatenie a locuintei , in special a salii de mese a bucatariilor ,a blocului 

alimentar; 

 Este obligat sa poarte halat alb si boneta in stare de curatenie; 

 Isi efectueaza periodic analizele medicale conform cerintelor medicului de institutie; 

 Urmareste respectarea de catre copii a regulilor de igiena corporala ,alimentara si 

vestimentara; 

 Face propuneri privind interventia asupra copilului din grupe; 

 Consemneaza in caietul de predare al serviciului toate aspectele deosebite aparute pe 

perioada orelor de serviciu; 

 Participa la organizarea de activitati la nivelul grupei,al institutiei; 

 Se implica activ in toate activitatile institutiei in functie de nevoi si de momentul in care-si 

desfasoara activitatea; 

 Raspunde de integritatea fizica si morala a copiilor pe perioada in care se deplaseaza la 

medic,la consultatii de specialitate. 

 Are obligativitatea de a anunta seful de centru despre toate cazurile de boala ale copiilor;   

 Are obligatia sa cunoasca numerele de telefon ale :salvarii,politiei,pompierilor,medicului de 

familie,sefului de compartiment;  

 Se preocupa pentru un consum optim de energie electrica si termica (stinge becurile ramase 

aprinse,supravegheaza aparatura conectata la reteaua electrica); 

 Nu paraseste locul de munca fara acordul sefului de centru; 

 Aduce la cunostinta sefilor ierarhici toate modificarile aparute in munca; 

 Nerespectarea atributiilor din fisa postului atrage dupa sine sanctionarea conform legislatiei   

     3.c) Responsabilitatile psihologului: 

 Asigură copiilor ocrotiti in cadrul Compartimentului case tip familial Santana: 

        - evaluare psihologică;  

        - terapii prin învăţare – dezvoltarea funcţiilor cognitive, dezvoltarea abilităţilor de 

          autocontrol, dezvoltarea autonomiei personale; 

        - terapie ocupaţională;  

        - diverse forme de psihoterapie;  

             - sprijin scolar 

        - consiliere; 

 Desfasoara cu copii urmatoarele activitati :activitati de formare de deprinderi, activitati 

educative, sprijin scolar, activitati de recreere si socializare ; 

 Organizeaza activitati pentru copii in comunitate pentru integrarea sociala a acestora ; 

 Consilieaza copii/tinerii pe diverse teme : drepturile copilului si responsabilitatile 

acestora,relatia copilului cu familia naturala/personalul casei/cadre didactice/cadre 

medicale, integrare socio-profesionala si orice alte teme, in functie de nevoile copilului ; 

 Consilieaza si recomanda educatoprilor/instructorilor de educatie metode de lucru cu 

copiii ; 
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 Indruma copiii in cazul comportamentului opozant/delicvent al acestora (nerespectarea 

programului centrului, adsenteism scolar, consumul de tutun si alcool etc.) si indrumare 

vocationala; 

 Urmareste evolutia tuturor beneficiarilor din cadrul CFT Santana; 

 Participă la întâlnirile echipei multidiciplinare organizate in cadrul caselor pentru: 

                         - a identifica nevoile copiilor; 

                         - a planifica lunar activitatea; 

                         - a elabora planuri individualizat de interventie (PIS) si pentru a urmării 

                            gradul de realizare a obiectivelor mentionate în acest document 

                         - a elabora rapoarte dre implementare PIS; 

                         - a  întocmi rapoarte de activitate, 

                         - a recomanda  educatorilor metodele de lucru cu copiii 

 Actioneaza pentru asigurarea unui mediu securizant pentru copil/tânar ;  

 Mentine in permanenta legatura cu personalul din case si caddrele didactice ; 

 Isi asumă responsabilităţi pentru demersurile pe care le face în soluţionarea unui caz, 

având obligaţia să informeze şeful ierarhic superior cu privire la acestea 

 Aduce la cunostinta conducerii centrului de plasament orice disfunctiuni întâlnite care pot 

aduce prejudicii sanatatii copiilor /tinerilor din institutie;  

 Sesizeaza orice abuz sau suspiciune, privind incalcarea drepturilor copilului 

 Stabileste si mentine relatii profesionale cu întreg personalul institutiei;  

 Prezinta informatiile si documentele legate de beneficiari / interventii / rezultate, ori de 

cate ori sunt solicitate de catre superiorul ierarhic. 

 Detine o baza de date a copiilor din cadrul Compartiment Case Tip Familial  Santana; 

  

 Participă şi respectă instructajul  în domeniul situaţiilor de urgenţă şi în domeniul 

securităţii şi sănătăţii în muncă; 

 Cunoaste numerele de telefon ale: salvarii/politiei/pompierilor (112), medicului de 

familie, sefului de centru/compartiment; 

 Participă la cursuri de formare în domeniul protecţiei copilului;                                                      

 Primeste si solutioneaza si alte sarcini trasate de conducerea institutiei, pe linie ierarhica, 

în limita competentelor profesionale pe care le are;  

 Respecta relatiile ierarhice, disciplina la locul de munca, normele de conduita in relatiile 

cu ceilalti membrii ai colectivului; 

 Respectă codul deontologic al profesiei de psiholog; 

 Raspunde de bunurile primite pe inventa; 

 Solicită sprijinul specialiştilor (asistent social, consilieri) în situaţia constatării unor  

dificultăţi de relaţionare cu copilul sau a identificării unor noi nevoi ale acestuia; 

 Utilizeză şi păstrează în bune condiţii materialele din dotare, conform instrucţiunilor de 

utilizare; 

     3.d.) Responsabilitatile  psihopedagogului: 

 Asigura sprijin, indruma copiii si tinerii in realizarea sarcinilor scolare; 

 Desfasoara cu copii urmatoarele activitati :activitati de formare de deprinderi, activitati 

educative, sprijin scolar, activitati de recreere si socializare ; 

 Organizeaza activitati pentru copii in comunitate pentru integrarea sociala a acestora ; 

 Confectioneaza material didactic pentru activitatile cu copiii si pentru diferite 

evenimente, pregateste copiii in acest sens; 

 Consilieaza copii/tinerii pe diverse teme : drepturile copilului si responsabilitatile 

acestora,relatia copilului cu familia naturala/personalul casei/cadre didactice/cadre 

medicale, integrare socio-profesionala si orice alte teme, in functie de nevoile copilului ; 
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 Consilieaza si recomanda educatoprilor/instructorilor de educatie metode de lucru cu 

copiii ; 

 Indruma copiii in cazul comportamentului opozant/delicvent al acestora (nerespectarea 

programului centrului, adsenteism scolar, consumul de tutun si alcool etc.) si indrumare 

vocationala; 

 Urmareste evolutia tuturor beneficiarilor din cadrul Compartiment Case Tip Familial  

Santana; 

 Participă la întâlnirile echipei multidiciplinare organizate in cadrul caselor pentru: 

                         - a identifica nevoile copiilor; 

                         - a planifica lunar activitatea; 

                         - a elabora planuri individualizat de interventie (PIS) si pentru a urmării 

                            gradul de realizare a obiectivelor mentionate în acest document 

                         - a elabora rapoarte dre implementare PIS; 

                         - a  întocmi rapoarte de activitate, 

                         - a recomanda  educatorilor metodele de lucru cu copiii 

 Actioneaza pentru asigurarea unui mediu securizant pentru copil/tânar ;  

 Mentine in permanenta legatura cu personalul din case si caddrele didactice ; 

 Isi asumă responsabilităţi pentru demersurile pe care le face în soluţionarea unui caz, 

având obligaţia să informeze şeful ierarhic superior cu privire la acestea 

 Aduce la cunostinta conducerii centrului de plasament orice disfunctiuni întâlnite care pot 

aduce prejudicii sanatatii copiilor /tinerilor din institutie;  

 Sesizeaza orice abuz sau suspiciune, privind incalcarea drepturilor copilului 

 Stabileste si mentine relatii profesionale cu întreg personalul institutiei;  

 Prezinta informatiile si documentele legate de beneficiari / interventii / rezultate, ori de 

cate ori sunt solicitate de catre superiorul ierarhic. 

 Detine o baza de date a copiilor din cadrul Compartiment Case Tip Familial  Santana; 

 Participă şi respectă instructajul  în domeniul situaţiilor de urgenţă şi în domeniul 

securităţii şi sănătăţii în muncă; 

 Cunoaste numerele de telefon ale: salvarii/politiei/pompierilor (112), medicului de 

familie, sefului de centru/compartiment; 

 Participă la cursuri de formare în domeniul protecţiei copilului;                                                      

 Primeste si solutioneaza si alte sarcini trasate de conducerea institutiei, pe linie ierarhica, 

în limita competentelor profesionale pe care le are;  

 Respecta relatiile ierarhice, disciplina la locul de munca, normele de conduita in relatiile 

cu ceilalti membrii ai colectivului; 

 Respectă codul deontologic al profesiei de psiholog; 

 Raspunde de bunurile primite pe inventa; 

 Solicită sprijinul specialiştilor (asistent social, consilieri) în situaţia constatării unor  

dificultăţi de relaţionare cu copilul sau a identificării unor noi nevoi ale acestuia; 

 Utilizeză şi păstrează în bune condiţii materialele din dotare, conform instrucţiunilor de 

utilizare; 

    3.e) Responsabilitatile  pentru următoarele posturi: referent, instructor de educatie 

muncitor  care isi desfasoara activitatea la Casa de tip familial  Casa Vio 

  Se conformează programului de 8/12 ore, conform Codului Muncii şi în funcţie de interesul 

superior al copilului; semneaza condica de prezenţă; 

 Se conformeaza programului de 8/12 ore, conform Codului Muncii si in functie de interesul 

 Preia tura de la referentul/educatorul de serviciu, citeste caietul de predare pentru a afla ceea 

ce s-a intamplat pe parcursul zilei/in cursul zilei anterioare si consemneaza in caiet, la plecare 

aspectele relevante din tura sa; 
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 Desfăşoară activităţi de: îngrijire, formare de deprinderi de viaţă independentă, sprijin scolar, 

socializare şi recreere a copiilor ocrotiţi, consemnându-le scris în programele de interventie 

specifică; 

 Efectueaza activitati zilnice de intretinere si igienizare a casei, raspunzand  de starea de 

curatenie a casei; 

 Pregateste hrana copiilor in perioada cand este de serviciu, conform meniului; 

 Se implica activ in toate activitatile casei in functie de nevoi si de momentul in care isi 

desfasoara activitatea; 

 Participa la organizarea de activitati la nivelul grupei, a casei, al compartimentului; 

 Sprijină şi coordonează copiii pentru respectarea programului zilnic; 

 Sprijină copiii, dupa caz, la: îmbrăcare/dezbrăcare,  servirea  mesei, igienă, efectuarea baii 

generale şi in toate activitatile de formare a deprinderilor de autonomie personala; 

 Cunoaste trecutul copilului, starea sa de sanatate, preferintele si comportamentul acestuia, 

date despre familia copilului, motivul luarii masurii de protectie si foloseste toate aceste date 

pentru a dezvolta o buna relatie cu copilul pentru a-si adapta interventia educativa, pastrand 

confidentialitatea tuturor datelor; 

 Raspunde de integritatea fizica si morala a copiilor pe perioada orelor de munca; 

 Crează un climat socio-afectiv, securizant, asigură copilului o relaţie caldă, de înţelegere;  

 Supravegheaza copiii pentru evitarea accidentelor in timpul desfasurarii activitatii in casa si 

respecta normele de igiena si protectie; 

 Urmareste respectarea de catre copii a regulilor de igiena corporala,  alimentara  si 

vestimentara; 

 Răspunde de viaţa şi securitatea copiilor care sunt încredinţaţi în timpul în care îşi  desfăşoară 

activitatea, luând măsuri de prevenire a accidentelor, urmăreşte permanent starea psiho-fizică a 

copilului şi sesizează serviciul medical de urgenţă (dacă este necesar) şi şefului de centru,  orice 

modificare intervenită în dezvoltarea copilului, consemnează la ieşirea din tură orice eveniment 

deosebit ; 

 Raspunde de starea de sanatate a copiilor pe timpul desfasurarii activitatii si ia masuri urgente 

in cazul imbolnavirilor, cu obligativitatea administrarii tratamentului medicamentos; 

 Însoţeşte copiii prescolari la gradinita; 

 Mentine legatura cu scoala in permanenta, participa la sedintele cu parintii, raspunde la 

chemarile scolii ori de cate ori sunt chemati, intocmeste rapoarte de vizita la scoala; 

 Însoţeşte şi supraveghează copiii din casa/centru pe perioada şederii acestora  în spital; 

 Însoţeşte copiii la diferite activitati de recreere si socializare in comunitate - excursii,tabere, 

spectacole, serbari etc.; 

 Organizează activitatea educativă, sub forma de joc colectiv şi individual, respectând 

particularităţile de dezvoltare ale copiilor; 

 Indrumă copiii / adolescentii in cazul comportamentului opozant al acestora (nerespectarea 

programului centrului, absenteism scolar, consumul de tutun si alcool etc.);  

 Stabileşte comunicarea copilului cu părinţii, informându-i pe aceştia despre achiziţiile  

copilului precum si despre dificultatile acestuia; 

 Permite persoanelor din exterior (parinti, rude sau alte persoane fata de care copilul a 

dezvoltat relatii de atasament) să scoată copiii din centru/casa, numai cu aprobarea şefului de 

centru; 

 Intocmeste observaţii scrise cu privire la comportamentul şi evoluţia educaţională a copiilor 

asistati în rapoartele de implementare a planurilor individualizate de servicii; 

 Completează fişa de vizită a copilului  privind evoluţia relaţiei părinte/altă persoană - copil în 

urma vizitării acestuia în centru; 

 Cunoaste si completeaza, dupa caz, „registrele” aflate in casa, conform procedurii: Registru 

învoiri copiii/tineri, registru medical, registru incidente, registru consemnări măsuri restrictive, 
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registru abuzuri, sesizări, reclamaţii copii/tineri, registru opinii şi sugestii,registru de evidenţă  a 

evenimentelor importante  

 Confecţionează material didactic pentru activităţile cu copiii şi pentru diferite evenimente, 

serbări şi pregăteşte persoanele asistate în acest sens; 

 Raspunde de bunurile copiilor si ale casei pe perioada desfasurarii activitatii; 

 Participa la receptionarea bunurilor in cazul in care exista emisa o dispozitie;  

 Suporta contravaloarea obiectelor de inventar care lipsesc la inventarierea periodica solicitata 

de conducerea centrului, a DGASPC Arad; 

 Cunoaste numerele de telefon ale: salvarii/politiei/pompierilor (112), medicului de familie, 

sefului de centru/compartiment; 

 Participă şi respectă instructajul  în domeniul situaţiilor de urgenţă şi în domeniul securităţii şi 

sănătăţii în muncă; 

 Participă la cursuri de formare în domeniul protecţiei copilului;                                                   

 Nu paraseste locul de munca pana nu preda tura, nemotivat si fara acordul sefului de 

centru/compartiment; 

 In toate activitatile desfasurate se urmareste interesul superior al copilului; 

 Informează seful ierarhic cu toate modificarile şi situaţiile deosebite apărute in munca; 

 Nerespectarea atributiilor din fisa postului atrage dupa sine sanctionarea conform legislatie 

 

ART. 12 

Personalul administrativ la nivelul Compartimentului Case Tip Familial Santana: 

  a) şofer: - 1 

     Responsabilitatile soferului: 

 relatia sa cu  copiii se bazeaza pe respectarea drepturilor acestora ,in special pe principiul 

interesului superior al copilului; 

 asigura copiilor  un climat socio-afectiv securizant si afectiv; 

 consemneaza in caietul de predare al serviciului toate aspectele deosebite aparute pe perioda 

orelor de serviciu ; 

 participa la organizarea de activitati la nivelul institutiei ; 

 se implica activ in toate activitatile la nivelul institutiei , in functie de nevoi si de momentul 

in care-si desfasoara activitatea ; 

 raspunde de integritatea fizica si morala a copiilor pe perioada orelor de munca ; 

 supravegheaza copiii pentru evitarea accidentelor in timpul desfasurarii activitatii , 

deplasarilor cu autoturismul si in cazul in care este  insotitorul copiilor in deplasari interne si 

internationale si I-a masuri urgente in cazul imbolnavirilor; 

 raspunde de bunurile copiilor si ale casei pe perioda deplasarilor ; 

 intocmeste foi de parcurs pentru toate deplasarile cu obligativitatea vizarii la toate 

stationarile ; 

 raspunde de integritatea persoanelor calatoare ; 

 raspunde de starea de curatenie si functionare a autoturismului; 

 efectueaza toate verificarile tehnice la termenele stabilite ; 

 respecta achizitionarea pieselor de schimb de la firma furnizore a DGASPC-ului. 

 Anunta seful de centru despre toate defectiunile autoturismului ; 

 Are obligativitatea de a-si efectua controlul medical periodic ; 

 Are obligatia sa cunoasca numarul de telefon pentru contactarea ;salvarii, politiei, 

pompierilor, medicului de familie, sefului de compartiment ; 

 Nu paraseste locul de munca fara acordul sefului de centru ; 

 Aduce la cunostinta sefilor ierarhici toate modificarile aparute in munca . 

 nerespectarea atributiilor din fisa postului atrage dupa sine sanctionarea conform legislatiei ; 
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ART. 13 

  Finanţarea centrului 

  (1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea 

resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime de 

calitate aplicabile. 

  (2) Finanţarea cheltuielilor centrului se asigură, în condiţiile legii, din următoarele surse: 

  a) bugetul local al judeţului; 

  b) bugetul de stat; 

  c) donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori juridice din ţară 

şi din străinătate; 

  d) fonduri externe rambursabile şi nerambursabile; 

  e) alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 
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ANEXA Nr. 8 

 

  

 

REGULAMENT  

de organizare şi funcţionare a serviciului social cu cazare: 

"Compartiment case tip familial Santana – Casa SOS 1 Zabrani" 

     

ART. 1 

  Definiţie 

  (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social 

"Compartiment Case Tip Familial Santana –Casa  SOS 1 Zabrani", aprobat prin aceeaşi hotărâre 

prin care a fost înfiinţat, în vederea asigurării funcţionării acestuia cu respectarea standardelor 

minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informaţii 

privind condiţiile de admitere, serviciile oferite etc. 

  (2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, 

cât şi pentru angajaţii centrului şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, 

reprezentanţii legali/convenţionali, vizitatori. 

   

ART. 2 

  Identificarea serviciului social 

  Serviciul social " Compartiment  Case Tip Familial Santana –Casa  SOS 1 Zabrani",  cod 

serviciu social 8790CR-C-I, este înfiinţat şi administrat de furnizorul Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad, acreditat conform Certificatului de acreditare seria 

AF, nr. 000159, deţine Licenţa de funcţionare definitivă/provizorie nr. -, sediul Compartiment  

Case Tip Familial Santana –Casa  SOS 1 Zabrani", nr. 81-82. Codul serviciu social 8790CR-C-I, 

reprezintă "Centrele rezidenţiale pentru copilul separat temporar sau definitiv de părinţii săi: 

centre de plasament, case de tip familial, apartamente etc.". 

          

ART. 3 
  Scopul serviciului social 

  Scopul serviciului social " Compartiment  Case Tip Familial Santana –Casa  SOS 1 

Zabrani", este asigurarea protecţiei, creşterii şi îngrijirii copilului separat, temporar sau definitiv, 

de părinţii săi, ca urmare a stabilirii în condiţiile prezentei legi a măsurii plasamentului, în 

vederea reintegrării sau integrării familiale şi socio-profesionale. 

    Serviciul  social " Compartiment  Case Tip Familial Santana –Casa  SOS 1 Zabrani",  asigură 

activităţi de găzduire pe o perioadă mai mare de 24 de ore, îngrijire, educaţie non-formală şi 

informală, sprijin emoţional, consiliere, precum şi dezvoltarea majorităţii deprinderilor de viaţă 

independentă şi a unor activităţi legate de reintegrarea sau integrarea familială; activităţile se 

acordă în locaţia serviciului social. Celelalte activităţi se pot acorda de către " Compartiment  

Case Tip Familial Santana –Casa  SOS 1 Zabrani",  în locaţia proprie sau în alte locaţii, însă 

accesul la aceste activităţi este asigurat şi monitorizat de serviciul în cauză.  

   

ART. 4 

  Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare 

  (1) Serviciul social " Compartiment  Case Tip Familial Santana –Casa  SOS 1 Zabrani",  

funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a 

serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, Legea nr. 

272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 



Proprietatea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad; nu poate fi difuzat sau reprodus fără autorizaţie 
 Pagina 130 

 

persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare etc.  

  (2) Standard minim de calitate aplicabil este reglementat prin Ordinul 21/2004 pentru 

aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecţia copilului de tip 

rezidenţial. 

      (3) Serviciul social " Compartiment Case Tip Familial Santana –Casa  SOS 1 Zabrani", " 

este înfiinţat prin: 

  a) Hotărârea Consiliului Judeţean Arad, nr. 20 / 19.03.2001 şi funcţionează în cadrul 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad 

   

ART. 5 
  Principiile care stau la baza acordării serviciului social 

  (1) Serviciul social " Compartiment Case Tip Familial Santana –Casa  SOS 1 Zabrani",  se 

organizează şi funcţionează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul 

naţional de asistenţă socială, precum şi a principiilor specifice care stau la baza acordării 

serviciilor sociale prevăzute în legislaţia specifică, în convenţiile internaţionale ratificate prin 

lege şi în celelalte acte internaţionale în materie la care România este parte, precum şi în 

standardele minime de calitate aplicabile. 

  (2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul  

Compartiment  Case Tip Familial Santana –Casa  SOS 1 Zabrani", sunt următoarele: 

  a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare; 

  b) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte egalitatea 

de şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală şi 

întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele beneficiare; 

  c) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare; 

  d) deschiderea către comunitate; 

  e) asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor 

lor; 

  f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate 

a unui personal mixt; 

  g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se 

cont, după caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitate de exerciţiu 

- cu respectarea prevederilor Legii sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări 

psihice nr. 487/2002, republicată; 

  h) facilitarea menţinerii relaţiilor personale ale beneficiarului şi a contactelor directe, după 

caz, cu fraţii, părinţii, alte rude, prieteni, precum şi cu alte persoane faţă de care acesta a 

dezvoltat legături de ataşament; 

  i) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare; 

  j) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare; 

  k) preocuparea permanentă pentru identificarea soluţiilor de integrare în familie sau, după 

caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potenţialului şi 

abilităţilor persoanei beneficiare de a trăi independent; 

  l) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a 

acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate; 

  m) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare; 

  n) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale; 

  o) primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor 

capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu care 

se pot confrunta la un moment dat; 

  p) colaborarea centrului/unităţii cu serviciul public de asistenţă socială. 
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ART. 6 
  Beneficiarii serviciilor sociale 

  (1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în " Compartiment Case Tip Familial Santana –

Casa  SOS 1 Zabrani",  sunt copiii separaţi, temporar sau definitiv, de părinţii săi, ca urmare a 

stabilirii măsurii plasamentului. 

  (2) Condiţiile de acces/admitere în centru sunt următoarele: 

  a) acte necesare: 

    – Hotărare emisă de Comisiei pentru Protecţia Copilului sau, după caz, Sentinţa civilă emisă 

de Tribunal, din care să reiasă instituirea plasamentului copilului la DGADPC Arad; 

    - Dispoziţia Directorului general al DGASPC Arad prin care se dispune locul aplicării măsurii 

plasamentului copilului, respectiv la " Compartiment Case Tip Familial Santana –Casa  SOS 1 

Zabrani",  

   b) Modalitatea de stabilire a contribuţiei beneficiarului este conform Hotărarii CPC sau 

Sentinţei civile enise de Tribunal. 

  (3) Condiţii de încetare a serviciilor: reintegrarea sau integrarea familială şi socio-

profesională a copilului/tanărului. 

  (4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în " Compartiment Case Tip Familial 

Santana –Casa  SOS 1 Zabrani",   au următoarele drepturi: 

  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; 

  c) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite; 

  d) să li se asigure continuitatea 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 li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime; 

  g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite; 

  h) să li se respecte toate drepturile speciale în situaţia în care sunt minori sau persoane cu 

dizabilităţi. 

  (5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în " Compartiment  Case Tip 

Familial Santana –Casa   SOS 1 Zabrani",  au următoarele obligaţii: 

  a) să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială, medicală 

şi economică; 

  b) să participe, în raport cu vârsta, situaţia de dependenţă etc., la procesul de furnizare a 

serviciilor sociale; 

  c) să contribuie, în conformitate cu legislaţia în vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate, 

în funcţie de tipul serviciului şi de situaţia lor materială; 

  d) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală; 

  e) să respecte prevederile prezentului regulament. 

  

ART. 7 

  Activităţi şi funcţii 

  Principalele funcţiile ale serviciului social " Compartiment Case Tip Familial Santana –

Casa  SOS 1 Zabrani",  sunt următoarele: 

  a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea 

următoarele activităţi: 

    1. reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana 

beneficiară; 
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    2. găzduire pe perioada determinată; 

    3. îngrijire personală; 

    4. educare; 

    5. dezvoltarea abilităţilor de viaţă independentă; 

     6. consiliere psihologică şi suport emoţional; 

     7. supraveghere; 

     8. socializare şi activităţi culturale; 

    b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg 

despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi: 

   1. organizarea de activităţi (serbări, programe)şi invitarea autorităţilor publice şi a 

publicului larg (rudele copilului, persoane faţă de care acesta a dezvoltat relaţii de ataşament, 

cadre didactice etc.) în “ Compartiment Case Tip Familial Santana –Casa  SOS 1 Zabrani", 

   2. organizarea de activităţi în comunitate cu beneficiarii (spectacole, excursii etc.); 

   3. articole privind activitatea “ Compartimentului  Case Tip Familial Santana –Casa SOS 

1 Zabrani", în presă; 

   4. elaborarea de rapoarte de activitate; 

  c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de 

promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în 

care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit 

scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activităţi: 

   1. campanii de promovare a drepturilor copilului; 

   2. campanii pentru încurajarea voluntariatului; 

  d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi: 

   1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor; 

   2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate; 

  e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea 

următoarelor activităţi: 

        1. încadrarea în bugetul de venituri şi cheltuieli; 

     2. întocmirea şi respectarea planului de achiziţii; 

    3. achiziţionarea produselor necesare copiilor în limita bugetului disponibil şi conform 

baremurilor în vigoare; 

     4. întocmirea fişelor posturilor pentru toţi angajaţii; 

     5. respectarea de către toţi angajaţii a responsabiltăţilor şi atribuţiilor, din fişa postului; 

  

ART. 8 
  Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal 

  (1) Serviciul social " Compartiment Case Tip Familial Santana –Casa  SOS 1 Zabrani", 

funcţionează cu un număr de 63 de persoane din care 9 vacante iar la Casa SOS 1 Zabrani - 6 

persoane , conform prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Arad, nr. 143 / 26.06.2015 din 

care: 

        Personal total pe Compartiment Case Tip Familial Santana: 

  a) personal de conducere: şef de centru - 1 

  b) personal de specialitate : 1 psihopedagog, 1  psiholog, 1 asistent social,  2  asistent 

medical din care 1 vacant; 

        c) consilieri: - 10  

        d) referenti: - 12 din care 1 vacant 

        e) instructor de educatie: - 7 din care 2 vacante 

        f) asistent social : 4 

        g) infirmier:  - 3 din care 2 vacante 

        h) ingrijitor copii: - 7 
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        i)  sofer: - 1 

        j)  muncitor calificat: - 11 din care 2 vacante 

        k) muncitor necalificat:- 3 din care 1 vacant 

  l) voluntari, în funcţie de cererile depuse.  

        Personal la casa SOS 1 Zabrani: 

-  1 consilier, 

-  1 instructor educatie,  

-  2 muncitor calificat,  

-  2 ingrijitori copii; 

  2. Personalul de specialitate reprezintă 60% din totalul personalului. 

  3. Încadrarea personalului se realizează cu respectarea numărului maxim de posturi 

prevăzut în statul de funcţii aprobat. 

  4. Numărul maxim de posturi pentru funcţii de conducere este un post pentru şeful de 

centru. 

  (2) Raportul angajat/beneficiar, conform ordinului 21/2004 este de: 11 adulti / 16 copii 

 

Categoria de varstă Nr. de copii/grupă Raport minim adulţi-

copii 

4-6 ani 3 1:3 

7-12 ani  4 1:4 

Peste 13 ani 9 1:6 

  

ART. 9 

  Personalul de conducere 

  (1) Personalul de conducere  este reprezentat de şef de centru; 

  Atribuţiile personalului de conducere sunt: 

  a) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul 

serviciului şi propune organului competent sancţiuni disciplinare pentru salariaţii care nu îşi 

îndeplinesc în mod corespunzător atribuţiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul 

furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.; 

  b) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării 

obiectivelor şi întocmeşte informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale; 

  c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi 

perfecţionare; 

  d) colaborează cu alte centre/alţi furnizori de servicii sociale şi/sau alte structuri ale 

societăţii civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătăţirii permanente a 

instrumentelor proprii de asigurare a calităţii serviciilor, precum şi pentru identificarea celor mai 

bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare; 

  e) întocmeşte raportul anual de activitate; 

  f) asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii serviciului/centrului; 

  g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice şi a numărului 

de personal; 

  h) desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii centrului în comunitate; 

  i) ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări 

ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce; 

  j) răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul serviciului şi 

dispune, în limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea acestor 

activităţi sau, după caz, formulează propuneri în acest sens; 

  k) organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a 

regulamentului de organizare şi funcţionare; 
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  l) reprezintă serviciul în relaţiile cu furnizorul de servicii sociale şi, după caz, cu autorităţile 

şi instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, precum şi în 

justiţie, cu acordul Directorului general al DGASPC Arad; 

  m) asigură comunicarea şi colaborarea permanentă cu serviciul public de asistenţă socială 

de la nivelul primăriei şi de la nivel judeţean, cu alte instituţii publice locale şi organizaţii ale 

societăţii civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor; 

  n) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi 

beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare; 

  o) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 

  (3) Funcţiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condiţiile legii. 

  (4) Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducere trebuie să fie absolvenţi cu diplomă de 

învăţământ superior în domeniul psihologie, asistenţă socială şi sociologie, cu vechime de 

minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenţi cu diplomă de licenţă ai 

învăţământului superior în domeniul juridic, medical, economic şi al ştiinţelor administrative, cu 

experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale. 

  (5) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a conducătorilor instituţiei se face în 

condiţiile legii. 

  

ART. 10 
   Compartiment  Case Tip Familial Santana –Casa  SOS 1 Zabrani",  nu are personalitate 

juridică şi consiliul consultativ. 

  

ART. 11 

  Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă. Personal de specialitate şi auxiliar 

  (1) Personalul de specialitate este:  

a) în cadrul casei: -1 consilier, 1 instructor de  educatie, 2 ingrijitori copii,  

2  muncitori 

b) în cadrul Compartimentului Case Tip Familial Santana: 

  -  asistent medical generalist (325901),  

  -  asistent social (263501); 

  -  consilier în domeniul adicţiilor (263502); 

  -  infirmieră (532103); 

  -  instructor-educator pentru activităţi de resocializare (263508);  

  -  psiholog (263411); 

  -  psihopedagog (263412);  

   (2) Atribuţii ale personalului de specialitate: 

  a) asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea 

prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile şi a prezentului regulament; 

  b) colaborează cu specialişti din alte centre în vederea soluţionării cazurilor; identificării de 

resurse etc.; 

  c) monitorizează respectarea standardelor minime de calitate; 

  d) sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii 

de nerespectare a prevederilor prezentului regulament etc.; 

  e) întocmeşte rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată; 

  f) face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi 

respectării legislaţiei; 

       g) cunoaste si respecta: 

 Legislatia in domeniul protectiei copilului; 

 Prevederile Codului Muncii; 

 Documente care reglementeaza activitatea D.G.A.S.P.C Arad: 
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         - Regulamentul de organizare şi functionare al DGASPC Arad 

         - Regulamentul intern al D.G.A.S.P.C. Arad; 

         - Acordul–Contractul colectiv de munca al D.G.A.SP.C. Arad 

 Documente care reglementeaza activitatea centrului: 

       - Metodologia de organizare si functionare; 

       - Norme interne de functionare; 

         - Proiect institutional; 

         - Planul anual de actiune – Stabilirea unui sistem de monitorizare a desfasurarii activitatilor 

din structura obiectivelor ; 

         - Codul etic al personalului centrului, pentru relatiile cu copiii si familiile acestora ; 

         - Codul de conduita profesionala a personalului ce isi desfasoara activitatea in centru ; 

         - Misiunea centrului ; 

         - Procedurile operationale privind realizarea activitatilor din cadrul centrului/casei; 

         - Prgramul copiilor din cadrul casei/centrului; 

 Contractul individual de munca; 

 Drepturile copilului; 

 Proceduri privind: 

       - acordarea de sprijin personalizat copilului/beneficiarului; 

       - consilierea si sprijinirea familiei copilului; 

       - implicarea parintilor / familiei extinse a copilului in programul de ingrijire al copilului ; 

       - asigurarea intimitatii si confidentialitatii; 

       - asigurarea securităţii; 

       - consultarea si participarea copiilor; 

       - acordarea primului ajutor; 

       - sesizarea/reclamarea unor fapte/evenimente deosebite; 

       - protejarea copilui de abuz, neglijare, exploatare; 

       - controlul comportamentelor inacceptabile copiilor; 

       - gestionarea resurselor financiare ale copiilor; 

       - absenţa copilului fără permisiune; 

 Procedurile operaţionale specifice activităţilor 

desfăşurate în cadrul procesului de furnizare a serviciilor pentru protecţia copilului de tip 

rezidenţial, conform ISO. 

  g) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 

  (3) Responsabilitatile  pentru fiecare post de specialitate aferent structurii 

organizatorice/organigramei. 

       3.a) Responsabilitatile  asistentului social 

 Intocmeste, completeaza si tine evidente documentelor din dosarul beneficiarului; 

 Intocmeste dispozitii, opisuri pentru fiecare copil/tanar; 

 Are evidente copiilor care beneficiaza de servicii de asistenta sociala-baza de date in 

cadrulcentrului; 

 Intermediază relaţia copilului ocrotit cu familia sa (părinţi, rude) şi alte persoane faţă de care 

copilul a dezvoltat relaţii de ataşament, in vederea reintegrării / integrării familiale a acestuia; 

 Urmăreşte starea copilului, în urma învoirii în familie, cu scopul menținerii sau încetării 

acestor învoiri; 

 Sprijină copiii/tinerii, în vederea integrării socio-profesionale prin: 

          - sprijin şcolar 

          - consiliere 

 Consiliază copiii / tinerii pe diverse teme: drepturile copilului şi responsabilităţile acestora, 

relaţia copilului cu familia naturală/ personalul casei/cadre didactice/cadre medicale, integrare 

socio-profesională si orice alte teme, în functie de nevoile copiilor etc.; 
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  Se implică in educarea copiilor cu un comportament deviant si desfăşoară activități de 

recreeere şi socializare cu beneficiarii. 

 Actioneaza pentru asigurarea unui mediu securizant pentru copil/tânar; 

  Realizează un climat relaxant evitând starea de frică, nelinişte şi nerăbdare a copilului pe 

perioada efectuarii activitatilor; 

 Colaborează cu psihologul/psihopedagogul pentru a informa familia copilului privind 

progresele si nevoile acestuia;   

  Indrumă copiii in cazul comportamentului opozant / delincvent al acestora (nerespectarea 

programului centrului, absenteism scolar, consum de tutun si alcool etc.); 

 Organizeaza activitati pentru copii in comunitate pentru integrarea socială a acestora;   

 Urmareste evolutia tuturor cazurilor repartizate, intocmeste rapoarte de vizita si consiliere 

precum si rapoarte psihosociale pentru copiii/tinerii din centru. 

 Participă la întâlnirile echipei multidiciplinare organizate în cadrul centrului pentru (se 

semnează procesul verbal): 

      - a identifica nevoile copiilor; 

      - a planifica lunar activitatea; 

      - a elabora planuri individualizate de interventie (PIS) si pentru a urmării gradul de realizare 

a obiectivelor mentionate în acest documente; 

     - a elabora rapoarte de implementare PIS; 

     - a  întocmi rapoarte de activitate; 

 Inregistreaza toate datele cazurilor repratizate, intocmeste rapoarte de vizita in urma vizitelor 

in familie copiilor si de consiliere, precum si rapoarte psihosociale pentru copii/tinerii, impreuna 

cu psihologul din centru sau din cadrul serviciului 

 Evalueaza situatia fiecarui caz si propune sefului de centru modalitati de interventie pentru 

cazurile de care raspunde 

 Pregateste documentatia necesara pentru reevaluarea copiilor/tinerilor; 

 Aplica hotararile luate de catre C.P.C. si instanta judecatoreasca; 

 Isi sustine in fata autoritatilor competentele evaluarile, rapoartele si raspunde pentru 

veridicitatea acestora; 

 Aduce la cunostinta sefului de centru toate modificarile aparute in dosarul copilului/tanarului; 

 Intocmeste rapoarte de activitate lunar, trimestrial si anual la cererea sefului de centru, sefului 

de serviciu sau conducerii D.G.A.S.P.C. ARAD 

                3.b) Responsabilitatile asistentei medicale 

 Colaborează cu medicul de familie şi medicii specialişti, în funcţie de nevoile medicale ale 

copiilor; 

 Completează şi verifică modul de completare a “Registrului medical” de către personalul 

centrului; 

 Elaborează şi completează periodic şi la nevoie documentele: “Fişă medicală”, „Plan 

personalizat de intervenţie pentru menţinerea stării de sănătate a copilului”; 

 Consiliază copiii/tinerii pe diverse teme, cum ar fi: reguli de igienă, alimentaţia sănătoasă, 

transformările corpului în adolescenţă, prevenirea bolilor infecto-contagioase,  prevenirea 

sarcinii nedorite şi pe alte teme, în funcţie de nevoile acestora. 

 Relatia sa cu  copiii se bazeaza pe respectarea drepturilor acestora ,in special pe principiul 

interesului superior al copilului; 

 Asigura copiilor din casa un climat socio-afectiv securizant si afectiv; 

 Cunoaste starea de sanatate a tuturor copiilor; 

 Pastreaza fisele medicale ale copiilor si consemneaza toate interventiile 

medicale(vaccine,interventii chirurgicale ,consultatii,tratament medical,regim alimentar) 

 Mentine legatura cu medicul de familie, cu medicul stomatolog , medicii specialisti, farmacia 

si personalul de la grupe) 
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 Insoteste copiii la efectuarea analizelor medicale si la consultatiile de specialitate; 

 Asigura tratamentul injectabil pentru copiii bolnavi; 

 Intocmeste condica de medicamente cu necesarul pentru toate grupele si o prezinta 

directorului general spre aprobare; 

 Verifica periodic starea de sanatate a copiilor si ofera indicatiile necesare pentru asigurarea 

unui regim de viata sanatos; 

 Intocmeste adeverintele medicale ale copiilor pentru inscrierea la scoli si gradinite; 

 Participa la intocmirea meniurilor  le vizeaza si ofera indicatiile necesare pentru intocmirea 

meniurilor respectand un regim alimentar sanatos; 

 Calculeaza prin sondaj coloriile la meniurile zilnice; 

 Verifica starea de curatenie a locuintei , in special a salii de mese a bucatariilor ,a blocului 

alimentar; 

 Este obligat sa poarte halat alb si boneta in stare de curatenie; 

 Isi efectueaza periodic analizele medicale conform cerintelor medicului de institutie; 

 Urmareste respectarea de catre copii a regulilor de igiena corporala ,alimentara si 

vestimentara; 

 Face propuneri privind interventia asupra copilului din grupe; 

 Consemneaza in caietul de predare al serviciului toate aspectele deosebite aparute pe 

perioada orelor de serviciu; 

 Participa la organizarea de activitati la nivelul grupei,al institutiei; 

 Se implica activ in toate activitatile institutiei in functie de nevoi si de momentul in care-si 

desfasoara activitatea; 

 Raspunde de integritatea fizica si morala a copiilor pe perioada in care se deplaseaza la 

medic,la consultatii de specialitate. 

 Are obligativitatea de a anunta seful de centru despre toate cazurile de boala ale copiilor;   

 Are obligatia sa cunoasca numerele de telefon ale :salvarii,politiei,pompierilor,medicului de 

familie,sefului de compartiment;  

 Se preocupa pentru un consum optim de energie electrica si termica (stinge becurile ramase 

aprinse,supravegheaza aparatura conectata la reteaua electrica); 

 Nu paraseste locul de munca fara acordul sefului de centru; 

 Aduce la cunostinta sefilor ierarhici toate modificarile aparute in munca; 

 Nerespectarea atributiilor din fisa postului atrage dupa sine sanctionarea conform legislatiei   

     3.c) Responsabilitatile psihologului: 

 Asigură copiilor ocrotiti in cadrul Compartimentului case tip familial Santana si Zabrani: 

        - evaluare psihologică;  

        - terapii prin învăţare – dezvoltarea funcţiilor cognitive, dezvoltarea abilităţilor de 

          autocontrol, dezvoltarea autonomiei personale; 

        - terapie ocupaţională;  

        - diverse forme de psihoterapie;  

             - sprijin scolar 

        - consiliere; 

 Desfasoara cu copii urmatoarele activitati :activitati de formare de deprinderi, activitati 

educative, sprijin scolar, activitati de recreere si socializare ; 

 Organizeaza activitati pentru copii in comunitate pentru integrarea sociala a acestora ; 

 Consilieaza copii/tinerii pe diverse teme : drepturile copilului si responsabilitatile 

acestora,relatia copilului cu familia naturala/personalul casei/cadre didactice/cadre 

medicale, integrare socio-profesionala si orice alte teme, in functie de nevoile copilului ; 

 Consilieaza si recomanda educatoprilor/instructorilor de educatie metode de lucru cu 

copiii ; 
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 Indruma copiii in cazul comportamentului opozant/delicvent al acestora (nerespectarea 

programului centrului, adsenteism scolar, consumul de tutun si alcool etc.) si indrumare 

vocationala; 

 Urmareste evolutia tuturor beneficiarilor din cadrul Compartimentului Case Tip Familial 

Santana; 

 Participă la întâlnirile echipei multidiciplinare organizate in cadrul caselor pentru: 

                         - a identifica nevoile copiilor; 

                         - a planifica lunar activitatea; 

                         - a elabora planuri individualizat de interventie (PIS) si pentru a urmării 

                            gradul de realizare a obiectivelor mentionate în acest document 

                         - a elabora rapoarte dre implementare PIS; 

                         - a  întocmi rapoarte de activitate, 

                         - a recomanda  educatorilor metodele de lucru cu copiii 

 Actioneaza pentru asigurarea unui mediu securizant pentru copil/tânar ;  

 Mentine in permanenta legatura cu personalul din case si caddrele didactice ; 

 Isi asumă responsabilităţi pentru demersurile pe care le face în soluţionarea unui caz, 

având obligaţia să informeze şeful ierarhic superior cu privire la acestea 

 Aduce la cunostinta conducerii centrului de plasament orice disfunctiuni întâlnite care pot 

aduce prejudicii sanatatii copiilor /tinerilor din institutie;  

 Sesizeaza orice abuz sau suspiciune, privind incalcarea drepturilor copilului 

 Stabileste si mentine relatii profesionale cu întreg personalul institutiei;  

 Prezinta informatiile si documentele legate de beneficiari / interventii / rezultate, ori de 

cate ori sunt solicitate de catre superiorul ierarhic. 

 Detine o baza de date a copiilor din cadrul Compartimentului Case Tip Familial Santana; 

 Participă şi respectă instructajul  în domeniul situaţiilor de urgenţă şi în domeniul 

securităţii şi sănătăţii în muncă; 

 Cunoaste numerele de telefon ale: salvarii/politiei/pompierilor (112), medicului de 

familie, sefului de centru/compartiment; 

 Participă la cursuri de formare în domeniul protecţiei copilului;                                                      

 Primeste si solutioneaza si alte sarcini trasate de conducerea institutiei, pe linie ierarhica, 

în limita competentelor profesionale pe care le are;  

 Respecta relatiile ierarhice, disciplina la locul de munca, normele de conduita in relatiile 

cu ceilalti membrii ai colectivului; 

 Respectă codul deontologic al profesiei de psiholog; 

 Raspunde de bunurile primite pe inventa; 

 Solicită sprijinul specialiştilor (asistent social, consilieri) în situaţia constatării unor  

dificultăţi de relaţionare cu copilul sau a identificării unor noi nevoi ale acestuia; 

 Utilizeză şi păstrează în bune condiţii materialele din dotare, conform instrucţiunilor de 

utilizare; 

     3.d.) Responsabilitatile  psihopedagogului: 

 Asigura sprijin, indruma copiii si tinerii in realizarea sarcinilor scolare; 

 Desfasoara cu copii urmatoarele activitati :activitati de formare de deprinderi, activitati 

educative, sprijin scolar, activitati de recreere si socializare ; 

 Organizeaza activitati pentru copii in comunitate pentru integrarea sociala a acestora ; 

 Confectioneaza material didactic pentru activitatile cu copiii si pentru diferite 

evenimente, pregateste copiii in acest sens; 

 Consilieaza copii/tinerii pe diverse teme : drepturile copilului si responsabilitatile 

acestora,relatia copilului cu familia naturala/personalul casei/cadre didactice/cadre 

medicale, integrare socio-profesionala si orice alte teme, in functie de nevoile copilului ; 
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 Consilieaza si recomanda educatoprilor/instructorilor de educatie metode de lucru cu 

copiii ; 

 Indruma copiii in cazul comportamentului opozant/delicvent al acestora (nerespectarea 

programului centrului, adsenteism scolar, consumul de tutun si alcool etc.) si indrumare 

vocationala; 

 Urmareste evolutia tuturor beneficiarilor din cadrul Compartimentului Case Tip Familial 

Santana; 

 Participă la întâlnirile echipei multidiciplinare organizate in cadrul caselor pentru: 

                         - a identifica nevoile copiilor; 

                         - a planifica lunar activitatea; 

                         - a elabora planuri individualizat de interventie (PIS) si pentru a urmării 

                            gradul de realizare a obiectivelor mentionate în acest document 

                         - a elabora rapoarte dre implementare PIS; 

                         - a  întocmi rapoarte de activitate, 

                         - a recomanda  educatorilor metodele de lucru cu copiii 

 Actioneaza pentru asigurarea unui mediu securizant pentru copil/tânar ;  

 Mentine in permanenta legatura cu personalul din case si caddrele didactice ; 

 Isi asumă responsabilităţi pentru demersurile pe care le face în soluţionarea unui caz, 

având obligaţia să informeze şeful ierarhic superior cu privire la acestea 

 Aduce la cunostinta conducerii centrului de plasament orice disfunctiuni întâlnite care pot 

aduce prejudicii sanatatii copiilor /tinerilor din institutie;  

 Sesizeaza orice abuz sau suspiciune, privind incalcarea drepturilor copilului 

 Stabileste si mentine relatii profesionale cu întreg personalul institutiei;  

 Prezinta informatiile si documentele legate de beneficiari / interventii / rezultate, ori de 

cate ori sunt solicitate de catre superiorul ierarhic. 

 Detine o baza de date a copiilor din cadrul Compartimentului Case Tip Familial Santana; 

 Participă şi respectă instructajul  în domeniul situaţiilor de urgenţă şi în domeniul 

securităţii şi sănătăţii în muncă; 

 Cunoaste numerele de telefon ale: salvarii/politiei/pompierilor (112), medicului de 

familie, sefului de centru/compartiment; 

 Participă la cursuri de formare în domeniul protecţiei copilului;                                                      

 Primeste si solutioneaza si alte sarcini trasate de conducerea institutiei, pe linie ierarhica, 

în limita competentelor profesionale pe care le are;  

 Respecta relatiile ierarhice, disciplina la locul de munca, normele de conduita in relatiile 

cu ceilalti membrii ai colectivului; 

 Respectă codul deontologic al profesiei de psiholog; 

 Raspunde de bunurile primite pe inventa; 

 Solicită sprijinul specialiştilor (asistent social, consilieri) în situaţia constatării unor  

dificultăţi de relaţionare cu copilul sau a identificării unor noi nevoi ale acestuia; 

 Utilizeză şi păstrează în bune condiţii materialele din dotare, conform instrucţiunilor de 

utilizare; 

    3.e) Responsabilitatile  pentru următoarele posturi: consilier, instructor educaţie, 

ingrijitor copii, muncitor care isi desfasoara activitatea la Casa de tip familial SOS 1 

Zabrani 

  Se conformează programului de 8/12 ore, conform Codului Muncii şi în funcţie de interesul 

superior al copilului; semneaza condica de prezenţă; 

 Se conformeaza programului de 8/12 ore, conform Codului Muncii si in functie de interesul 

 Preia tura de la referentul/educatorul de serviciu, citeste caietul de predare pentru a afla ceea 

ce s-a intamplat pe parcursul zilei/in cursul zilei anterioare si consemneaza in caiet, la plecare 

aspectele relevante din tura sa; 
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 Desfăşoară activităţi de: îngrijire, formare de deprinderi de viaţă independentă, sprijin scolar, 

socializare şi recreere a copiilor ocrotiţi, consemnându-le scris în programele de interventie 

specifică; 

 Efectueaza activitati zilnice de intretinere si igienizare a casei, raspunzand  de starea de 

curatenie a casei; 

 Pregateste hrana copiilor in perioada cand este de serviciu, conform meniului; 

 Se implica activ in toate activitatile casei in functie de nevoi si de momentul in care isi 

desfasoara activitatea; 

 Participa la organizarea de activitati la nivelul grupei, a casei, al compartimentului; 

 Sprijină şi coordonează copiii pentru respectarea programului zilnic; 

 Sprijină copiii, dupa caz, la: îmbrăcare/dezbrăcare,  servirea  mesei, igienă, efectuarea baii 

generale şi in toate activitatile de formare a deprinderilor de autonomie personala; 

 Cunoaste trecutul copilului, starea sa de sanatate, preferintele si comportamentul acestuia, 

date despre familia copilului, motivul luarii masurii de protectie si foloseste toate aceste date 

pentru a dezvolta o buna relatie cu copilul pentru a-si adapta interventia educativa, pastrand 

confidentialitatea tuturor datelor; 

 Raspunde de integritatea fizica si morala a copiilor pe perioada orelor de munca; 

 Crează un climat socio-afectiv, securizant, asigură copilului o relaţie caldă, de înţelegere;  

 Supravegheaza copiii pentru evitarea accidentelor in timpul desfasurarii activitatii in casa si 

respecta normele de igiena si protectie; 

 Urmareste respectarea de catre copii a regulilor de igiena corporala,  alimentara  si 

vestimentara; 

 Răspunde de viaţa şi securitatea copiilor care sunt încredinţaţi în timpul în care îşi  desfăşoară 

activitatea, luând măsuri de prevenire a accidentelor, urmăreşte permanent starea psiho-fizică a 

copilului şi sesizează serviciul medical de urgenţă (dacă este necesar) şi şefului de centru,  orice 

modificare intervenită în dezvoltarea copilului, consemnează la ieşirea din tură orice eveniment 

deosebit ; 

 Raspunde de starea de sanatate a copiilor pe timpul desfasurarii activitatii si ia masuri urgente 

in cazul imbolnavirilor, cu obligativitatea administrarii tratamentului medicamentos; 

 Însoţeşte copiii prescolari la gradinita; 

 Mentine legatura cu scoala in permanenta, participa la sedintele cu parintii, raspunde la 

chemarile scolii ori de cate ori sunt chemati, intocmeste rapoarte de vizita la scoala; 

 Însoţeşte şi supraveghează copiii din casa/centru pe perioada şederii acestora  în spital; 

 Însoţeşte copiii la diferite activitati de recreere si socializare in comunitate - excursii,tabere, 

spectacole, serbari etc.; 

 Organizează activitatea educativă, sub forma de joc colectiv şi individual, respectând 

particularităţile de dezvoltare ale copiilor; 

 Indrumă copiii / adolescentii in cazul comportamentului opozant al acestora (nerespectarea 

programului centrului, absenteism scolar, consumul de tutun si alcool etc.);  

 Stabileşte comunicarea copilului cu părinţii, informându-i pe aceştia despre achiziţiile  

copilului precum si despre dificultatile acestuia; 

 Permite persoanelor din exterior (parinti, rude sau alte persoane fata de care copilul a 

dezvoltat relatii de atasament) să scoată copiii din centru/casa, numai cu aprobarea şefului de 

centru; 

 Intocmeste observaţii scrise cu privire la comportamentul şi evoluţia educaţională a copiilor 

asistati în rapoartele de implementare a planurilor individualizate de servicii; 

 Completează fişa de vizită a copilului  privind evoluţia relaţiei părinte/altă persoană - copil în 

urma vizitării acestuia în centru; 

 Cunoaste si completeaza, dupa caz, „registrele” aflate in casa, conform procedurii: Registru 

învoiri copiii/tineri, registru medical, registru incidente, registru consemnări măsuri restrictive, 
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registru abuzuri, sesizări, reclamaţii copii/tineri, registru opinii şi sugestii,registru de evidenţă  a 

evenimentelor importante  

 Confecţionează material didactic pentru activităţile cu copiii şi pentru diferite evenimente, 

serbări şi pregăteşte persoanele asistate în acest sens; 

 Raspunde de bunurile copiilor si ale casei pe perioada desfasurarii activitatii; 

 Participa la receptionarea bunurilor in cazul in care exista emisa o dispozitie;  

 Suporta contravaloarea obiectelor de inventar care lipsesc la inventarierea periodica solicitata 

de conducerea centrului, a DGASPC Arad; 

 Cunoaste numerele de telefon ale: salvarii/politiei/pompierilor (112), medicului de familie, 

sefului de centru/compartiment; 

 Participă şi respectă instructajul  în domeniul situaţiilor de urgenţă şi în domeniul securităţii şi 

sănătăţii în muncă; 

 Participă la cursuri de formare în domeniul protecţiei copilului;                                                   

 Nu paraseste locul de munca pana nu preda tura, nemotivat si fara acordul sefului de 

centru/compartiment; 

 In toate activitatile desfasurate se urmareste interesul superior al copilului; 

 Informează seful ierarhic cu toate modificarile şi situaţiile deosebite apărute in munca; 

 Nerespectarea atributiilor din fisa postului atrage dupa sine sanctionarea conform legislatie 

 

ART. 12 
Personalul administrativ la nivelul Compartimentului Case Tip Familial Santana: 

  a) şofer: - 1 

     Responsabilitatile soferului: 

 relatia sa cu  copiii se bazeaza pe respectarea drepturilor acestora ,in special pe principiul 

interesului superior al copilului; 

 asigura copiilor  un climat socio-afectiv securizant si afectiv; 

 consemneaza in caietul de predare al serviciului toate aspectele deosebite aparute pe perioda 

orelor de serviciu ; 

 participa la organizarea de activitati la nivelul institutiei ; 

 se implica activ in toate activitatile la nivelul institutiei , in functie de nevoi si de momentul 

in care-si desfasoara activitatea ; 

 raspunde de integritatea fizica si morala a copiilor pe perioada orelor de munca ; 

 supravegheaza copiii pentru evitarea accidentelor in timpul desfasurarii activitatii , 

deplasarilor cu autoturismul si in cazul in care este  insotitorul copiilor in deplasari interne si 

internationale si I-a masuri urgente in cazul imbolnavirilor; 

 raspunde de bunurile copiilor si ale casei pe perioda deplasarilor ; 

 intocmeste foi de parcurs pentru toate deplasarile cu obligativitatea vizarii la toate 

stationarile ; 

 raspunde de integritatea persoanelor calatoare ; 

 raspunde de starea de curatenie si functionare a autoturismului; 

 efectueaza toate verificarile tehnice la termenele stabilite ; 

 respecta achizitionarea pieselor de schimb de la firma furnizore a DGASPC-ului. 

 Anunta seful de centru despre toate defectiunile autoturismului ; 

 Are obligativitatea de a-si efectua controlul medical periodic ; 

 Are obligatia sa cunoasca numarul de telefon pentru contactarea ;salvarii, politiei, 

pompierilor, medicului de familie, sefului de compartiment ; 

 Nu paraseste locul de munca fara acordul sefului de centru ; 

 Aduce la cunostinta sefilor ierarhici toate modificarile aparute in munca . 

 nerespectarea atributiilor din fisa postului atrage dupa sine sanctionarea conform legislatiei ; 
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ART. 13 

  Finanţarea centrului 

  (1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea 

resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime de 

calitate aplicabile. 

  (2) Finanţarea cheltuielilor centrului se asigură, în condiţiile legii, din următoarele surse: 

  a) bugetul local al judeţului; 

  b) bugetul de stat; 

  c) donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori juridice din ţară 

şi din străinătate; 

  d) fonduri externe rambursabile şi nerambursabile; 

  e) alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 
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ANEXA Nr. 9 

 

 

 

REGULAMENT  

de organizare şi funcţionare a serviciului social cu cazare: 

"Compartiment case tip familial Santana – Casa SOS 1" 

     

ART. 1 
  Definiţie 

  (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social 

"Compartiment Case Tip Familial Santana –Casa  SOS 1", aprobat prin aceeaşi hotărâre prin 

care a fost înfiinţat, în vederea asigurării funcţionării acestuia cu respectarea standardelor 

minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informaţii 

privind condiţiile de admitere, serviciile oferite etc. 

  (2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, 

cât şi pentru angajaţii centrului şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, 

reprezentanţii legali/convenţionali, vizitatori. 

  

ART. 2 

  Identificarea serviciului social 

  Serviciul social " Compartiment  Case Tip Familial Santana –Casa  SOS 1",  cod serviciu 

social 8790CR-C-I, este înfiinţat şi administrat de furnizorul Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Arad, acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF, nr. 

000159, deţine Licenţa de funcţionare definitivă/provizorie nr. -, sediul Compartiment  Case Tip 

Familial Santana –Casa  SOS 1", str. P-ta Marasesti, nr.3. Codul serviciu social 8790CR-C-I, 

reprezintă "Centrele rezidenţiale pentru copilul separat temporar sau definitiv de părinţii săi: 

centre de plasament, case de tip familial, apartamente etc.". 

     

ART. 3 
  Scopul serviciului social 

  Scopul serviciului social " Compartiment  Case Tip Familial Santana –Casa  SOS 1", este 

asigurarea protecţiei, creşterii şi îngrijirii copilului separat, temporar sau definitiv, de părinţii săi, 

ca urmare a stabilirii în condiţiile prezentei legi a măsurii plasamentului, în vederea reintegrării 

sau integrării familiale şi socio-profesionale. 

    Serviciului social " Compartiment  Case Tip Familial Santana –Casa  SOS 1", asigură 

activităţi de găzduire pe o perioadă mai mare de 24 de ore, îngrijire, educaţie non-formală şi 

informală, sprijin emoţional, consiliere, precum şi dezvoltarea majorităţii deprinderilor de viaţă 

independentă şi a unor activităţi legate de reintegrarea sau integrarea familială; activităţile se 

acordă în locaţia serviciului social. Celelalte activităţi se pot acorda de către " Compartiment  

Case Tip Familial Santana –Casa  SOS 1",  în locaţia proprie sau în alte locaţii, însă accesul la 

aceste activităţi este asigurat şi monitorizat de serviciul în cauză.  

  

ART. 4 
  Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare 

  (1) Serviciul social " Compartiment  Case Tip Familial Santana –Casa  SOS 1",  

funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a 

serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, Legea nr. 

272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
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persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare etc.  

  (2) Standard minim de calitate aplicabil este reglementat prin Ordinul 21/2004 pentru 

aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecţia copilului de tip 

rezidenţial. 

      (3) Serviciul social " Compartiment Case Tip Familial Santana –Casa  SOS 1",  este 

înfiinţat prin: 

  a) Hotărârea Consiliului Judeţean Arad, nr. 20 / 19.03.2001 şi funcţionează în cadrul 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad 

 

ART. 5 
  Principiile care stau la baza acordării serviciului social 

  (1) Serviciul social " Compartiment Case Tip Familial Santana –Casa  SOS 1",  se 

organizează şi funcţionează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul 

naţional de asistenţă socială, precum şi a principiilor specifice care stau la baza acordării 

serviciilor sociale prevăzute în legislaţia specifică, în convenţiile internaţionale ratificate prin 

lege şi în celelalte acte internaţionale în materie la care România este parte, precum şi în 

standardele minime de calitate aplicabile. 

  (2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul " 

Compartiment Case Tip Familial Santana –Casa  SOS 1",  sunt următoarele: 

   a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare; 

   b) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte 

egalitatea de şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea 

personală şi întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele 

beneficiare; 

   c) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare; 

   d) deschiderea către comunitate; 

   e) asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor 

lor; 

   f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în 

unitate a unui personal mixt; 

   g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se 

cont, după caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitate de exerciţiu 

- cu respectarea prevederilor Legii sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări 

psihice nr. 487/2002, republicată; 

   h) facilitarea menţinerii relaţiilor personale ale beneficiarului şi a contactelor directe, 

după caz, cu fraţii, părinţii, alte rude, prieteni, precum şi cu alte persoane faţă de care acesta a 

dezvoltat legături de ataşament; 

   i) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare; 

   j) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare; 

   k) preocuparea permanentă pentru identificarea soluţiilor de integrare în familie sau, după 

caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potenţialului şi 

abilităţilor persoanei beneficiare de a trăi independent; 

   l) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a 

acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate; 

   m) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare; 

   n) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale; 

   o) primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor 

capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu care 

se pot confrunta la un moment dat; 
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   p) colaborarea centrului/unităţii cu serviciul public de asistenţă socială. 

 

ART. 6 
  Beneficiarii serviciilor sociale 

  (1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în " Compartiment Case Tip Familial Santana –

Casa  SOS 1",  sunt copiii separaţi, temporar sau definitiv, de părinţii săi, ca urmare a stabilirii 

măsurii plasamentului. 

  (2) Condiţiile de acces/admitere în centru sunt următoarele: 

   a) acte necesare: 

 Hotărare emisă de Comisiei pentru Protecţia Copilului sau, după caz, Sentinţa civilă 

emisă de Tribunal, din care să reiasă instituirea plasamentului copilului la DGADPC 

Arad; 

 Dispoziţia Directorului general al DGASPC Arad prin care se dispune locul aplicării 

măsurii plasamentului copilului, respectiv la " Compartiment Case Tip Familial 

Santana –Casa  SOS 1". 

 b) Modalitatea de stabilire a contribuţiei beneficiarului este conform Hotărarii CPC sau 

Sentinţei civile enise de Tribunal. 

  (3) Condiţii de încetare a serviciilor: reintegrarea sau integrarea familială şi socio-

profesională a copilului/tanărului. 

  (4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în " Compartiment Case Tip Familial 

Santana –Casa  SOS 1",   au următoarele drepturi: 

   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; 

   c) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite; 

   d) să li se asigure continuitatea 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 li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime; 

   g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite; 

   h) să li se respecte toate drepturile speciale în situaţia în care sunt minori sau persoane cu 

dizabilităţi. 

  (5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în " Compartiment  Case Tip 

Familial Santana –Casa   SOS 1", au următoarele obligaţii: 

   a) să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială, 

medicală şi economică; 

   b) să participe, în raport cu vârsta, situaţia de dependenţă etc., la procesul de furnizare a 

serviciilor sociale; 

   c) să contribuie, în conformitate cu legislaţia în vigoare, la plata serviciilor sociale 

furnizate, în funcţie de tipul serviciului şi de situaţia lor materială; 

   d) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală; 

   e) să respecte prevederile prezentului regulament. 

 

ART. 7 

  Activităţi şi funcţii 

  Principalele funcţiile ale serviciului social " Compartiment Case Tip Familial Santana –

Casa  SOS 1",  sunt următoarele: 

  a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea 
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următoarele activităţi: 

    1. reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana 

beneficiară; 

    2. găzduire pe perioada determinată; 

    3. îngrijire personală; 

    4. educare; 

    5. dezvoltarea abilităţilor de viaţă independentă; 

     6. consiliere psihologică şi suport emoţional; 

     7. supraveghere; 

     8. socializare şi activităţi culturale; 

    b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg 

despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi: 

   1. organizarea de activităţi (serbări, programe)şi invitarea autorităţilor publice şi a 

publicului larg (rudele copilului, persoane faţă de care acesta a dezvoltat relaţii de ataşament, 

cadre didactice etc.) în “ Compartiment Case Tip Familial Santana –Casa  SOS 1", 

   2. organizarea de activităţi în comunitate cu beneficiarii (spectacole, excursii etc.); 

   3. articole privind activitatea “ Compartimentului  Case Tip Familial Santana –Casa SOS 

1", în presă; 

   4. elaborarea de rapoarte de activitate; 

  c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de 

promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în 

care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit 

scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activităţi: 

   1. campanii de promovare a drepturilor copilului; 

   2. campanii pentru încurajarea voluntariatului; 

  d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi: 

   1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor; 

   2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate; 

  e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea 

următoarelor activităţi: 

        1. încadrarea în bugetul de venituri şi cheltuieli; 

     2. întocmirea şi respectarea planului de achiziţii; 

    3. achiziţionarea produselor necesare copiilor în limita bugetului disponibil şi conform 

baremurilor în vigoare; 

     4. întocmirea fişelor posturilor pentru toţi angajaţii; 

     5. respectarea de către toţi angajaţii a responsabiltăţilor şi atribuţiilor, din fişa postului; 

 

ART. 8 
  Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal 

  (1) Serviciul social " Compartiment Case Tip Familial Santana –Casa  SOS 1", funcţionează 

cu un număr de 63 de persoane din care 9 vacante iar la Casa SOS 1 Santana - 6 persoane , 

conform prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Arad, nr. 143 / 26.06.2015 din care: 

        Personal total pe Compartiment Case Tip Familial Santana: 

  a) personal de conducere: şef de centru - 1 

  b) personal de specialitate : 1 psihopedagog, 1  psiholog, 1 asistent social,  2  asistent 

medical din care 1 vacant; 

        c) consilieri: - 10  

        d) referenti: - 12 din care 1 vacant 

        e) instructor de educatie: - 7 din care 2 vacante 

        f) asistent social : 4 
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        g) infirmier:  - 3 din care 2 vacante 

        h) ingrijitor copii: - 7 

        i)  sofer: - 1 

        j)  muncitor calificat: - 11 din care 2 vacante 

        k) muncitor necalificat:- 3 din care 1 vacant 

  l) voluntari, în funcţie de cererile depuse.  

        Personal la casa SOS 1 Santana: 

-  1 consilier, 

-  1 asistent social, 

-  1 instructor educatie,  

-  1 muncitor calificat,  

-  2 ingrijitori copii; 

  2. Personalul de specialitate reprezintă 60% din totalul personalului. 

  3. Încadrarea personalului se realizează cu respectarea numărului maxim de posturi 

prevăzut în statul de funcţii aprobat. 

  4. Numărul maxim de posturi pentru funcţii de conducere este un post pentru şeful de 

centru. 

  (2) Raportul angajat/beneficiar, conform ordinului 21/2004 este de: 8 adulti / 12 copii 

 

Categoria de varstă Nr. de copii/grupă Raport minim adulţi-

copii 

4-6 ani 1 1:3 

7-12 ani  4 1:4 

Peste 13 ani 7 1:6 

          

ART. 9 

  Personalul de conducere 

  (1) Personalul de conducere  este reprezentat de şef de centru; 

  Atribuţiile personalului de conducere sunt: 

  a) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul 

serviciului şi propune organului competent sancţiuni disciplinare pentru salariaţii care nu îşi 

îndeplinesc în mod corespunzător atribuţiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul 

furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.; 

  b) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării 

obiectivelor şi întocmeşte informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale; 

  c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi 

perfecţionare; 

  d) colaborează cu alte centre/alţi furnizori de servicii sociale şi/sau alte structuri ale 

societăţii civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătăţirii permanente a 

instrumentelor proprii de asigurare a calităţii serviciilor, precum şi pentru identificarea celor mai 

bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare; 

  e) întocmeşte raportul anual de activitate; 

  f) asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii serviciului/centrului; 

  g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice şi a numărului 

de personal; 

  h) desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii centrului în comunitate; 

  i) ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări 

ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce; 

  j) răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul serviciului şi 

dispune, în limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea acestor 
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activităţi sau, după caz, formulează propuneri în acest sens; 

  k) organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a 

regulamentului de organizare şi funcţionare; 

  l) reprezintă serviciul în relaţiile cu furnizorul de servicii sociale şi, după caz, cu autorităţile 

şi instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, precum şi în 

justiţie, cu acordul Directorului general al DGASPC Arad; 

  m) asigură comunicarea şi colaborarea permanentă cu serviciul public de asistenţă socială 

de la nivelul primăriei şi de la nivel judeţean, cu alte instituţii publice locale şi organizaţii ale 

societăţii civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor; 

  n) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi 

beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare; 

  o) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 

  (3) Funcţiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condiţiile legii. 

  (4) Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducere trebuie să fie absolvenţi cu diplomă de 

învăţământ superior în domeniul psihologie, asistenţă socială şi sociologie, cu vechime de 

minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenţi cu diplomă de licenţă ai 

învăţământului superior în domeniul juridic, medical, economic şi al ştiinţelor administrative, cu 

experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale. 

  (5) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a conducătorilor instituţiei se  

face în condiţiile legii. 

  

ART. 10 
   Compartiment  Case Tip Familial Santana –Casa  SOS 1",  nu are personalitate juridică şi 

consiliul consultativ. 

   

ART. 11 
  Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă. Personal de specialitate şi auxiliar 

  (1) Personalul de specialitate este:  

a) în cadrul casei: - 1 consilier, 1 asistent social, 1 instructor de educatie, 2 ingrijitori 

copii, 1 muncitor 

b) în cadrul Compartimentului Case Tip Familial Santana: 

  -  asistent medical generalist (325901),  

  -  asistent social (263501); 

  -  consilier în domeniul adicţiilor (263502); 

  -  infirmieră (532103); 

  -  instructor-educator pentru activităţi de resocializare (263508);  

  -  psiholog (263411); 

  -  psihopedagog (263412);  

  

  (2) Atribuţii ale personalului de specialitate: 

   a) asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea 

prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile şi a prezentului regulament; 

   b) colaborează cu specialişti din alte centre în vederea soluţionării cazurilor; identificării 

de resurse etc.; 

   c) monitorizează respectarea standardelor minime de calitate; 

   d) sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, 

situaţii de nerespectare a prevederilor prezentului regulament etc.; 

   e) întocmeşte rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată; 

   f) face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi 

respectării legislaţiei; 
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        g) cunoaste si respecta: 

 Legislatia in domeniul protectiei copilului; 

 Prevederile Codului Muncii; 

 Documente care reglementeaza activitatea D.G.A.S.P.C Arad: 

         - Regulamentul de organizare şi functionare al DGASPC Arad 

         - Regulamentul intern al D.G.A.S.P.C. Arad; 

         - Acordul–Contractul colectiv de munca al D.G.A.SP.C. Arad 

 Documente care reglementeaza activitatea centrului: 

       - Metodologia de organizare si functionare; 

       - Norme interne de functionare; 

         - Proiect institutional; 

         - Planul anual de actiune – Stabilirea unui sistem de monitorizare a desfasurarii activitatilor 

din structura obiectivelor ; 

         - Codul etic al personalului centrului, pentru relatiile cu copiii si familiile acestora ; 

         - Codul de conduita profesionala a personalului ce isi desfasoara activitatea in centru ; 

         - Misiunea centrului ; 

         - Procedurile operationale privind realizarea activitatilor din cadrul centrului/casei; 

         - Prgramul copiilor din cadrul casei/centrului; 

 Contractul individual de munca; 

 Drepturile copilului; 

 Proceduri privind: 

       - acordarea de sprijin personalizat copilului/beneficiarului; 

       - consilierea si sprijinirea familiei copilului; 

       - implicarea parintilor / familiei extinse a copilului in programul de ingrijire al copilului ; 

       - asigurarea intimitatii si confidentialitatii; 

       - asigurarea securităţii; 

       - consultarea si participarea copiilor; 

       - acordarea primului ajutor; 

       - sesizarea/reclamarea unor fapte/evenimente deosebite; 

       - protejarea copilui de abuz, neglijare, exploatare; 

       - controlul comportamentelor inacceptabile copiilor; 

       - gestionarea resurselor financiare ale copiilor; 

       - absenţa copilului fără permisiune; 

 Procedurile operaţionale specifice activităţilor 

desfăşurate în cadrul procesului de furnizare a serviciilor pentru protecţia copilului de tip 

rezidenţial, conform ISO. 

  g) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 

  (3) Responsabilitatile  pentru fiecare post de specialitate aferent structurii 

organizatorice/organigramei. 

       3.a) Responsabilitatile  asistentului social 

 Intocmeste, completeaza si tine evidente documentelor din dosarul beneficiarului; 

 Intocmeste dispozitii, opisuri pentru fiecare copil/tanar; 

 Are evidente copiilor care beneficiaza de servicii de asistenta sociala-baza de date in 

cadrulcentrului; 

 Intermediază relaţia copilului ocrotit cu familia sa (părinţi, rude) şi alte persoane faţă de care 

copilul a dezvoltat relaţii de ataşament, in vederea reintegrării / integrării familiale a acestuia; 

 Urmăreşte starea copilului, în urma învoirii în familie, cu scopul menținerii sau încetării 

acestor învoiri; 

 Sprijină copiii/tinerii, în vederea integrării socio-profesionale prin: 

          - sprijin şcolar 
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          - consiliere 

 Consiliază copiii / tinerii pe diverse teme: drepturile copilului şi responsabilităţile acestora, 

relaţia copilului cu familia naturală/ personalul casei/cadre didactice/cadre medicale, integrare 

socio-profesională si orice alte teme, în functie de nevoile copiilor etc.; 

  Se implică in educarea copiilor cu un comportament deviant si desfăşoară activități de 

recreeere şi socializare cu beneficiarii. 

 Actioneaza pentru asigurarea unui mediu securizant pentru copil/tânar; 

  Realizează un climat relaxant evitând starea de frică, nelinişte şi nerăbdare a copilului pe 

perioada efectuarii activitatilor; 

 Colaborează cu psihologul/psihopedagogul pentru a informa familia copilului privind 

progresele si nevoile acestuia;   

  Indrumă copiii in cazul comportamentului opozant / delincvent al acestora (nerespectarea 

programului centrului, absenteism scolar, consum de tutun si alcool etc.); 

 Organizeaza activitati pentru copii in comunitate pentru integrarea socială a acestora;   

 Urmareste evolutia tuturor cazurilor repartizate, intocmeste rapoarte de vizita si consiliere 

precum si rapoarte psihosociale pentru copiii/tinerii din centru. 

 Participă la întâlnirile echipei multidiciplinare organizate în cadrul centrului pentru (se 

semnează procesul verbal): 

      - a identifica nevoile copiilor; 

      - a planifica lunar activitatea; 

      - a elabora planuri individualizate de interventie (PIS) si pentru a urmării gradul de realizare 

a obiectivelor mentionate în acest documente; 

     - a elabora rapoarte de implementare PIS; 

     - a  întocmi rapoarte de activitate; 

 Inregistreaza toate datele cazurilor repratizate, intocmeste rapoarte de vizita in urma vizitelor 

in familie copiilor si de consiliere, precum si rapoarte psihosociale pentru copii/tinerii, impreuna 

cu psihologul din centru sau din cadrul serviciului 

 Evalueaza situatia fiecarui caz si propune sefului de centru modalitati de interventie pentru 

cazurile de care raspunde 

 Pregateste documentatia necesara pentru reevaluarea copiilor/tinerilor; 

 Aplica hotararile luate de catre C.P.C. si instanta judecatoreasca; 

 Isi sustine in fata autoritatilor competentele evaluarile, rapoartele si raspunde pentru 

veridicitatea acestora; 

 Aduce la cunostinta sefului de centru toate modificarile aparute in dosarul copilului/tanarului; 

 Intocmeste rapoarte de activitate lunar, trimestrial si anual la cererea sefului de centru, sefului 

de serviciu sau conducerii D.G.A.S.P.C. ARAD 

                3.b) Responsabilitatile asistentei medicale 

 Colaborează cu medicul de familie şi medicii specialişti, în funcţie de nevoile medicale ale 

copiilor; 

 Completează şi verifică modul de completare a “Registrului medical” de către personalul 

centrului; 

 Elaborează şi completează periodic şi la nevoie documentele: “Fişă medicală”, „Plan 

personalizat de intervenţie pentru menţinerea stării de sănătate a copilului”; 

 Consiliază copiii/tinerii pe diverse teme, cum ar fi: reguli de igienă, alimentaţia sănătoasă, 

transformările corpului în adolescenţă, prevenirea bolilor infecto-contagioase,  prevenirea 

sarcinii nedorite şi pe alte teme, în funcţie de nevoile acestora. 

 Relatia sa cu  copiii se bazeaza pe respectarea drepturilor acestora ,in special pe principiul 

interesului superior al copilului; 

 Asigura copiilor din casa un climat socio-afectiv securizant si afectiv; 

 Cunoaste starea de sanatate a tuturor copiilor; 
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 Pastreaza fisele medicale ale copiilor si consemneaza toate interventiile 

medicale(vaccine,interventii chirurgicale ,consultatii,tratament medical,regim alimentar) 

 Mentine legatura cu medicul de familie, cu medicul stomatolog , medicii specialisti, farmacia 

si personalul de la grupe) 

 Insoteste copiii la efectuarea analizelor medicale si la consultatiile de specialitate; 

 Asigura tratamentul injectabil pentru copiii bolnavi; 

 Intocmeste condica de medicamente cu necesarul pentru toate grupele si o prezinta 

directorului general spre aprobare; 

 Verifica periodic starea de sanatate a copiilor si ofera indicatiile necesare pentru asigurarea 

unui regim de viata sanatos; 

 Intocmeste adeverintele medicale ale copiilor pentru inscrierea la scoli si gradinite; 

 Participa la intocmirea meniurilor  le vizeaza si ofera indicatiile necesare pentru intocmirea 

meniurilor respectand un regim alimentar sanatos; 

 Calculeaza prin sondaj coloriile la meniurile zilnice; 

 Verifica starea de curatenie a locuintei , in special a salii de mese a bucatariilor ,a blocului 

alimentar; 

 Este obligat sa poarte halat alb si boneta in stare de curatenie; 

 Isi efectueaza periodic analizele medicale conform cerintelor medicului de institutie; 

 Urmareste respectarea de catre copii a regulilor de igiena corporala ,alimentara si 

vestimentara; 

 Face propuneri privind interventia asupra copilului din grupe; 

 Consemneaza in caietul de predare al serviciului toate aspectele deosebite aparute pe 

perioada orelor de serviciu; 

 Participa la organizarea de activitati la nivelul grupei,al institutiei; 

 Se implica activ in toate activitatile institutiei in functie de nevoi si de momentul in care-si 

desfasoara activitatea; 

 Raspunde de integritatea fizica si morala a copiilor pe perioada in care se deplaseaza la 

medic,la consultatii de specialitate. 

 Are obligativitatea de a anunta seful de centru despre toate cazurile de boala ale copiilor;   

 Are obligatia sa cunoasca numerele de telefon ale :salvarii,politiei,pompierilor,medicului de 

familie,sefului de compartiment;  

 Se preocupa pentru un consum optim de energie electrica si termica (stinge becurile ramase 

aprinse,supravegheaza aparatura conectata la reteaua electrica); 

 Nu paraseste locul de munca fara acordul sefului de centru; 

 Aduce la cunostinta sefilor ierarhici toate modificarile aparute in munca; 

 Nerespectarea atributiilor din fisa postului atrage dupa sine sanctionarea conform legislatiei   

     3.c) Responsabilitatile psihologului: 

 Asigură copiilor ocrotiti in cadrul Compartimentului case tip familial Santana: 

        - evaluare psihologică;  

        - terapii prin învăţare – dezvoltarea funcţiilor cognitive, dezvoltarea abilităţilor de 

          autocontrol, dezvoltarea autonomiei personale; 

        - terapie ocupaţională;  

        - diverse forme de psihoterapie;  

             - sprijin scolar 

        - consiliere; 

 Desfasoara cu copii urmatoarele activitati :activitati de formare de deprinderi, activitati 

educative, sprijin scolar, activitati de recreere si socializare ; 

 Organizeaza activitati pentru copii in comunitate pentru integrarea sociala a acestora ; 
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 Consilieaza copii/tinerii pe diverse teme : drepturile copilului si responsabilitatile 

acestora,relatia copilului cu familia naturala/personalul casei/cadre didactice/cadre 

medicale, integrare socio-profesionala si orice alte teme, in functie de nevoile copilului ; 

 Consilieaza si recomanda educatoprilor/instructorilor de educatie metode de lucru cu 

copiii ; 

 Indruma copiii in cazul comportamentului opozant/delicvent al acestora (nerespectarea 

programului centrului, adsenteism scolar, consumul de tutun si alcool etc.) si indrumare 

vocationala; 

 Urmareste evolutia tuturor beneficiarilor din cadrul Compartimentului Case Tip Familial 

Santana; 

 Participă la întâlnirile echipei multidiciplinare organizate in cadrul caselor pentru: 

                         - a identifica nevoile copiilor; 

                         - a planifica lunar activitatea; 

                         - a elabora planuri individualizat de interventie (PIS) si pentru a urmării 

                            gradul de realizare a obiectivelor mentionate în acest document 

                         - a elabora rapoarte dre implementare PIS; 

                         - a  întocmi rapoarte de activitate, 

                         - a recomanda  educatorilor metodele de lucru cu copiii 

 Actioneaza pentru asigurarea unui mediu securizant pentru copil/tânar ;  

 Mentine in permanenta legatura cu personalul din case si caddrele didactice ; 

 Isi asumă responsabilităţi pentru demersurile pe care le face în soluţionarea unui caz, 

având obligaţia să informeze şeful ierarhic superior cu privire la acestea 

 Aduce la cunostinta conducerii centrului de plasament orice disfunctiuni întâlnite care pot 

aduce prejudicii sanatatii copiilor /tinerilor din institutie;  

 Sesizeaza orice abuz sau suspiciune, privind incalcarea drepturilor copilului 

 Stabileste si mentine relatii profesionale cu întreg personalul institutiei;  

 Prezinta informatiile si documentele legate de beneficiari / interventii / rezultate, ori de 

cate ori sunt solicitate de catre superiorul ierarhic. 

 Detine o baza de date a copiilor din cadrul  Compartimentului Case Tip Familial Santana; 

 Participă şi respectă instructajul  în domeniul situaţiilor de urgenţă şi în domeniul 

securităţii şi sănătăţii în muncă; 

 Cunoaste numerele de telefon ale: salvarii/politiei/pompierilor (112), medicului de 

familie, sefului de centru/compartiment; 

 Participă la cursuri de formare în domeniul protecţiei copilului;                                                      

 Primeste si solutioneaza si alte sarcini trasate de conducerea institutiei, pe linie ierarhica, 

în limita competentelor profesionale pe care le are;  

 Respecta relatiile ierarhice, disciplina la locul de munca, normele de conduita in relatiile 

cu ceilalti membrii ai colectivului; 

 Respectă codul deontologic al profesiei de psiholog; 

 Raspunde de bunurile primite pe inventa; 

 Solicită sprijinul specialiştilor (asistent social, consilieri) în situaţia constatării unor  

dificultăţi de relaţionare cu copilul sau a identificării unor noi nevoi ale acestuia; 

 Utilizeză şi păstrează în bune condiţii materialele din dotare, conform instrucţiunilor de 

utilizare; 

     3.d.) Responsabilitatile  psihopedagogului: 

 Asigura sprijin, indruma copiii si tinerii in realizarea sarcinilor scolare; 

 Desfasoara cu copii urmatoarele activitati :activitati de formare de deprinderi, activitati 

educative, sprijin scolar, activitati de recreere si socializare ; 

 Organizeaza activitati pentru copii in comunitate pentru integrarea sociala a acestora ; 
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 Confectioneaza material didactic pentru activitatile cu copiii si pentru diferite 

evenimente, pregateste copiii in acest sens; 

 Consilieaza copii/tinerii pe diverse teme : drepturile copilului si responsabilitatile 

acestora,relatia copilului cu familia naturala/personalul casei/cadre didactice/cadre 

medicale, integrare socio-profesionala si orice alte teme, in functie de nevoile copilului ; 

 Consilieaza si recomanda educatoprilor/instructorilor de educatie metode de lucru cu 

copiii ; 

 Indruma copiii in cazul comportamentului opozant/delicvent al acestora (nerespectarea 

programului centrului, adsenteism scolar, consumul de tutun si alcool etc.) si indrumare 

vocationala; 

 Urmareste evolutia tuturor beneficiarilor din cadrul Compartimentului Case Tip Familial 

Santana; 

 Participă la întâlnirile echipei multidiciplinare organizate in cadrul caselor pentru: 

                         - a identifica nevoile copiilor; 

                         - a planifica lunar activitatea; 

                         - a elabora planuri individualizat de interventie (PIS) si pentru a urmării 

                            gradul de realizare a obiectivelor mentionate în acest document 

                         - a elabora rapoarte dre implementare PIS; 

                         - a  întocmi rapoarte de activitate, 

                         - a recomanda  educatorilor metodele de lucru cu copiii 

 Actioneaza pentru asigurarea unui mediu securizant pentru copil/tânar ;  

 Mentine in permanenta legatura cu personalul din case si caddrele didactice ; 

 Isi asumă responsabilităţi pentru demersurile pe care le face în soluţionarea unui caz, 

având obligaţia să informeze şeful ierarhic superior cu privire la acestea 

 Aduce la cunostinta conducerii centrului de plasament orice disfunctiuni întâlnite care pot 

aduce prejudicii sanatatii copiilor /tinerilor din institutie;  

 Sesizeaza orice abuz sau suspiciune, privind incalcarea drepturilor copilului 

 Stabileste si mentine relatii profesionale cu întreg personalul institutiei;  

 Prezinta informatiile si documentele legate de beneficiari / interventii / rezultate, ori de 

cate ori sunt solicitate de catre superiorul ierarhic. 

 Detine o baza de date a copiilor din cadrul  Compartimentului Case Tip Familial Santana; 

 Participă şi respectă instructajul  în domeniul situaţiilor de urgenţă şi în domeniul 

securităţii şi sănătăţii în muncă; 

 Cunoaste numerele de telefon ale: salvarii/politiei/pompierilor (112), medicului de 

familie, sefului de centru/compartiment; 

 Participă la cursuri de formare în domeniul protecţiei copilului;                                                      

 Primeste si solutioneaza si alte sarcini trasate de conducerea institutiei, pe linie ierarhica, 

în limita competentelor profesionale pe care le are;  

 Respecta relatiile ierarhice, disciplina la locul de munca, normele de conduita in relatiile 

cu ceilalti membrii ai colectivului; 

 Respectă codul deontologic al profesiei de psiholog; 

 Raspunde de bunurile primite pe inventa; 

 Solicită sprijinul specialiştilor (asistent social, consilieri) în situaţia constatării unor  

dificultăţi de relaţionare cu copilul sau a identificării unor noi nevoi ale acestuia; 

 Utilizeză şi păstrează în bune condiţii materialele din dotare, conform instrucţiunilor de 

utilizare; 

    3.e) Responsabilitatile  pentru următoarele posturi: consilier, asistent social, instructor 

educaţie, ingrijitor copii, muncitor care isi desfasoara activitatea la Casa de tip familial  

SOS1 
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  Se conformează programului de 8/12 ore, conform Codului Muncii şi în funcţie de interesul 

superior al copilului; semneaza condica de prezenţă; 

 Se conformeaza programului de 8/12 ore, conform Codului Muncii si in functie de interesul 

 Preia tura de la referentul/educatorul de serviciu, citeste caietul de predare pentru a afla ceea 

ce s-a intamplat pe parcursul zilei/in cursul zilei anterioare si consemneaza in caiet, la plecare 

aspectele relevante din tura sa; 

 Desfăşoară activităţi de: îngrijire, formare de deprinderi de viaţă independentă, sprijin scolar, 

socializare şi recreere a copiilor ocrotiţi, consemnându-le scris în programele de interventie 

specifică; 

 Efectueaza activitati zilnice de intretinere si igienizare a casei, raspunzand  de starea de 

curatenie a casei; 

 Pregateste hrana copiilor in perioada cand este de serviciu, conform meniului; 

 Se implica activ in toate activitatile casei in functie de nevoi si de momentul in care isi 

desfasoara activitatea; 

 Participa la organizarea de activitati la nivelul grupei, a casei, al compartimentului; 

 Sprijină şi coordonează copiii pentru respectarea programului zilnic; 

 Sprijină copiii, dupa caz, la: îmbrăcare/dezbrăcare,  servirea  mesei, igienă, efectuarea baii 

generale şi in toate activitatile de formare a deprinderilor de autonomie personala; 

 Cunoaste trecutul copilului, starea sa de sanatate, preferintele si comportamentul acestuia, 

date despre familia copilului, motivul luarii masurii de protectie si foloseste toate aceste date 

pentru a dezvolta o buna relatie cu copilul pentru a-si adapta interventia educativa, pastrand 

confidentialitatea tuturor datelor; 

 Raspunde de integritatea fizica si morala a copiilor pe perioada orelor de munca; 

 Crează un climat socio-afectiv, securizant, asigură copilului o relaţie caldă, de înţelegere;  

 Supravegheaza copiii pentru evitarea accidentelor in timpul desfasurarii activitatii in casa si 

respecta normele de igiena si protectie; 

 Urmareste respectarea de catre copii a regulilor de igiena corporala,  alimentara  si 

vestimentara; 

 Răspunde de viaţa şi securitatea copiilor care sunt încredinţaţi în timpul în care îşi  desfăşoară 

activitatea, luând măsuri de prevenire a accidentelor, urmăreşte permanent starea psiho-fizică a 

copilului şi sesizează serviciul medical de urgenţă (dacă este necesar) şi şefului de centru,  orice 

modificare intervenită în dezvoltarea copilului, consemnează la ieşirea din tură orice eveniment 

deosebit ; 

 Raspunde de starea de sanatate a copiilor pe timpul desfasurarii activitatii si ia masuri urgente 

in cazul imbolnavirilor, cu obligativitatea administrarii tratamentului medicamentos; 

 Însoţeşte copiii prescolari la gradinita; 

 Mentine legatura cu scoala in permanenta, participa la sedintele cu parintii, raspunde la 

chemarile scolii ori de cate ori sunt chemati, intocmeste rapoarte de vizita la scoala; 

 Însoţeşte şi supraveghează copiii din casa/centru pe perioada şederii acestora  în spital; 

 Însoţeşte copiii la diferite activitati de recreere si socializare in comunitate - excursii,tabere, 

spectacole, serbari etc.; 

 Organizează activitatea educativă, sub forma de joc colectiv şi individual, respectând 

particularităţile de dezvoltare ale copiilor; 

 Indrumă copiii / adolescentii in cazul comportamentului opozant al acestora (nerespectarea 

programului centrului, absenteism scolar, consumul de tutun si alcool etc.);  

 Stabileşte comunicarea copilului cu părinţii, informându-i pe aceştia despre achiziţiile  

copilului precum si despre dificultatile acestuia; 

 Permite persoanelor din exterior (parinti, rude sau alte persoane fata de care copilul a 

dezvoltat relatii de atasament) să scoată copiii din centru/casa, numai cu aprobarea şefului de 

centru; 
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 Intocmeste observaţii scrise cu privire la comportamentul şi evoluţia educaţională a copiilor 

asistati în rapoartele de implementare a planurilor individualizate de servicii; 

 Completează fişa de vizită a copilului  privind evoluţia relaţiei părinte/altă persoană - copil în 

urma vizitării acestuia în centru; 

 Cunoaste si completeaza, dupa caz, „registrele” aflate in casa, conform procedurii: Registru 

învoiri copiii/tineri, registru medical, registru incidente, registru consemnări măsuri restrictive, 

registru abuzuri, sesizări, reclamaţii copii/tineri, registru opinii şi sugestii,registru de evidenţă  a 

evenimentelor importante  

 Confecţionează material didactic pentru activităţile cu copiii şi pentru diferite evenimente, 

serbări şi pregăteşte persoanele asistate în acest sens; 

 Raspunde de bunurile copiilor si ale casei pe perioada desfasurarii activitatii; 

 Participa la receptionarea bunurilor in cazul in care exista emisa o dispozitie;  

 Suporta contravaloarea obiectelor de inventar care lipsesc la inventarierea periodica solicitata 

de conducerea centrului, a DGASPC Arad; 

 Cunoaste numerele de telefon ale: salvarii/politiei/pompierilor (112), medicului de familie, 

sefului de centru/compartiment; 

 Participă şi respectă instructajul  în domeniul situaţiilor de urgenţă şi în domeniul securităţii şi 

sănătăţii în muncă; 

 Participă la cursuri de formare în domeniul protecţiei copilului;                                                   

 Nu paraseste locul de munca pana nu preda tura, nemotivat si fara acordul sefului de 

centru/compartiment; 

 In toate activitatile desfasurate se urmareste interesul superior al copilului; 

 Informează seful ierarhic cu toate modificarile şi situaţiile deosebite apărute in munca; 

 Nerespectarea atributiilor din fisa postului atrage dupa sine sanctionarea conform legislatie 

 

ART. 12 

Personalul administrativ la nivelul Compartimentului Case Tip Familial Santana: 

  a) şofer: - 1 

     Responsabilitatile soferului: 

 relatia sa cu  copiii se bazeaza pe respectarea drepturilor acestora ,in special pe principiul 

interesului superior al copilului; 

 asigura copiilor  un climat socio-afectiv securizant si afectiv; 

 consemneaza in caietul de predare al serviciului toate aspectele deosebite aparute pe perioda 

orelor de serviciu ; 

 participa la organizarea de activitati la nivelul institutiei ; 

 se implica activ in toate activitatile la nivelul institutiei , in functie de nevoi si de momentul 

in care-si desfasoara activitatea ; 

 raspunde de integritatea fizica si morala a copiilor pe perioada orelor de munca ; 

 supravegheaza copiii pentru evitarea accidentelor in timpul desfasurarii activitatii , 

deplasarilor cu autoturismul si in cazul in care este  insotitorul copiilor in deplasari interne si 

internationale si I-a masuri urgente in cazul imbolnavirilor; 

 raspunde de bunurile copiilor si ale casei pe perioda deplasarilor ; 

 intocmeste foi de parcurs pentru toate deplasarile cu obligativitatea vizarii la toate 

stationarile ; 

 raspunde de integritatea persoanelor calatoare ; 

 raspunde de starea de curatenie si functionare a autoturismului; 

 efectueaza toate verificarile tehnice la termenele stabilite ; 

 respecta achizitionarea pieselor de schimb de la firma furnizore a DGASPC-ului. 

 Anunta seful de centru despre toate defectiunile autoturismului ; 

 Are obligativitatea de a-si efectua controlul medical periodic ; 
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 Are obligatia sa cunoasca numarul de telefon pentru contactarea ;salvarii, politiei, 

pompierilor, medicului de familie, sefului de compartiment ; 

 Nu paraseste locul de munca fara acordul sefului de centru ; 

 Aduce la cunostinta sefilor ierarhici toate modificarile aparute in munca . 

 nerespectarea atributiilor din fisa postului atrage dupa sine sanctionarea conform legislatiei ; 

ART. 13 
  Finanţarea centrului 

  (1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea 

resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime de 

calitate aplicabile. 

  (2) Finanţarea cheltuielilor centrului se asigură, în condiţiile legii, din următoarele surse: 

  a) bugetul local al judeţului; 

  b) bugetul de stat; 

  c) donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori juridice din ţară 

şi din străinătate; 

  d) fonduri externe rambursabile şi nerambursabile; 

  e) alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 
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ANEXA Nr. 10 

 

 

 

REGULAMENT  

de organizare şi funcţionare a serviciului social cu cazare: 

"Compartiment case tip familial Santana – Casa SOS 4" 

     

 ART. 1 

  Definiţie 

  (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social 

"Compartiment  Case Tip Familial Santana –Casa SOS 4", aprobat prin aceeaşi hotărâre prin 

care a fost înfiinţat, în vederea asigurării funcţionării acestuia cu respectarea standardelor 

minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informaţii 

privind condiţiile de admitere, serviciile oferite etc. 

  (2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, 

cât şi pentru angajaţii centrului şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, 

reprezentanţii legali/convenţionali, vizitatori. 

 

ART. 2 
  Identificarea serviciului social 

  Serviciul social " Compartiment  Case Tip Familial Santana –Casa SOS 4",  cod serviciu 

social 8790CR-C-I, este înfiinţat şi administrat de furnizorul Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Arad, acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF, nr. 

000159, deţine Licenţa de funcţionare definitivă/provizorie nr. -, sediul Compartiment  Case Tip 

Familial Santana –Casa SOS 4",  str. Muncii,  nr.44. Codul serviciu social 8790CR-C-I, 

reprezintă "Centrele rezidenţiale pentru copilul separat temporar sau definitiv de părinţii săi: 

centre de plasament, case de tip familial, apartamente etc.". 

   

ART. 3 

  Scopul serviciului social 

  Scopul serviciului social " Compartiment  Case Tip Familial Santana –Casa SOS 4",  este 

asigurarea protecţiei, creşterii şi îngrijirii copilului separat, temporar sau definitiv, de părinţii săi, 

ca urmare a stabilirii în condiţiile prezentei legi a măsurii plasamentului, în vederea reintegrării 

sau integrării familiale şi socio-profesionale. 

    Serviciul social " Compartiment  Case Tip Familial Santana –Casa SOS 4",  asigură activităţi 

de găzduire pe o perioadă mai mare de 24 de ore, îngrijire, educaţie non-formală şi informală, 

sprijin emoţional, consiliere, precum şi dezvoltarea majorităţii deprinderilor de viaţă 

independentă şi a unor activităţi legate de reintegrarea sau integrarea familială; activităţile se 

acordă în locaţia serviciului social. Celelalte activităţi se pot acorda de către " Compartiment  

Case Tip Familial Santana –Casa SOS 4",  în locaţia proprie sau în alte locaţii, însă accesul la 

aceste activităţi este asigurat şi monitorizat de serviciul în cauză.  

  

ART. 4 
  Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare 

  (1) Serviciul social " Compartiment  Case Tip Familial Santana –Casa SOS 4", funcţionează 

cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, 

reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, Legea nr. 272/2004 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 



Proprietatea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad; nu poate fi difuzat sau reprodus fără autorizaţie 
 Pagina 158 

 

handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare etc.  

  (2) Standard minim de calitate aplicabil este reglementat prin Ordinul 21/2004 pentru 

aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecţia copilului de tip 

rezidenţial. 

      (3) Serviciul social " Compartiment Case Tip Familial Santana –Casa SOS 4",  este 

înfiinţat prin: 

  a) Hotărârea Consiliului Judeţean Arad, nr. 20 / 19.03.2001 şi funcţionează în cadrul 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad 

  

ART. 5 
  Principiile care stau la baza acordării serviciului social 

  (1) Serviciul social " Compartiment Case Tip Familial Santana –Casa SOS 4", se 

organizează şi funcţionează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul 

naţional de asistenţă socială, precum şi a principiilor specifice care stau la baza acordării 

serviciilor sociale prevăzute în legislaţia specifică, în convenţiile internaţionale ratificate prin 

lege şi în celelalte acte internaţionale în materie la care România este parte, precum şi în 

standardele minime de calitate aplicabile. 

  (2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul 

"Compartiment Case Tip Familial Santana –Casa SOS 4",  sunt următoarele: 

   a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare; 

   b) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte 

egalitatea de şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea 

personală şi întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele 

beneficiare; 

   c) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare; 

   d) deschiderea către comunitate; 

   e) asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor 

lor; 

   f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în 

unitate a unui personal mixt; 

   g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se 

cont, după caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitate de exerciţiu 

- cu respectarea prevederilor Legii sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări 

psihice nr. 487/2002, republicată; 

   h) facilitarea menţinerii relaţiilor personale ale beneficiarului şi a contactelor directe, 

după caz, cu fraţii, părinţii, alte rude, prieteni, precum şi cu alte persoane faţă de care acesta a 

dezvoltat legături de ataşament; 

   i) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare; 

   j) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare; 

   k) preocuparea permanentă pentru identificarea soluţiilor de integrare în familie sau, după 

caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potenţialului şi 

abilităţilor persoanei beneficiare de a trăi independent; 

   l) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a 

acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate; 

   m) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare; 

   n) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale; 

   o) primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor 

capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu care 

se pot confrunta la un moment dat; 
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   p) colaborarea centrului/unităţii cu serviciul public de asistenţă socială. 

  

ART. 6 

  Beneficiarii serviciilor sociale 

  (1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în " Compartiment  Case Tip Familial Santana –

Casa SOS 4",  sunt copiii separaţi, temporar sau definitiv, de părinţii săi, ca urmare a stabilirii 

măsurii plasamentului. 

  (2) Condiţiile de acces/admitere în centru sunt următoarele: 

   a) acte necesare: 

 Hotărare emisă de Comisiei pentru Protecţia Copilului sau, după caz, Sentinţa civilă 

emisă de Tribunal, din care să reiasă instituirea plasamentului copilului la DGADPC 

Arad; 

 Dispoziţia Directorului general al DGASPC Arad prin care se dispune locul aplicării 

măsurii plasamentului copilului, respectiv la " Compartiment  Case Tip Familial 

Santana –Casa SOS 4",    b) Modalitatea de stabilire a contribuţiei beneficiarului 

este conform Hotărarii CPC sau Sentinţei civile enise de Tribunal. 

  (3) Condiţii de încetare a serviciilor: reintegrarea sau integrarea familială şi socio-

profesională a copilului/tanărului. 

  (4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în " Compartiment  Case Tip 

Familial Santana –Casa SOS 4",   au următoarele drepturi: 

  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; 

  c) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite; 

  d) să li se asigure continuitatea 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 li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime; 

  g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite; 

  h) să li se respecte toate drepturile speciale în situaţia în care sunt minori sau persoane cu 

dizabilităţi. 

  (5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în " Compartiment  Case Tip 

Familial Santana –Casa SOS 4",  au următoarele obligaţii: 

  a) să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială, medicală 

şi economică; 

  b) să participe, în raport cu vârsta, situaţia de dependenţă etc., la procesul de furnizare a 

serviciilor sociale; 

  c) să contribuie, în conformitate cu legislaţia în vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate, 

în funcţie de tipul serviciului şi de situaţia lor materială; 

  d) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală; 

  e) să respecte prevederile prezentului regulament. 

  

ART. 7 
  Activităţi şi funcţii 

  Principalele funcţiile ale serviciului social " Compartiment  Case Tip Familial Santana –

Casa SOS 4", sunt următoarele: 

  a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea 

următoarele activităţi: 
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    1. reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana 

beneficiară; 

    2. găzduire pe perioada determinată; 

    3. îngrijire personală; 

    4. educare; 

    5. dezvoltarea abilităţilor de viaţă independentă; 

     6. consiliere psihologică şi suport emoţional; 

     7. supraveghere; 

     8. socializare şi activităţi culturale; 

    b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg 

despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi: 

   1. organizarea de activităţi (serbări, programe)şi invitarea autorităţilor publice şi a 

publicului larg (rudele copilului, persoane faţă de care acesta a dezvoltat relaţii de ataşament, 

cadre didactice etc.) în “ Compartiment  Case Tip Familial Santana –Casa SOS 4", 

   2. organizarea de activităţi în comunitate cu beneficiarii (spectacole, excursii etc.); 

   3. articole privind activitatea “ Compartimentului  Case Tip Familial Santana –Casa SOS 

4", în presă; 

   4. elaborarea de rapoarte de activitate; 

  c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de 

promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în 

care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit 

scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activităţi: 

   1. campanii de promovare a drepturilor copilului; 

   2. campanii pentru încurajarea voluntariatului; 

  d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi: 

   1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor; 

   2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate; 

  e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea 

următoarelor activităţi: 

        1. încadrarea în bugetul de venituri şi cheltuieli; 

     2. întocmirea şi respectarea planului de achiziţii; 

    3. achiziţionarea produselor necesare copiilor în limita bugetului disponibil şi conform 

baremurilor în vigoare; 

     4. întocmirea fişelor posturilor pentru toţi angajaţii; 

     5. respectarea de către toţi angajaţii a responsabiltăţilor şi atribuţiilor, din fişa postului; 

  

ART. 8 

  Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal 

  (1) Serviciul social " Compartiment Case Tip Familial Santana –Casa SOS 4", 

"funcţionează cu un număr de 63 de persoane din care 9 vacante iar la Casa SOS 4Santana – 5 

persoane , conform prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Arad, nr. 143 / 26.06.2015 din 

care: 

        Personal total pe Compartiment Case Tip Familial Santana: 

  a) personal de conducere: şef de centru - 1 

  b) personal de specialitate : 1 psihopedagog, 1  psiholog, 1 asistent social,  2  asistent 

medical din care 1 vacant; 

        c) consilieri: - 10  

        d) referenti: - 12 din care 1 vacant 

        e) instructor de educatie: - 7 din care 2 vacante 

        f) asistent social : 4 
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        g) infirmier:  - 3 din care 2 vacante 

        h) ingrijitor copii: - 7 

        i)  sofer: - 1 

        j)  muncitor calificat: - 11 din care 2 vacante 

        k) muncitor necalificat:- 3 din care 1 vacant 

  l) voluntari, în funcţie de cererile depuse.  

 

        Personal la casa SOS 4 Santana: 

-  1 consilier, 

-  1 asistent social, 

-  1 instructor educatie,  

-  1 referent 

-  1 muncitor calificat,  

2. Personalul de specialitate reprezintă 60% din totalul personalului. 

3. Încadrarea personalului se realizează cu respectarea numărului maxim de posturi 

prevăzut în statul de funcţii aprobat. 

4. Numărul maxim de posturi pentru funcţii de conducere este un post pentru şeful de 

centru. 

(2) Raportul angajat/beneficiar, conform ordinului 21/2004 este de: 8 adulti / 13 copii 

 

Categoria de varstă Nr. de copii/grupă Raport minim adulţi-

copii 

4-6 ani - - 

7-12 ani  4 1:4 

Peste 13 ani 9 1:6 

            

ART. 9 

  Personalul de conducere 

  (1) Personalul de conducere  este reprezentat de şef de centru; 

  Atribuţiile personalului de conducere sunt: 

  a) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul 

serviciului şi propune organului competent sancţiuni disciplinare pentru salariaţii care nu îşi 

îndeplinesc în mod corespunzător atribuţiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul 

furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.; 

  b) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării 

obiectivelor şi întocmeşte informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale; 

  c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi 

perfecţionare; 

  d) colaborează cu alte centre/alţi furnizori de servicii sociale şi/sau alte structuri ale 

societăţii civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătăţirii permanente a 

instrumentelor proprii de asigurare a calităţii serviciilor, precum şi pentru identificarea celor mai 

bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare; 

  e) întocmeşte raportul anual de activitate; 

  f) asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii serviciului/centrului; 

  g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice şi a numărului 

de personal; 

  h) desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii centrului în comunitate; 

  i) ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări 

ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce; 

  j) răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul serviciului şi 
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dispune, în limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea acestor 

activităţi sau, după caz, formulează propuneri în acest sens; 

  k) organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a 

regulamentului de organizare şi funcţionare; 

  l) reprezintă serviciul în relaţiile cu furnizorul de servicii sociale şi, după caz, cu autorităţile 

şi instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, precum şi în 

justiţie, cu acordul Directorului general al DGASPC Arad; 

  m) asigură comunicarea şi colaborarea permanentă cu serviciul public de asistenţă socială 

de la nivelul primăriei şi de la nivel judeţean, cu alte instituţii publice locale şi organizaţii ale 

societăţii civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor; 

  n) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi 

beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare; 

  o) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 

  (3) Funcţiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condiţiile legii. 

  (4) Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducere trebuie să fie absolvenţi cu diplomă de 

învăţământ superior în domeniul psihologie, asistenţă socială şi sociologie, cu vechime de 

minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenţi cu diplomă de licenţă ai 

învăţământului superior în domeniul juridic, medical, economic şi al ştiinţelor administrative, cu 

experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale. 

  (5) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a conducătorilor instituţiei se face în 

condiţiile legii. 

  

ART. 10 
   Compartiment  Case Tip Familial Santana –Casa SOS 4",  nu are personalitate juridică şi 

consiliul consultativ. 

  

ART. 11 
  Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă. Personal de specialitate şi auxiliar 

  (1) Personalul de specialitate este:  

c) în cadrul casei: - 1 consilier, 1 asistent social, 1 instructor educatie, 1 referent, 1 

muncitor 

d) în cadrul Compartimentului Case Tip Familial Santana: 

  -  asistent medical generalist (325901),  

  -  asistent social (263501); 

  -  consilier în domeniul adicţiilor (263502); 

  -  infirmieră (532103); 

  -  instructor-educator pentru activităţi de resocializare (263508);  

  -  psiholog (263411); 

  -  psihopedagog (263412);  

  

  (2) Atribuţii ale personalului de specialitate: 

  a) asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea 

prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile şi a prezentului regulament; 

  b) colaborează cu specialişti din alte centre în vederea soluţionării cazurilor; identificării de 

resurse etc.; 

  c) monitorizează respectarea standardelor minime de calitate; 

  d) sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii 

de nerespectare a prevederilor prezentului regulament etc.; 

  e) întocmeşte rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată; 
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  f) face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi 

respectării legislaţiei; 

       g) cunoaste si respecta: 

 Legislatia in domeniul protectiei copilului; 

 Prevederile Codului Muncii; 

 Documente care reglementeaza activitatea D.G.A.S.P.C Arad: 

        - Regulamentul de organizare şi functionare al DGASPC Arad 

        - Regulamentul intern al D.G.A.S.P.C. Arad; 

        - Acordul–Contractul colectiv de munca al D.G.A.SP.C. Arad 

 Documente care reglementeaza activitatea centrului: 

       - Metodologia de organizare si functionare; 

       - Norme interne de functionare; 

         - Proiect institutional; 

         - Planul anual de actiune – Stabilirea unui sistem de monitorizare a desfasurarii activitatilor 

din structura obiectivelor ; 

         - Codul etic al personalului centrului, pentru relatiile cu copiii si familiile acestora ; 

         - Codul de conduita profesionala a personalului ce isi desfasoara activitatea in centru ; 

         - Misiunea centrului ; 

         - Procedurile operationale privind realizarea activitatilor din cadrul centrului/casei; 

         - Prgramul copiilor din cadrul casei/centrului; 

 Contractul individual de munca; 

 Drepturile copilului; 

 Proceduri privind: 

      - acordarea de sprijin personalizat copilului/beneficiarului; 

      - consilierea si sprijinirea familiei copilului; 

      - implicarea parintilor / familiei extinse a copilului in programul de ingrijire al copilului ; 

      - asigurarea intimitatii si confidentialitatii; 

      - asigurarea securităţii; 

      - consultarea si participarea copiilor; 

      - acordarea primului ajutor; 

      - sesizarea/reclamarea unor fapte/evenimente deosebite; 

      - protejarea copilui de abuz, neglijare, exploatare; 

      - controlul comportamentelor inacceptabile copiilor; 

      - gestionarea resurselor financiare ale copiilor; 

      - absenţa copilului fără permisiune; 

 Procedurile operaţionale specifice activităţilor 

desfăşurate în cadrul procesului de furnizare a serviciilor pentru protecţia copilului de tip 

rezidenţial, conform ISO. 

  g) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 

  (3) Responsabilitatile  pentru fiecare post de specialitate aferent structurii 

organizatorice/organigramei. 

       3.a) Responsabilitatile  asistentului social 

 Intocmeste, completeaza si tine evidente documentelor din dosarul beneficiarului; 

 Intocmeste dispozitii, opisuri pentru fiecare copil/tanar; 

 Are evidente copiilor care beneficiaza de servicii de asistenta sociala-baza de date in 

cadrulcentrului; 

 Intermediază relaţia copilului ocrotit cu familia sa (părinţi, rude) şi alte persoane faţă de care 

copilul a dezvoltat relaţii de ataşament, in vederea reintegrării / integrării familiale a acestuia; 

 Urmăreşte starea copilului, în urma învoirii în familie, cu scopul menținerii sau încetării 

acestor învoiri; 
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 Sprijină copiii/tinerii, în vederea integrării socio-profesionale prin: 

          - sprijin şcolar 

          - consiliere 

 Consiliază copiii / tinerii pe diverse teme: drepturile copilului şi responsabilităţile acestora, 

relaţia copilului cu familia naturală/ personalul casei/cadre didactice/cadre medicale, integrare 

socio-profesională si orice alte teme, în functie de nevoile copiilor etc.; 

  Se implică in educarea copiilor cu un comportament deviant si desfăşoară activități de 

recreeere şi socializare cu beneficiarii. 

 Actioneaza pentru asigurarea unui mediu securizant pentru copil/tânar; 

  Realizează un climat relaxant evitând starea de frică, nelinişte şi nerăbdare a copilului pe 

perioada efectuarii activitatilor; 

 Colaborează cu psihologul/psihopedagogul pentru a informa familia copilului privind 

progresele si nevoile acestuia;   

  Indrumă copiii in cazul comportamentului opozant / delincvent al acestora (nerespectarea 

programului centrului, absenteism scolar, consum de tutun si alcool etc.); 

 Organizeaza activitati pentru copii in comunitate pentru integrarea socială a acestora;   

 Urmareste evolutia tuturor cazurilor repartizate, intocmeste rapoarte de vizita si consiliere 

precum si rapoarte psihosociale pentru copiii/tinerii din centru. 

 Participă la întâlnirile echipei multidiciplinare organizate în cadrul centrului pentru (se 

semnează procesul verbal): 

      - a identifica nevoile copiilor; 

      - a planifica lunar activitatea; 

      - a elabora planuri individualizate de interventie (PIS) si pentru a urmării gradul de realizare 

a obiectivelor mentionate în acest documente; 

     - a elabora rapoarte de implementare PIS; 

     - a  întocmi rapoarte de activitate; 

 Inregistreaza toate datele cazurilor repratizate, intocmeste rapoarte de vizita in urma vizitelor 

in familie copiilor si de consiliere, precum si rapoarte psihosociale pentru copii/tinerii, impreuna 

cu psihologul din centru sau din cadrul serviciului 

 Evalueaza situatia fiecarui caz si propune sefului de centru modalitati de interventie pentru 

cazurile de care raspunde 

 Pregateste documentatia necesara pentru reevaluarea copiilor/tinerilor; 

 Aplica hotararile luate de catre C.P.C. si instanta judecatoreasca; 

 Isi sustine in fata autoritatilor competentele evaluarile, rapoartele si raspunde pentru 

veridicitatea acestora; 

 Aduce la cunostinta sefului de centru toate modificarile aparute in dosarul copilului/tanarului; 

 Intocmeste rapoarte de activitate lunar, trimestrial si anual la cererea sefului de centru, sefului 

de serviciu sau conducerii D.G.A.S.P.C. ARAD 

                3.b) Responsabilitatile asistentei medicale 

 Colaborează cu medicul de familie şi medicii specialişti, în funcţie de nevoile medicale ale 

copiilor; 

 Completează şi verifică modul de completare a “Registrului medical” de către personalul 

centrului; 

 Elaborează şi completează periodic şi la nevoie documentele: “Fişă medicală”, „Plan 

personalizat de intervenţie pentru menţinerea stării de sănătate a copilului”; 

 Consiliază copiii/tinerii pe diverse teme, cum ar fi: reguli de igienă, alimentaţia sănătoasă, 

transformările corpului în adolescenţă, prevenirea bolilor infecto-contagioase,  prevenirea 

sarcinii nedorite şi pe alte teme, în funcţie de nevoile acestora. 

 Relatia sa cu  copiii se bazeaza pe respectarea drepturilor acestora ,in special pe principiul 

interesului superior al copilului; 
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 Asigura copiilor din casa un climat socio-afectiv securizant si afectiv; 

 Cunoaste starea de sanatate a tuturor copiilor; 

 Pastreaza fisele medicale ale copiilor si consemneaza toate interventiile 

medicale(vaccine,interventii chirurgicale ,consultatii,tratament medical,regim alimentar) 

 Mentine legatura cu medicul de familie, cu medicul stomatolog , medicii specialisti, farmacia 

si personalul de la grupe) 

 Insoteste copiii la efectuarea analizelor medicale si la consultatiile de specialitate; 

 Asigura tratamentul injectabil pentru copiii bolnavi; 

 Intocmeste condica de medicamente cu necesarul pentru toate grupele si o prezinta 

directorului general spre aprobare; 

 Verifica periodic starea de sanatate a copiilor si ofera indicatiile necesare pentru asigurarea 

unui regim de viata sanatos; 

 Intocmeste adeverintele medicale ale copiilor pentru inscrierea la scoli si gradinite; 

 Participa la intocmirea meniurilor  le vizeaza si ofera indicatiile necesare pentru intocmirea 

meniurilor respectand un regim alimentar sanatos; 

 Calculeaza prin sondaj coloriile la meniurile zilnice; 

 Verifica starea de curatenie a locuintei , in special a salii de mese a bucatariilor ,a blocului 

alimentar; 

 Este obligat sa poarte halat alb si boneta in stare de curatenie; 

 Isi efectueaza periodic analizele medicale conform cerintelor medicului de institutie; 

 Urmareste respectarea de catre copii a regulilor de igiena corporala ,alimentara si 

vestimentara; 

 Face propuneri privind interventia asupra copilului din grupe; 

 Consemneaza in caietul de predare al serviciului toate aspectele deosebite aparute pe 

perioada orelor de serviciu; 

 Participa la organizarea de activitati la nivelul grupei,al institutiei; 

 Se implica activ in toate activitatile institutiei in functie de nevoi si de momentul in care-si 

desfasoara activitatea; 

 Raspunde de integritatea fizica si morala a copiilor pe perioada in care se deplaseaza la 

medic,la consultatii de specialitate. 

 Are obligativitatea de a anunta seful de centru despre toate cazurile de boala ale copiilor;   

 Are obligatia sa cunoasca numerele de telefon ale :salvarii,politiei,pompierilor,medicului de 

familie,sefului de compartiment;  

 Se preocupa pentru un consum optim de energie electrica si termica (stinge becurile ramase 

aprinse,supravegheaza aparatura conectata la reteaua electrica); 

 Nu paraseste locul de munca fara acordul sefului de centru; 

 Aduce la cunostinta sefilor ierarhici toate modificarile aparute in munca; 

 Nerespectarea atributiilor din fisa postului atrage dupa sine sanctionarea conform legislatiei   

     3.c) Responsabilitatile psihologului: 

 Asigură copiilor ocrotiti in cadrul Compartimentului case tip familial Santana: 

        - evaluare psihologică;  

        - terapii prin învăţare – dezvoltarea funcţiilor cognitive, dezvoltarea abilităţilor de 

          autocontrol, dezvoltarea autonomiei personale; 

        - terapie ocupaţională;  

        - diverse forme de psihoterapie;  

             - sprijin scolar 

        - consiliere; 

 Desfasoara cu copii urmatoarele activitati :activitati de formare de deprinderi, activitati 

educative, sprijin scolar, activitati de recreere si socializare ; 

 Organizeaza activitati pentru copii in comunitate pentru integrarea sociala a acestora ; 
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 Consilieaza copii/tinerii pe diverse teme : drepturile copilului si responsabilitatile 

acestora,relatia copilului cu familia naturala/personalul casei/cadre didactice/cadre 

medicale, integrare socio-profesionala si orice alte teme, in functie de nevoile copilului ; 

 Consilieaza si recomanda educatoprilor/instructorilor de educatie metode de lucru cu 

copiii ; 

 Indruma copiii in cazul comportamentului opozant/delicvent al acestora (nerespectarea 

programului centrului, adsenteism scolar, consumul de tutun si alcool etc.) si indrumare 

vocationala; 

 Urmareste evolutia tuturor beneficiarilor din cadrul Compartimentului Case Tip Familial 

Santana; 

 Participă la întâlnirile echipei multidiciplinare organizate in cadrul caselor pentru: 

                         - a identifica nevoile copiilor; 

                         - a planifica lunar activitatea; 

                         - a elabora planuri individualizat de interventie (PIS) si pentru a urmării 

                            gradul de realizare a obiectivelor mentionate în acest document 

                         - a elabora rapoarte dre implementare PIS; 

                         - a  întocmi rapoarte de activitate, 

                         - a recomanda  educatorilor metodele de lucru cu copiii 

 Actioneaza pentru asigurarea unui mediu securizant pentru copil/tânar ;  

 Mentine in permanenta legatura cu personalul din case si caddrele didactice ; 

 Isi asumă responsabilităţi pentru demersurile pe care le face în soluţionarea unui caz, 

având obligaţia să informeze şeful ierarhic superior cu privire la acestea 

 Aduce la cunostinta conducerii centrului de plasament orice disfunctiuni întâlnite care pot 

aduce prejudicii sanatatii copiilor /tinerilor din institutie;  

 Sesizeaza orice abuz sau suspiciune, privind incalcarea drepturilor copilului 

 Stabileste si mentine relatii profesionale cu întreg personalul institutiei;  

 Prezinta informatiile si documentele legate de beneficiari / interventii / rezultate, ori de 

cate ori sunt solicitate de catre superiorul ierarhic. 

 Detine o baza de date a copiilor din cadrul  Compartimentului Case Tip Familial Santana; 

 Participă şi respectă instructajul  în domeniul situaţiilor de urgenţă şi în domeniul 

securităţii şi sănătăţii în muncă; 

 Cunoaste numerele de telefon ale: salvarii/politiei/pompierilor (112), medicului de 

familie, sefului de centru/compartiment; 

 Participă la cursuri de formare în domeniul protecţiei copilului;                                                      

 Primeste si solutioneaza si alte sarcini trasate de conducerea institutiei, pe linie ierarhica, 

în limita competentelor profesionale pe care le are;  

 Respecta relatiile ierarhice, disciplina la locul de munca, normele de conduita in relatiile 

cu ceilalti membrii ai colectivului; 

 Respectă codul deontologic al profesiei de psiholog; 

 Raspunde de bunurile primite pe inventa; 

 Solicită sprijinul specialiştilor (asistent social, consilieri) în situaţia constatării unor  

dificultăţi de relaţionare cu copilul sau a identificării unor noi nevoi ale acestuia; 

 Utilizeză şi păstrează în bune condiţii materialele din dotare, conform instrucţiunilor de 

utilizare; 

     3.d.) Responsabilitatile  psihopedagogului: 

 Asigura sprijin, indruma copiii si tinerii in realizarea sarcinilor scolare; 

 Desfasoara cu copii urmatoarele activitati :activitati de formare de deprinderi, activitati 

educative, sprijin scolar, activitati de recreere si socializare ; 

 Organizeaza activitati pentru copii in comunitate pentru integrarea sociala a acestora ; 
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 Confectioneaza material didactic pentru activitatile cu copiii si pentru diferite 

evenimente, pregateste copiii in acest sens; 

 Consilieaza copii/tinerii pe diverse teme : drepturile copilului si responsabilitatile 

acestora,relatia copilului cu familia naturala/personalul casei/cadre didactice/cadre 

medicale, integrare socio-profesionala si orice alte teme, in functie de nevoile copilului ; 

 Consilieaza si recomanda educatoprilor/instructorilor de educatie metode de lucru cu 

copiii ; 

 Indruma copiii in cazul comportamentului opozant/delicvent al acestora (nerespectarea 

programului centrului, adsenteism scolar, consumul de tutun si alcool etc.) si indrumare 

vocationala; 

 Urmareste evolutia tuturor beneficiarilor din cadrul Compartimentului Case Tip Familial 

Santana; 

 Participă la întâlnirile echipei multidiciplinare organizate in cadrul caselor pentru: 

                         - a identifica nevoile copiilor; 

                         - a planifica lunar activitatea; 

                         - a elabora planuri individualizat de interventie (PIS) si pentru a urmării 

                            gradul de realizare a obiectivelor mentionate în acest document 

                         - a elabora rapoarte dre implementare PIS; 

                         - a  întocmi rapoarte de activitate, 

                         - a recomanda  educatorilor metodele de lucru cu copiii 

 Actioneaza pentru asigurarea unui mediu securizant pentru copil/tânar ;  

 Mentine in permanenta legatura cu personalul din case si caddrele didactice ; 

 Isi asumă responsabilităţi pentru demersurile pe care le face în soluţionarea unui caz, 

având obligaţia să informeze şeful ierarhic superior cu privire la acestea 

 Aduce la cunostinta conducerii centrului de plasament orice disfunctiuni întâlnite care pot 

aduce prejudicii sanatatii copiilor /tinerilor din institutie;  

 Sesizeaza orice abuz sau suspiciune, privind incalcarea drepturilor copilului 

 Stabileste si mentine relatii profesionale cu întreg personalul institutiei;  

 Prezinta informatiile si documentele legate de beneficiari / interventii / rezultate, ori de 

cate ori sunt solicitate de catre superiorul ierarhic. 

 Detine o baza de date a copiilor din cadrul Compartimentului Case Tip Familial Santana; 

 Participă şi respectă instructajul  în domeniul situaţiilor de urgenţă şi în domeniul 

securităţii şi sănătăţii în muncă; 

 Cunoaste numerele de telefon ale: salvarii/politiei/pompierilor (112), medicului de 

familie, sefului de centru/compartiment; 

 Participă la cursuri de formare în domeniul protecţiei copilului;                                                      

 Primeste si solutioneaza si alte sarcini trasate de conducerea institutiei, pe linie ierarhica, 

în limita competentelor profesionale pe care le are;  

 Respecta relatiile ierarhice, disciplina la locul de munca, normele de conduita in relatiile 

cu ceilalti membrii ai colectivului; 

 Respectă codul deontologic al profesiei de psiholog; 

 Raspunde de bunurile primite pe inventa; 

 Solicită sprijinul specialiştilor (asistent social, consilieri) în situaţia constatării unor  

dificultăţi de relaţionare cu copilul sau a identificării unor noi nevoi ale acestuia; 

 Utilizeză şi păstrează în bune condiţii materialele din dotare, conform instrucţiunilor de 

utilizare; 

    3.e) Responsabilitatile  pentru următoarele posturi: consilier, referen, instructor 

educaţie, asistent social, muncitor care isi desfasoara activitatea la Casa de tip familial  

SOS 4 
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  Se conformează programului de 8/12 ore, conform Codului Muncii şi în funcţie de interesul 

superior al copilului; semneaza condica de prezenţă; 

 Se conformeaza programului de 8/12 ore, conform Codului Muncii si in functie de interesul 

 Preia tura de la referentul/educatorul de serviciu, citeste caietul de predare pentru a afla ceea 

ce s-a intamplat pe parcursul zilei/in cursul zilei anterioare si consemneaza in caiet, la plecare 

aspectele relevante din tura sa; 

 Desfăşoară activităţi de: îngrijire, formare de deprinderi de viaţă independentă, sprijin scolar, 

socializare şi recreere a copiilor ocrotiţi, consemnându-le scris în programele de interventie 

specifică; 

 Efectueaza activitati zilnice de intretinere si igienizare a casei, raspunzand  de starea de 

curatenie a casei; 

 Pregateste hrana copiilor in perioada cand este de serviciu, conform meniului; 

 Se implica activ in toate activitatile casei in functie de nevoi si de momentul in care isi 

desfasoara activitatea; 

 Participa la organizarea de activitati la nivelul grupei, a casei, al compartimentului; 

 Sprijină şi coordonează copiii pentru respectarea programului zilnic; 

 Sprijină copiii, dupa caz, la: îmbrăcare/dezbrăcare,  servirea  mesei, igienă, efectuarea baii 

generale şi in toate activitatile de formare a deprinderilor de autonomie personala; 

 Cunoaste trecutul copilului, starea sa de sanatate, preferintele si comportamentul acestuia, 

date despre familia copilului, motivul luarii masurii de protectie si foloseste toate aceste date 

pentru a dezvolta o buna relatie cu copilul pentru a-si adapta interventia educativa, pastrand 

confidentialitatea tuturor datelor; 

 Raspunde de integritatea fizica si morala a copiilor pe perioada orelor de munca; 

 Crează un climat socio-afectiv, securizant, asigură copilului o relaţie caldă, de înţelegere;  

 Supravegheaza copiii pentru evitarea accidentelor in timpul desfasurarii activitatii in casa si 

respecta normele de igiena si protectie; 

 Urmareste respectarea de catre copii a regulilor de igiena corporala,  alimentara  si 

vestimentara; 

 Răspunde de viaţa şi securitatea copiilor care sunt încredinţaţi în timpul în care îşi  desfăşoară 

activitatea, luând măsuri de prevenire a accidentelor, urmăreşte permanent starea psiho-fizică a 

copilului şi sesizează serviciul medical de urgenţă (dacă este necesar) şi şefului de centru,  orice 

modificare intervenită în dezvoltarea copilului, consemnează la ieşirea din tură orice eveniment 

deosebit ; 

 Raspunde de starea de sanatate a copiilor pe timpul desfasurarii activitatii si ia masuri urgente 

in cazul imbolnavirilor, cu obligativitatea administrarii tratamentului medicamentos; 

 Însoţeşte copiii prescolari la gradinita; 

 Mentine legatura cu scoala in permanenta, participa la sedintele cu parintii, raspunde la 

chemarile scolii ori de cate ori sunt chemati, intocmeste rapoarte de vizita la scoala; 

 Însoţeşte şi supraveghează copiii din casa/centru pe perioada şederii acestora  în spital; 

 Însoţeşte copiii la diferite activitati de recreere si socializare in comunitate - excursii,tabere, 

spectacole, serbari etc.; 

 Organizează activitatea educativă, sub forma de joc colectiv şi individual, respectând 

particularităţile de dezvoltare ale copiilor; 

 Indrumă copiii / adolescentii in cazul comportamentului opozant al acestora (nerespectarea 

programului centrului, absenteism scolar, consumul de tutun si alcool etc.);  

 Stabileşte comunicarea copilului cu părinţii, informându-i pe aceştia despre achiziţiile  

copilului precum si despre dificultatile acestuia; 

 Permite persoanelor din exterior (parinti, rude sau alte persoane fata de care copilul a 

dezvoltat relatii de atasament) să scoată copiii din centru/casa, numai cu aprobarea şefului de 

centru; 
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 Intocmeste observaţii scrise cu privire la comportamentul şi evoluţia educaţională a copiilor 

asistati în rapoartele de implementare a planurilor individualizate de servicii; 

 Completează fişa de vizită a copilului  privind evoluţia relaţiei părinte/altă persoană - copil în 

urma vizitării acestuia în centru; 

 Cunoaste si completeaza, dupa caz, „registrele” aflate in casa, conform procedurii: Registru 

învoiri copiii/tineri, registru medical, registru incidente, registru consemnări măsuri restrictive, 

registru abuzuri, sesizări, reclamaţii copii/tineri, registru opinii şi sugestii,registru de evidenţă  a 

evenimentelor importante  

 Confecţionează material didactic pentru activităţile cu copiii şi pentru diferite evenimente, 

serbări şi pregăteşte persoanele asistate în acest sens; 

 Raspunde de bunurile copiilor si ale casei pe perioada desfasurarii activitatii; 

 Participa la receptionarea bunurilor in cazul in care exista emisa o dispozitie;  

 Suporta contravaloarea obiectelor de inventar care lipsesc la inventarierea periodica solicitata 

de conducerea centrului, a DGASPC Arad; 

 Cunoaste numerele de telefon ale: salvarii/politiei/pompierilor (112), medicului de familie, 

sefului de centru/compartiment; 

 Participă şi respectă instructajul  în domeniul situaţiilor de urgenţă şi în domeniul securităţii şi 

sănătăţii în muncă; 

 Participă la cursuri de formare în domeniul protecţiei copilului;                                                   

 Nu paraseste locul de munca pana nu preda tura, nemotivat si fara acordul sefului de 

centru/compartiment; 

 In toate activitatile desfasurate se urmareste interesul superior al copilului; 

 Informează seful ierarhic cu toate modificarile şi situaţiile deosebite apărute in munca; 

 Nerespectarea atributiilor din fisa postului atrage dupa sine sanctionarea conform legislatie 

 

ART. 12 

Personalul administrativ la nivelul Compartimentului Case Tip Familial Santana: 

  a) şofer: - 1 

     Responsabilitatile soferului: 

 relatia sa cu  copiii se bazeaza pe respectarea drepturilor acestora ,in special pe principiul 

interesului superior al copilului; 

 asigura copiilor  un climat socio-afectiv securizant si afectiv; 

 consemneaza in caietul de predare al serviciului toate aspectele deosebite aparute pe perioda 

orelor de serviciu ; 

 participa la organizarea de activitati la nivelul institutiei ; 

 se implica activ in toate activitatile la nivelul institutiei , in functie de nevoi si de momentul 

in care-si desfasoara activitatea ; 

 raspunde de integritatea fizica si morala a copiilor pe perioada orelor de munca ; 

 supravegheaza copiii pentru evitarea accidentelor in timpul desfasurarii activitatii , 

deplasarilor cu autoturismul si in cazul in care este  insotitorul copiilor in deplasari interne si 

internationale si I-a masuri urgente in cazul imbolnavirilor; 

 raspunde de bunurile copiilor si ale casei pe perioda deplasarilor ; 

 intocmeste foi de parcurs pentru toate deplasarile cu obligativitatea vizarii la toate 

stationarile ; 

 raspunde de integritatea persoanelor calatoare ; 

 raspunde de starea de curatenie si functionare a autoturismului; 

 efectueaza toate verificarile tehnice la termenele stabilite ; 

 respecta achizitionarea pieselor de schimb de la firma furnizore a DGASPC-ului. 

 Anunta seful de centru despre toate defectiunile autoturismului ; 

 Are obligativitatea de a-si efectua controlul medical periodic ; 
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 Are obligatia sa cunoasca numarul de telefon pentru contactarea ;salvarii, politiei, 

pompierilor, medicului de familie, sefului de compartiment ; 

 Nu paraseste locul de munca fara acordul sefului de centru ; 

 Aduce la cunostinta sefilor ierarhici toate modificarile aparute in munca . 

 nerespectarea atributiilor din fisa postului atrage dupa sine sanctionarea conform legislatiei ; 

 

ART. 13 
  Finanţarea centrului 

  (1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea 

resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime de 

calitate aplicabile. 

  (2) Finanţarea cheltuielilor centrului se asigură, în condiţiile legii, din următoarele surse: 

  a) bugetul local al judeţului; 

  b) bugetul de stat; 

  c) donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori juridice din ţară 

şi din străinătate; 

  d) fonduri externe rambursabile şi nerambursabile; 

  e) alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 
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ANEXA Nr. 11 

 

  

 

REGULAMENT  

de organizare şi funcţionare a serviciului social cu cazare: 

"Compartiment case tip familial Santana – Casa SOS 6" 

     

  ART. 1 

  Definiţie 

  (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social 

"Compartiment Case Tip Familial Santana –Casa SOS 6", aprobat prin aceeaşi hotărâre prin care 

a fost înfiinţat, în vederea asigurării funcţionării acestuia cu respectarea standardelor minime de 

calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile 

de admitere, serviciile oferite etc. 

  (2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, 

cât şi pentru angajaţii centrului şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, 

reprezentanţii legali/convenţionali, vizitatori. 

  

ART. 2 
  Identificarea serviciului social 

  Serviciul social " Compartiment  Case Tip Familial Santana –Casa SOS 6",  cod serviciu 

social 8790CR-C-I, este înfiinţat şi administrat de furnizorul Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Arad, acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF, nr. 

000159, deţine Licenţa de funcţionare definitivă/provizorie nr. -, sediul Compartiment  Case Tip 

Familial Santana –Casa SOS 6 ", str.  Marasesti, nr.29. Codul serviciu social 8790CR-C-I, 

reprezintă "Centrele rezidenţiale pentru copilul separat temporar sau definitiv de părinţii săi: 

centre de plasament, case de tip familial, apartamente etc.". 

       

ART. 3 
  Scopul serviciului social 

  Scopul serviciului social " Compartiment  Case Tip Familial Santana –Casa SOS 6", este 

asigurarea protecţiei, creşterii şi îngrijirii copilului separat, temporar sau definitiv, de părinţii săi, 

ca urmare a stabilirii în condiţiile prezentei legi a măsurii plasamentului, în vederea reintegrării 

sau integrării familiale şi socio-profesionale. 

    Serviciului social " Compartiment  Case Tip Familial Santana –Casa SOS 6",  asigură 

activităţi de găzduire pe o perioadă mai mare de 24 de ore, îngrijire, educaţie non-formală şi 

informală, sprijin emoţional, consiliere, precum şi dezvoltarea majorităţii deprinderilor de viaţă 

independentă şi a unor activităţi legate de reintegrarea sau integrarea familială; activităţile se 

acordă în locaţia serviciului social. Celelalte activităţi se pot acorda de către " Compartiment  

Case Tip Familial Santana –Casa SOS 6",  în locaţia proprie sau în alte locaţii, însă accesul la 

aceste activităţi este asigurat şi monitorizat de serviciul în cauză.  

  

ART. 4 
  Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare 

  (1) Serviciul social " Compartiment  Case Tip Familial Santana –Casa SOS 6", funcţionează 

cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, 

reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, Legea nr. 272/2004 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
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handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare etc.  

  (2) Standard minim de calitate aplicabil este reglementat prin Ordinul 21/2004 pentru 

aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecţia copilului de tip 

rezidenţial. 

      (3) Serviciul social " Compartiment Case Tip Familial Santana –Casa SOS 6",  este 

înfiinţat prin: 

  a) Hotărârea Consiliului Judeţean Arad, nr. 20 / 19.03.2001 şi funcţionează în cadrul 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad 

  

ART. 5 

  Principiile care stau la baza acordării serviciului social 

  (1) Serviciul social " Compartiment Case Tip Familial Santana –Casa SOS 6",  se 

organizează şi funcţionează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul 

naţional de asistenţă socială, precum şi a principiilor specifice care stau la baza acordării 

serviciilor sociale prevăzute în legislaţia specifică, în convenţiile internaţionale ratificate prin 

lege şi în celelalte acte internaţionale în materie la care România este parte, precum şi în 

standardele minime de calitate aplicabile. 

  (2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul " 

Compartiment Case Tip Familial Santana –Casa SOS 6",  sunt următoarele: 

  a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare; 

  b) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte egalitatea 

de şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală şi 

întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele beneficiare; 

  c) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare; 

  d) deschiderea către comunitate; 

  e) asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor 

lor; 

  f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate 

a unui personal mixt; 

  g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se 

cont, după caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitate de exerciţiu 

- cu respectarea prevederilor Legii sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări 

psihice nr. 487/2002, republicată; 

  h) facilitarea menţinerii relaţiilor personale ale beneficiarului şi a contactelor directe, după 

caz, cu fraţii, părinţii, alte rude, prieteni, precum şi cu alte persoane faţă de care acesta a 

dezvoltat legături de ataşament; 

  i) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare; 

  j) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare; 

  k) preocuparea permanentă pentru identificarea soluţiilor de integrare în familie sau, după 

caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potenţialului şi 

abilităţilor persoanei beneficiare de a trăi independent; 

  l) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a 

acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate; 

  m) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare; 

  n) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale; 

  o) primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor 

capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu care 

se pot confrunta la un moment dat; 

  p) colaborarea centrului/unităţii cu serviciul public de asistenţă socială. 
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ART. 6 
  Beneficiarii serviciilor sociale 

  (1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în " Compartiment Case Tip Familial Santana –

Casa SOS 6", sunt copiii separaţi, temporar sau definitiv, de părinţii săi, ca urmare a stabilirii 

măsurii plasamentului. 

  (2) Condiţiile de acces/admitere în centru sunt următoarele: 

  a) acte necesare: 

    – Hotărare emisă de Comisiei pentru Protecţia Copilului sau, după caz, Sentinţa civilă emisă 

de Tribunal, din care să reiasă instituirea plasamentului copilului la DGADPC Arad; 

    - Dispoziţia Directorului general al DGASPC Arad prin care se dispune locul aplicării măsurii 

plasamentului copilului, respectiv la " Compartiment Case Tip Familial Santana –Casa SOS 6",  

   b) Modalitatea de stabilire a contribuţiei beneficiarului este conform Hotărarii CPC sau 

Sentinţei civile enise de Tribunal. 

  (3) Condiţii de încetare a serviciilor: reintegrarea sau integrarea familială şi socio-

profesională a copilului/tanărului. 

  (4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în " Compartiment Case Tip Familial 

Santana –Casa SOS 6",   au următoarele drepturi: 

  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; 

  c) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite; 

  d) să li se asigure continuitatea 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 li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime; 

  g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite; 

  h) să li se respecte toate drepturile speciale în situaţia în care sunt minori sau persoane cu 

dizabilităţi. 

  (5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în " Compartiment  Case Tip 

Familial Santana –Casa SOS 6",  au următoarele obligaţii: 

  a) să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială, medicală 

şi economică; 

  b) să participe, în raport cu vârsta, situaţia de dependenţă etc., la procesul de furnizare a 

serviciilor sociale; 

  c) să contribuie, în conformitate cu legislaţia în vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate, 

în funcţie de tipul serviciului şi de situaţia lor materială; 

  d) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală; 

  e) să respecte prevederile prezentului regulament. 

  

ART. 7 
  Activităţi şi funcţii 

  Principalele funcţiile ale serviciului social " Compartiment Case Tip Familial Santana –

Casa SOS 6",  sunt următoarele: 

  a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea 

următoarele activităţi: 

    1. reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana 

beneficiară; 

    2. găzduire pe perioada determinată; 
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    3. îngrijire personală; 

    4. educare; 

    5. dezvoltarea abilităţilor de viaţă independentă; 

     6. consiliere psihologică şi suport emoţional; 

     7. supraveghere; 

     8. socializare şi activităţi culturale; 

    b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg 

despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi: 

   1. organizarea de activităţi (serbări, programe)şi invitarea autorităţilor publice şi a 

publicului larg (rudele copilului, persoane faţă de care acesta a dezvoltat relaţii de ataşament, 

cadre didactice etc.) în “ Compartiment Case Tip Familial Santana –Casa SOS 6", 

   2. organizarea de activităţi în comunitate cu beneficiarii (spectacole, excursii etc.); 

   3. articole privind activitatea “ Compartimentului  Case Tip Familial Santana –Casa SOS 

6",  în presă; 

   4. elaborarea de rapoarte de activitate; 

  c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de 

promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în 

care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit 

scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activităţi: 

   1. campanii de promovare a drepturilor copilului; 

   2. campanii pentru încurajarea voluntariatului; 

  d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi: 

   1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor; 

   2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate; 

  e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea 

următoarelor activităţi: 

        1. încadrarea în bugetul de venituri şi cheltuieli; 

     2. întocmirea şi respectarea planului de achiziţii; 

    3. achiziţionarea produselor necesare copiilor în limita bugetului disponibil şi conform 

baremurilor în vigoare; 

     4. întocmirea fişelor posturilor pentru toţi angajaţii; 

     5. respectarea de către toţi angajaţii a responsabiltăţilor şi atribuţiilor, din fişa postului; 

  

ART. 8 
  Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal 

  (1) Serviciul social " Compartiment Case Tip Familial Santana –Casa SOS 6", funcţionează 

cu un număr de  63 de persoane din care 9 vacante iar la Casa SOS 6 Santana   -  

6 persoane , conform prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Arad, nr. 143 / 26.06.2015 din 

care: 

        Personal total pe Compartiment Case Tip Familial Santana: 

  a) personal de conducere: şef de centru - 1 

  b) personal de specialitate : 1 psihopedagog, 1  psiholog, 1 asistent social,  2  asistent 

medical din care 1 vacant; 

        c) consilieri: - 10  

        d) referenti: - 13 din care 1 vacant 

        e) instructor de educatie: - 7 din care 2 vacante 

        f) asistent social : 4 

        g) infirmier:  - 3 din care 2 vacante 

        h) ingrijitor copii: - 7 

        i)  sofer: - 1 
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        j)  muncitor calificat: - 11 din care 2 vacante 

        k) muncitor necalificat:- 3 din care 1 vacant 

  l) voluntari, în funcţie de cererile depuse.  

        Personal la casa SOS 6 Santana: 

-  2 consilier, 

-  2 referent, 

-  2 muncitor calificat,  

  2. Personalul de specialitate reprezintă 60% din totalul personalului. 

  3. Încadrarea personalului se realizează cu respectarea numărului maxim de posturi 

prevăzut în statul de funcţii aprobat. 

  4. Numărul maxim de posturi pentru funcţii de conducere este un post pentru şeful de 

centru. 

  (2) Raportul angajat/beneficiar, conform ordinului 21/2004 este de: 9 adulti / 13 copii 

 

Categoria de varstă Nr. de copii/grupă Raport minim adulţi-

copii 

4-6 ani - - 

7-12 ani  7 1:4 

Peste 13 ani 6 1:6 

 

ART. 9 

  Personalul de conducere 

  (1) Personalul de conducere  este reprezentat de şef de centru; 

  Atribuţiile personalului de conducere sunt: 

  a) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul 

serviciului şi propune organului competent sancţiuni disciplinare pentru salariaţii care nu îşi 

îndeplinesc în mod corespunzător atribuţiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul 

furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.; 

  b) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării 

obiectivelor şi întocmeşte informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale; 

  c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi 

perfecţionare; 

  d) colaborează cu alte centre/alţi furnizori de servicii sociale şi/sau alte structuri ale 

societăţii civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătăţirii permanente a 

instrumentelor proprii de asigurare a calităţii serviciilor, precum şi pentru identificarea celor mai 

bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare; 

  e) întocmeşte raportul anual de activitate; 

  f) asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii serviciului/centrului; 

  g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice şi a numărului 

de personal; 

  h) desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii centrului în comunitate; 

  i) ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări 

ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce; 

  j) răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul serviciului şi 

dispune, în limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea acestor 

activităţi sau, după caz, formulează propuneri în acest sens; 

  k) organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a 

regulamentului de organizare şi funcţionare; 

  l) reprezintă serviciul în relaţiile cu furnizorul de servicii sociale şi, după caz, cu autorităţile 

şi instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, precum şi în 
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justiţie, cu acordul Directorului general al DGASPC Arad; 

  m) asigură comunicarea şi colaborarea permanentă cu serviciul public de asistenţă socială 

de la nivelul primăriei şi de la nivel judeţean, cu alte instituţii publice locale şi organizaţii ale 

societăţii civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor; 

  n) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi 

beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare; 

  o) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 

  (3) Funcţiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condiţiile legii. 

  (4) Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducere trebuie să fie absolvenţi cu diplomă de 

învăţământ superior în domeniul psihologie, asistenţă socială şi sociologie, cu vechime de 

minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenţi cu diplomă de licenţă ai 

învăţământului superior în domeniul juridic, medical, economic şi al ştiinţelor administrative, cu 

experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale. 

  (5) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a conducătorilor instituţiei se face în 

condiţiile legii. 

  

ART. 10 

   Compartiment  Case Tip Familial Santana –Casa SOS 6",  nu are personalitate juridică şi 

consiliul consultativ. 

  

ART. 11 
  Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă. Personal de specialitate şi auxiliar 

  (1) Personalul de specialitate este:  

a) în cadrul casei: - 2 consilieri, 2 referenti, 2 muncitori; 

b) în cadrul Compartimentului Case Tip Familial Santana: 

  -  asistent medical generalist (325901),  

  -  asistent social (263501); 

  -  consilier în domeniul adicţiilor (263502); 

  -  infirmieră (532103); 

  -  instructor-educator pentru activităţi de resocializare (263508);  

  -  psiholog (263411); 

  -  psihopedagog (263412);  

   (2) Atribuţii ale personalului de specialitate: 

a) Asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea 

prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile şi a prezentului 

regulament; 

b) Colaborează cu specialişti din alte centre în vederea soluţionării cazurilor; identificării 

de resurse etc.; 

c) Monitorizează respectarea standardelor minime de calitate; 

d) Sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, 

situaţii de nerespectare a prevederilor prezentului regulament etc.; 

e) Intocmeşte rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată; 

f) Face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi 

respectării legislaţiei; 

g) Cunoaste si respecta: 

 Legislatia in domeniul protectiei copilului; 

 Prevederile Codului Muncii; 

 Documente care reglementeaza activitatea D.G.A.S.P.C Arad: 

        - Regulamentul de organizare şi functionare al DGASPC Arad 

        - Regulamentul intern al D.G.A.S.P.C. Arad; 
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        - Acordul–Contractul colectiv de munca al D.G.A.SP.C. Arad 

 Documente care reglementeaza activitatea centrului: 

        - Metodologia de organizare si functionare; 

        - Norme interne de functionare; 

        - Proiect institutional; 

        - Planul anual de actiune – Stabilirea unui sistem de monitorizare a desfasurarii activitatilor 

din structura obiectivelor ; 

        - Codul etic al personalului centrului, pentru relatiile cu copiii si familiile acestora ; 

        - Codul de conduita profesionala a personalului ce isi desfasoara activitatea in centru ; 

        - Misiunea centrului ; 

        - Procedurile operationale privind realizarea activitatilor din cadrul centrului/casei; 

        - Prgramul copiilor din cadrul casei/centrului; 

 Contractul individual de munca; 

 Drepturile copilului; 

 Proceduri privind: 

        - acordarea de sprijin personalizat copilului/beneficiarului; 

        - consilierea si sprijinirea familiei copilului; 

      - implicarea parintilor / familiei extinse a copilului in programul de ingrijire al copilului ; 

      - asigurarea intimitatii si confidentialitatii; 

      - asigurarea securităţii; 

      - consultarea si participarea copiilor; 

      - acordarea primului ajutor; 

      - sesizarea/reclamarea unor fapte/evenimente deosebite; 

      - protejarea copilui de abuz, neglijare, exploatare; 

      - controlul comportamentelor inacceptabile copiilor; 

      - gestionarea resurselor financiare ale copiilor; 

      - absenţa copilului fără permisiune; 

 Procedurile operaţionale specifice activităţilor 

desfăşurate în cadrul procesului de furnizare a serviciilor pentru protecţia copilului de tip 

rezidenţial, conform ISO. 

  c) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 

 

  (3) Responsabilitatile  pentru fiecare post de specialitate aferent structurii 

organizatorice/organigramei. 

       3.a) Responsabilitatile  asistentului social 

 Intocmeste, completeaza si tine evidente documentelor din dosarul beneficiarului; 

 Intocmeste dispozitii, opisuri pentru fiecare copil/tanar; 

 Are evidente copiilor care beneficiaza de servicii de asistenta sociala-baza de date in 

cadrulcentrului; 

 Intermediază relaţia copilului ocrotit cu familia sa (părinţi, rude) şi alte persoane faţă de care 

copilul a dezvoltat relaţii de ataşament, in vederea reintegrării / integrării familiale a acestuia; 

 Urmăreşte starea copilului, în urma învoirii în familie, cu scopul menținerii sau încetării 

acestor învoiri; 

 Sprijină copiii/tinerii, în vederea integrării socio-profesionale prin: 

          - sprijin şcolar 

          - consiliere 

 Consiliază copiii / tinerii pe diverse teme: drepturile copilului şi responsabilităţile acestora, 

relaţia copilului cu familia naturală/ personalul casei/cadre didactice/cadre medicale, integrare 

socio-profesională si orice alte teme, în functie de nevoile copiilor etc.; 



Proprietatea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad; nu poate fi difuzat sau reprodus fără autorizaţie 
 Pagina 178 

 

  Se implică in educarea copiilor cu un comportament deviant si desfăşoară activități de 

recreeere şi socializare cu beneficiarii. 

 Actioneaza pentru asigurarea unui mediu securizant pentru copil/tânar; 

  Realizează un climat relaxant evitând starea de frică, nelinişte şi nerăbdare a copilului pe 

perioada efectuarii activitatilor; 

 Colaborează cu psihologul/psihopedagogul pentru a informa familia copilului privind 

progresele si nevoile acestuia;   

  Indrumă copiii in cazul comportamentului opozant / delincvent al acestora (nerespectarea 

programului centrului, absenteism scolar, consum de tutun si alcool etc.); 

 Organizeaza activitati pentru copii in comunitate pentru integrarea socială a acestora;   

 Urmareste evolutia tuturor cazurilor repartizate, intocmeste rapoarte de vizita si consiliere 

precum si rapoarte psihosociale pentru copiii/tinerii din centru. 

 Participă la întâlnirile echipei multidiciplinare organizate în cadrul centrului pentru (se 

semnează procesul verbal): 

      - a identifica nevoile copiilor; 

      - a planifica lunar activitatea; 

      - a elabora planuri individualizate de interventie (PIS) si pentru a urmării gradul de realizare 

a obiectivelor mentionate în acest documente; 

     - a elabora rapoarte de implementare PIS; 

     - a  întocmi rapoarte de activitate; 

 Inregistreaza toate datele cazurilor repratizate, intocmeste rapoarte de vizita in urma vizitelor 

in familie copiilor si de consiliere, precum si rapoarte psihosociale pentru copii/tinerii, impreuna 

cu psihologul din centru sau din cadrul serviciului 

 Evalueaza situatia fiecarui caz si propune sefului de centru modalitati de interventie pentru 

cazurile de care raspunde 

 Pregateste documentatia necesara pentru reevaluarea copiilor/tinerilor; 

 Aplica hotararile luate de catre C.P.C. si instanta judecatoreasca; 

 Isi sustine in fata autoritatilor competentele evaluarile, rapoartele si raspunde pentru 

veridicitatea acestora; 

 Aduce la cunostinta sefului de centru toate modificarile aparute in dosarul copilului/tanarului; 

 Intocmeste rapoarte de activitate lunar, trimestrial si anual la cererea sefului de centru, sefului 

de serviciu sau conducerii D.G.A.S.P.C. ARAD 

                3.b) Responsabilitatile asistentei medicale 

 Colaborează cu medicul de familie şi medicii specialişti, în funcţie de nevoile medicale ale 

copiilor; 

 Completează şi verifică modul de completare a “Registrului medical” de către personalul 

centrului; 

 Elaborează şi completează periodic şi la nevoie documentele: “Fişă medicală”, „Plan 

personalizat de intervenţie pentru menţinerea stării de sănătate a copilului”; 

 Consiliază copiii/tinerii pe diverse teme, cum ar fi: reguli de igienă, alimentaţia sănătoasă, 

transformările corpului în adolescenţă, prevenirea bolilor infecto-contagioase,  prevenirea 

sarcinii nedorite şi pe alte teme, în funcţie de nevoile acestora. 

 Relatia sa cu  copiii se bazeaza pe respectarea drepturilor acestora ,in special pe principiul 

interesului superior al copilului; 

 Asigura copiilor din casa un climat socio-afectiv securizant si afectiv; 

 Cunoaste starea de sanatate a tuturor copiilor; 

 Pastreaza fisele medicale ale copiilor si consemneaza toate interventiile 

medicale(vaccine,interventii chirurgicale ,consultatii,tratament medical,regim alimentar) 

 Mentine legatura cu medicul de familie, cu medicul stomatolog , medicii specialisti, farmacia 

si personalul de la grupe) 
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 Insoteste copiii la efectuarea analizelor medicale si la consultatiile de specialitate; 

 Asigura tratamentul injectabil pentru copiii bolnavi; 

 Intocmeste condica de medicamente cu necesarul pentru toate grupele si o prezinta 

directorului general spre aprobare; 

 Verifica periodic starea de sanatate a copiilor si ofera indicatiile necesare pentru asigurarea 

unui regim de viata sanatos; 

 Intocmeste adeverintele medicale ale copiilor pentru inscrierea la scoli si gradinite; 

 Participa la intocmirea meniurilor  le vizeaza si ofera indicatiile necesare pentru intocmirea 

meniurilor respectand un regim alimentar sanatos; 

 Calculeaza prin sondaj coloriile la meniurile zilnice; 

 Verifica starea de curatenie a locuintei , in special a salii de mese a bucatariilor ,a blocului 

alimentar; 

 Este obligat sa poarte halat alb si boneta in stare de curatenie; 

 Isi efectueaza periodic analizele medicale conform cerintelor medicului de institutie; 

 Urmareste respectarea de catre copii a regulilor de igiena corporala ,alimentara si 

vestimentara; 

 Face propuneri privind interventia asupra copilului din grupe; 

 Consemneaza in caietul de predare al serviciului toate aspectele deosebite aparute pe 

perioada orelor de serviciu; 

 Participa la organizarea de activitati la nivelul grupei,al institutiei; 

 Se implica activ in toate activitatile institutiei in functie de nevoi si de momentul in care-si 

desfasoara activitatea; 

 Raspunde de integritatea fizica si morala a copiilor pe perioada in care se deplaseaza la 

medic,la consultatii de specialitate. 

 Are obligativitatea de a anunta seful de centru despre toate cazurile de boala ale copiilor;   

 Are obligatia sa cunoasca numerele de telefon ale :salvarii,politiei,pompierilor,medicului de 

familie,sefului de compartiment;  

 Se preocupa pentru un consum optim de energie electrica si termica (stinge becurile ramase 

aprinse,supravegheaza aparatura conectata la reteaua electrica); 

 Nu paraseste locul de munca fara acordul sefului de centru; 

 Aduce la cunostinta sefilor ierarhici toate modificarile aparute in munca; 

 Nerespectarea atributiilor din fisa postului atrage dupa sine sanctionarea conform legislatiei   

     3.c) Responsabilitatile psihologului: 

 Asigură copiilor ocrotiti in cadrul Compartimentului case tip familial Santana: 

        - evaluare psihologică;  

        - terapii prin învăţare – dezvoltarea funcţiilor cognitive, dezvoltarea abilităţilor de 

          autocontrol, dezvoltarea autonomiei personale; 

        - terapie ocupaţională;  

        - diverse forme de psihoterapie;  

             - sprijin scolar 

        - consiliere; 

 Desfasoara cu copii urmatoarele activitati :activitati de formare de deprinderi, activitati 

educative, sprijin scolar, activitati de recreere si socializare ; 

 Organizeaza activitati pentru copii in comunitate pentru integrarea sociala a acestora ; 

 Consilieaza copii/tinerii pe diverse teme : drepturile copilului si responsabilitatile 

acestora,relatia copilului cu familia naturala/personalul casei/cadre didactice/cadre 

medicale, integrare socio-profesionala si orice alte teme, in functie de nevoile copilului ; 

 Consilieaza si recomanda educatoprilor/instructorilor de educatie metode de lucru cu 

copiii ; 
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 Indruma copiii in cazul comportamentului opozant/delicvent al acestora (nerespectarea 

programului centrului, adsenteism scolar, consumul de tutun si alcool etc.) si indrumare 

vocationala; 

 Urmareste evolutia tuturor beneficiarilor din cadrul CFT Santana; 

 Participă la întâlnirile echipei multidiciplinare organizate in cadrul caselor pentru: 

                         - a identifica nevoile copiilor; 

                         - a planifica lunar activitatea; 

                         - a elabora planuri individualizat de interventie (PIS) si pentru a urmării 

                            gradul de realizare a obiectivelor mentionate în acest document 

                         - a elabora rapoarte dre implementare PIS; 

                         - a  întocmi rapoarte de activitate, 

                         - a recomanda  educatorilor metodele de lucru cu copiii 

 Actioneaza pentru asigurarea unui mediu securizant pentru copil/tânar ;  

 Mentine in permanenta legatura cu personalul din case si caddrele didactice ; 

 Isi asumă responsabilităţi pentru demersurile pe care le face în soluţionarea unui caz, 

având obligaţia să informeze şeful ierarhic superior cu privire la acestea 

 Aduce la cunostinta conducerii centrului de plasament orice disfunctiuni întâlnite care pot 

aduce prejudicii sanatatii copiilor /tinerilor din institutie;  

 Sesizeaza orice abuz sau suspiciune, privind incalcarea drepturilor copilului 

 Stabileste si mentine relatii profesionale cu întreg personalul institutiei;  

 Prezinta informatiile si documentele legate de beneficiari / interventii / rezultate, ori de 

cate ori sunt solicitate de catre superiorul ierarhic. 

 Detine o baza de date a copiilor din cadrul CTF Santana; 

 Participă şi respectă instructajul  în domeniul situaţiilor de urgenţă şi în domeniul 

securităţii şi sănătăţii în muncă; 

 Cunoaste numerele de telefon ale: salvarii/politiei/pompierilor (112), medicului de 

familie, sefului de centru/compartiment; 

 Participă la cursuri de formare în domeniul protecţiei copilului;                                                      

 Primeste si solutioneaza si alte sarcini trasate de conducerea institutiei, pe linie ierarhica, 

în limita competentelor profesionale pe care le are;  

 Respecta relatiile ierarhice, disciplina la locul de munca, normele de conduita in relatiile 

cu ceilalti membrii ai colectivului; 

 Respectă codul deontologic al profesiei de psiholog; 

 Raspunde de bunurile primite pe inventa; 

 Solicită sprijinul specialiştilor (asistent social, consilieri) în situaţia constatării unor  

dificultăţi de relaţionare cu copilul sau a identificării unor noi nevoi ale acestuia; 

 Utilizeză şi păstrează în bune condiţii materialele din dotare, conform instrucţiunilor de 

utilizare; 

     3.d.) Responsabilitatile  psihopedagogului: 

 Asigura sprijin, indruma copiii si tinerii in realizarea sarcinilor scolare; 

 Desfasoara cu copii urmatoarele activitati :activitati de formare de deprinderi, activitati 

educative, sprijin scolar, activitati de recreere si socializare ; 

 Organizeaza activitati pentru copii in comunitate pentru integrarea sociala a acestora ; 

 Confectioneaza material didactic pentru activitatile cu copiii si pentru diferite 

evenimente, pregateste copiii in acest sens; 

 Consilieaza copii/tinerii pe diverse teme : drepturile copilului si responsabilitatile 

acestora,relatia copilului cu familia naturala/personalul casei/cadre didactice/cadre 

medicale, integrare socio-profesionala si orice alte teme, in functie de nevoile copilului ; 

 Consilieaza si recomanda educatoprilor/instructorilor de educatie metode de lucru cu 

copiii ; 
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 Indruma copiii in cazul comportamentului opozant/delicvent al acestora (nerespectarea 

programului centrului, adsenteism scolar, consumul de tutun si alcool etc.) si indrumare 

vocationala; 

 Urmareste evolutia tuturor beneficiarilor din cadrul CFT Santana; 

 Participă la întâlnirile echipei multidiciplinare organizate in cadrul caselor pentru: 

                         - a identifica nevoile copiilor; 

                         - a planifica lunar activitatea; 

                         - a elabora planuri individualizat de interventie (PIS) si pentru a urmării 

                            gradul de realizare a obiectivelor mentionate în acest document 

                         - a elabora rapoarte dre implementare PIS; 

                         - a  întocmi rapoarte de activitate, 

                         - a recomanda  educatorilor metodele de lucru cu copiii 

 Actioneaza pentru asigurarea unui mediu securizant pentru copil/tânar ;  

 Mentine in permanenta legatura cu personalul din case si caddrele didactice ; 

 Isi asumă responsabilităţi pentru demersurile pe care le face în soluţionarea unui caz, 

având obligaţia să informeze şeful ierarhic superior cu privire la acestea 

 Aduce la cunostinta conducerii centrului de plasament orice disfunctiuni întâlnite care pot 

aduce prejudicii sanatatii copiilor /tinerilor din institutie;  

 Sesizeaza orice abuz sau suspiciune, privind incalcarea drepturilor copilului 

 Stabileste si mentine relatii profesionale cu întreg personalul institutiei;  

 Prezinta informatiile si documentele legate de beneficiari / interventii / rezultate, ori de 

cate ori sunt solicitate de catre superiorul ierarhic. 

 Detine o baza de date a copiilor din cadrul CTF Santana; 

 Participă şi respectă instructajul  în domeniul situaţiilor de urgenţă şi în domeniul 

securităţii şi sănătăţii în muncă; 

 Cunoaste numerele de telefon ale: salvarii/politiei/pompierilor (112), medicului de 

familie, sefului de centru/compartiment; 

 Participă la cursuri de formare în domeniul protecţiei copilului;                                                      

 Primeste si solutioneaza si alte sarcini trasate de conducerea institutiei, pe linie ierarhica, 

în limita competentelor profesionale pe care le are;  

 Respecta relatiile ierarhice, disciplina la locul de munca, normele de conduita in relatiile 

cu ceilalti membrii ai colectivului; 

 Respectă codul deontologic al profesiei de psiholog; 

 Raspunde de bunurile primite pe inventa; 

 Solicită sprijinul specialiştilor (asistent social, consilieri) în situaţia constatării unor  

dificultăţi de relaţionare cu copilul sau a identificării unor noi nevoi ale acestuia; 

 Utilizeză şi păstrează în bune condiţii materialele din dotare, conform instrucţiunilor de 

utilizare; 

    3.e) Responsabilitatile  pentru următoarele posturi: consilier, referent, muncitor care isi 

desfasoara activitatea la Casa de tip familial SOS 6 

  Se conformează programului de 8/12 ore, conform Codului Muncii şi în funcţie de interesul 

superior al copilului; semneaza condica de prezenţă; 

 Se conformeaza programului de 8/12 ore, conform Codului Muncii si in functie de interesul 

 Preia tura de la referentul/educatorul de serviciu, citeste caietul de predare pentru a afla ceea 

ce s-a intamplat pe parcursul zilei/in cursul zilei anterioare si consemneaza in caiet, la plecare 

aspectele relevante din tura sa; 

 Desfăşoară activităţi de: îngrijire, formare de deprinderi de viaţă independentă, sprijin scolar, 

socializare şi recreere a copiilor ocrotiţi, consemnându-le scris în programele de interventie 

specifică; 
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 Efectueaza activitati zilnice de intretinere si igienizare a casei, raspunzand  de starea de 

curatenie a casei; 

 Pregateste hrana copiilor in perioada cand este de serviciu, conform meniului; 

 Se implica activ in toate activitatile casei in functie de nevoi si de momentul in care isi 

desfasoara activitatea; 

 Participa la organizarea de activitati la nivelul grupei, a casei, al compartimentului; 

 Sprijină şi coordonează copiii pentru respectarea programului zilnic; 

 Sprijină copiii, dupa caz, la: îmbrăcare/dezbrăcare,  servirea  mesei, igienă, efectuarea baii 

generale şi in toate activitatile de formare a deprinderilor de autonomie personala; 

 Cunoaste trecutul copilului, starea sa de sanatate, preferintele si comportamentul acestuia, 

date despre familia copilului, motivul luarii masurii de protectie si foloseste toate aceste date 

pentru a dezvolta o buna relatie cu copilul pentru a-si adapta interventia educativa, pastrand 

confidentialitatea tuturor datelor; 

 Raspunde de integritatea fizica si morala a copiilor pe perioada orelor de munca; 

 Crează un climat socio-afectiv, securizant, asigură copilului o relaţie caldă, de înţelegere;  

 Supravegheaza copiii pentru evitarea accidentelor in timpul desfasurarii activitatii in casa si 

respecta normele de igiena si protectie; 

 Urmareste respectarea de catre copii a regulilor de igiena corporala,  alimentara  si 

vestimentara; 

 Răspunde de viaţa şi securitatea copiilor care sunt încredinţaţi în timpul în care îşi  desfăşoară 

activitatea, luând măsuri de prevenire a accidentelor, urmăreşte permanent starea psiho-fizică a 

copilului şi sesizează serviciul medical de urgenţă (dacă este necesar) şi şefului de centru,  orice 

modificare intervenită în dezvoltarea copilului, consemnează la ieşirea din tură orice eveniment 

deosebit ; 

 Raspunde de starea de sanatate a copiilor pe timpul desfasurarii activitatii si ia masuri urgente 

in cazul imbolnavirilor, cu obligativitatea administrarii tratamentului medicamentos; 

 Însoţeşte copiii prescolari la gradinita; 

 Mentine legatura cu scoala in permanenta, participa la sedintele cu parintii, raspunde la 

chemarile scolii ori de cate ori sunt chemati, intocmeste rapoarte de vizita la scoala; 

 Însoţeşte şi supraveghează copiii din casa/centru pe perioada şederii acestora  în spital; 

 Însoţeşte copiii la diferite activitati de recreere si socializare in comunitate - excursii,tabere, 

spectacole, serbari etc.; 

 Organizează activitatea educativă, sub forma de joc colectiv şi individual, respectând 

particularităţile de dezvoltare ale copiilor; 

 Indrumă copiii / adolescentii in cazul comportamentului opozant al acestora (nerespectarea 

programului centrului, absenteism scolar, consumul de tutun si alcool etc.);  

 Stabileşte comunicarea copilului cu părinţii, informându-i pe aceştia despre achiziţiile  

copilului precum si despre dificultatile acestuia; 

 Permite persoanelor din exterior (parinti, rude sau alte persoane fata de care copilul a 

dezvoltat relatii de atasament) să scoată copiii din centru/casa, numai cu aprobarea şefului de 

centru; 

 Intocmeste observaţii scrise cu privire la comportamentul şi evoluţia educaţională a copiilor 

asistati în rapoartele de implementare a planurilor individualizate de servicii; 

 Completează fişa de vizită a copilului  privind evoluţia relaţiei părinte/altă persoană - copil în 

urma vizitării acestuia în centru; 

 Cunoaste si completeaza, dupa caz, „registrele” aflate in casa, conform procedurii: Registru 

învoiri copiii/tineri, registru medical, registru incidente, registru consemnări măsuri restrictive, 

registru abuzuri, sesizări, reclamaţii copii/tineri, registru opinii şi sugestii,registru de evidenţă  a 

evenimentelor importante  
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 Confecţionează material didactic pentru activităţile cu copiii şi pentru diferite evenimente, 

serbări şi pregăteşte persoanele asistate în acest sens; 

 Raspunde de bunurile copiilor si ale casei pe perioada desfasurarii activitatii; 

 Participa la receptionarea bunurilor in cazul in care exista emisa o dispozitie;  

 Suporta contravaloarea obiectelor de inventar care lipsesc la inventarierea periodica solicitata 

de conducerea centrului, a DGASPC Arad; 

 Cunoaste numerele de telefon ale: salvarii/politiei/pompierilor (112), medicului de familie, 

sefului de centru/compartiment; 

 Participă şi respectă instructajul  în domeniul situaţiilor de urgenţă şi în domeniul securităţii şi 

sănătăţii în muncă; 

 Participă la cursuri de formare în domeniul protecţiei copilului;                                                   

 Nu paraseste locul de munca pana nu preda tura, nemotivat si fara acordul sefului de 

centru/compartiment; 

 In toate activitatile desfasurate se urmareste interesul superior al copilului; 

 Informează seful ierarhic cu toate modificarile şi situaţiile deosebite apărute in munca; 

 Nerespectarea atributiilor din fisa postului atrage dupa sine sanctionarea conform legislatie 

 

ART. 12 

Personalul administrativ la nivelul Compartimentului Case Tip Familial Santana: 

  a) şofer: - 1 

     Responsabilitatile soferului: 

 relatia sa cu  copiii se bazeaza pe respectarea drepturilor acestora ,in special pe principiul 

interesului superior al copilului; 

 asigura copiilor  un climat socio-afectiv securizant si afectiv; 

 consemneaza in caietul de predare al serviciului toate aspectele deosebite aparute pe perioda 

orelor de serviciu ; 

 participa la organizarea de activitati la nivelul institutiei ; 

 se implica activ in toate activitatile la nivelul institutiei , in functie de nevoi si de momentul 

in care-si desfasoara activitatea ; 

 raspunde de integritatea fizica si morala a copiilor pe perioada orelor de munca ; 

 supravegheaza copiii pentru evitarea accidentelor in timpul desfasurarii activitatii , 

deplasarilor cu autoturismul si in cazul in care este  insotitorul copiilor in deplasari interne si 

internationale si I-a masuri urgente in cazul imbolnavirilor; 

 raspunde de bunurile copiilor si ale casei pe perioda deplasarilor ; 

 intocmeste foi de parcurs pentru toate deplasarile cu obligativitatea vizarii la toate 

stationarile ; 

 raspunde de integritatea persoanelor calatoare ; 

 raspunde de starea de curatenie si functionare a autoturismului; 

 efectueaza toate verificarile tehnice la termenele stabilite ; 

 respecta achizitionarea pieselor de schimb de la firma furnizore a DGASPC-ului. 

 Anunta seful de centru despre toate defectiunile autoturismului ; 

 Are obligativitatea de a-si efectua controlul medical periodic ; 

 Are obligatia sa cunoasca numarul de telefon pentru contactarea ;salvarii, politiei, 

pompierilor, medicului de familie, sefului de compartiment ; 

 Nu paraseste locul de munca fara acordul sefului de centru ; 

 Aduce la cunostinta sefilor ierarhici toate modificarile aparute in munca . 

 nerespectarea atributiilor din fisa postului atrage dupa sine sanctionarea conform legislatiei ; 

 

ART. 13 
  Finanţarea centrului 
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  (1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea 

resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime de 

calitate aplicabile. 

  (2) Finanţarea cheltuielilor centrului se asigură, în condiţiile legii, din următoarele surse: 

  a) bugetul local al judeţului; 

  b) bugetul de stat; 

  c) donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori juridice din ţară 

şi din străinătate; 

  d) fonduri externe rambursabile şi nerambursabile; 

  e) alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 
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ANEXA Nr. 12 

 

 

 

REGULAMENT  

de organizare şi funcţionare a serviciului social cu cazare: 

"Compartiment case tip familial Santana – Casa SOS 7" 

     

ART. 1 
  Definiţie 

  (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social 

"Compartiment  Case Tip Familial Santana –Casa SOS 7", aprobat prin aceeaşi hotărâre prin 

care a fost înfiinţat, în vederea asigurării funcţionării acestuia cu respectarea standardelor 

minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informaţii 

privind condiţiile de admitere, serviciile oferite etc. 

  (2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, 

cât şi pentru angajaţii centrului şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, 

reprezentanţii legali/convenţionali, vizitatori. 

 

ART. 2 
  Identificarea serviciului social 

  Serviciul social " Compartiment  Case Tip Familial Santana –Casa SOS 7",  cod serviciu 

social 8790CR-C-I, este înfiinţat şi administrat de furnizorul Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Arad, acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF, nr. 

000159, deţine Licenţa de funcţionare definitivă/provizorie nr. -, sediul Compartiment  Case Tip 

Familial Santana –Casa SOS 7 ", str.  Bicazului,  nr.9. Codul serviciu social 8790CR-C-I, 

reprezintă "Centrele rezidenţiale pentru copilul separat temporar sau definitiv de părinţii săi: 

centre de plasament, case de tip familial, apartamente etc.". 

  

ART. 3 
  Scopul serviciului social 

  Scopul serviciului social " Compartiment  Case Tip Familial Santana –Casa SOS 7", este 

asigurarea protecţiei, creşterii şi îngrijirii copilului separat, temporar sau definitiv, de părinţii săi, 

ca urmare a stabilirii în condiţiile prezentei legi a măsurii plasamentului, în vederea reintegrării 

sau integrării familiale şi socio-profesionale. 

    Serviciului social " Compartiment  Case Tip Familial Santana –Casa SOS 7",  asigură 

activităţi de găzduire pe o perioadă mai mare de 24 de ore, îngrijire, educaţie non-formală şi 

informală, sprijin emoţional, consiliere, precum şi dezvoltarea majorităţii deprinderilor de viaţă 

independentă şi a unor activităţi legate de reintegrarea sau integrarea familială; activităţile se 

acordă în locaţia serviciului social. Celelalte activităţi se pot acorda de către " Compartiment  

Case Tip Familial Santana –Casa SOS 7",  în locaţia proprie sau în alte locaţii, însă accesul la 

aceste activităţi este asigurat şi monitorizat de serviciul în cauză.  

 

ART. 4 
  Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare 

  (1) Serviciul social " Compartiment  Case Tip Familial Santana –Casa SOS 7",  

funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a 

serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, Legea nr. 

272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
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persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare etc.  

  (2) Standard minim de calitate aplicabil este reglementat prin Ordinul 21/2004 pentru 

aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecţia copilului de tip 

rezidenţial. 

      (3) Serviciul social " Compartiment Case Tip Familial Santana –Casa SOS 7", este înfiinţat 

prin: 

  a) Hotărârea Consiliului Judeţean Arad, nr. 20 / 19.03.2001 şi funcţionează în cadrul 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad 

 

ART. 5 
  Principiile care stau la baza acordării serviciului social 

  (1) Serviciul social " Compartiment Case Tip Familial Santana –Casa SOS 7",  se 

organizează şi funcţionează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul 

naţional de asistenţă socială, precum şi a principiilor specifice care stau la baza acordării 

serviciilor sociale prevăzute în legislaţia specifică, în convenţiile internaţionale ratificate prin 

lege şi în celelalte acte internaţionale în materie la care România este parte, precum şi în 

standardele minime de calitate aplicabile. 

  (2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul " 

Compartiment Case Tip Familial Santana –Casa SOS 7",  sunt următoarele: 

  a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare; 

  b) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte egalitatea 

de şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală şi 

întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele beneficiare; 

  c) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare; 

  d) deschiderea către comunitate; 

  e) asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor 

lor; 

  f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate 

a unui personal mixt; 

  g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se 

cont, după caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitate de exerciţiu 

- cu respectarea prevederilor Legii sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări 

psihice nr. 487/2002, republicată; 

  h) facilitarea menţinerii relaţiilor personale ale beneficiarului şi a contactelor directe, după 

caz, cu fraţii, părinţii, alte rude, prieteni, precum şi cu alte persoane faţă de care acesta a 

dezvoltat legături de ataşament; 

  i) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare; 

  j) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare; 

  k) preocuparea permanentă pentru identificarea soluţiilor de integrare în familie sau, după 

caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potenţialului şi 

abilităţilor persoanei beneficiare de a trăi independent; 

  l) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a 

acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate; 

  m) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare; 

  n) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale; 

  o) primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor 

capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu care 

se pot confrunta la un moment dat; 

  p) colaborarea centrului/unităţii cu serviciul public de asistenţă socială. 
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ART. 6 
  Beneficiarii serviciilor sociale 

  (1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în " Compartiment Case Tip Familial Santana –

Casa SOS 7",  sunt copiii separaţi, temporar sau definitiv, de părinţii săi, ca urmare a stabilirii 

măsurii plasamentului. 

  (2) Condiţiile de acces/admitere în centru sunt următoarele: 

  a) acte necesare: 

 Hotărare emisă de Comisiei pentru Protecţia Copilului sau, după caz, Sentinţa civilă 

emisă de Tribunal, din care să reiasă instituirea plasamentului copilului la DGADPC 

Arad; 

 Dispoziţia Directorului general al DGASPC Arad prin care se dispune locul aplicării 

măsurii plasamentului copilului, respectiv la " Compartiment Case Tip Familial 

Santana –Casa SOS 7", 

   b) Modalitatea de stabilire a contribuţiei beneficiarului este conform Hotărarii CPC sau 

Sentinţei civile enise de Tribunal. 

  (3) Condiţii de încetare a serviciilor: reintegrarea sau integrarea familială şi socio-

profesională a copilului/tanărului. 

  (4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în " Compartiment Case Tip Familial 

Santana –Casa SOS 7",   au următoarele drepturi: 

   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; 

   c) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite; 

   d) să li se asigure continuitatea 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 li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime; 

   g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite; 

   h) să li se respecte toate drepturile speciale în situaţia în care sunt minori sau persoane cu 

dizabilităţi. 

  (5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în " Compartiment  Case Tip 

Familial Santana –Casa SOS 7",  au următoarele obligaţii: 

   a) să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială, 

medicală şi economică; 

   b) să participe, în raport cu vârsta, situaţia de dependenţă etc., la procesul de furnizare a 

serviciilor sociale; 

   c) să contribuie, în conformitate cu legislaţia în vigoare, la plata serviciilor sociale 

furnizate, în funcţie de tipul serviciului şi de situaţia lor materială; 

   d) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală; 

   e) să respecte prevederile prezentului regulament. 

 

ART. 7 
  Activităţi şi funcţii 

  Principalele funcţiile ale serviciului social " Compartiment Case Tip Familial Santana –

Casa SOS 7",  sunt următoarele: 

  a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea 

următoarele activităţi: 

    1. reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana 
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beneficiară; 

    2. găzduire pe perioada determinată; 

    3. îngrijire personală; 

    4. educare; 

    5. dezvoltarea abilităţilor de viaţă independentă; 

     6. consiliere psihologică şi suport emoţional; 

     7. supraveghere; 

     8. socializare şi activităţi culturale; 

    b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg 

despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi: 

   1. organizarea de activităţi (serbări, programe)şi invitarea autorităţilor publice şi a 

publicului larg (rudele copilului, persoane faţă de care acesta a dezvoltat relaţii de ataşament, 

cadre didactice etc.) în “ Compartiment Case Tip Familial Santana –Casa SOS 7", 

   2. organizarea de activităţi în comunitate cu beneficiarii (spectacole, excursii etc.); 

   3. articole privind activitatea “ Compartimentului  Case Tip Familial Santana –Casa SOS 

7",  în presă; 

   4. elaborarea de rapoarte de activitate; 

  c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de 

promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în 

care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit 

scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activităţi: 

   1. campanii de promovare a drepturilor copilului; 

   2. campanii pentru încurajarea voluntariatului; 

  d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi: 

   1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor; 

   2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate; 

  e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea 

următoarelor activităţi: 

       1. încadrarea în bugetul de venituri şi cheltuieli; 

     2. întocmirea şi respectarea planului de achiziţii; 

     3. achiziţionarea produselor necesare copiilor în limita bugetului disponibil şi conform 

baremurilor în vigoare; 

     4. întocmirea fişelor posturilor pentru toţi angajaţii; 

     5. respectarea de către toţi angajaţii a responsabiltăţilor şi atribuţiilor, din fişa postului; 

  

ART. 8 
  Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal 

  (1) Serviciul social " Compartiment Case Tip Familial Santana –Casa SOS 7", funcţionează 

cu un număr de 63 de persoane din care 9 vacante iar la Casa SOS 7 Santana   -  

5 persoane , conform prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Arad, nr. 143 / 26.06.2015 din 

care: 

        Personal total pe Compartiment Case Tip Familial Santana: 

  a) personal de conducere: şef de centru - 1 

  b) personal de specialitate : 1 psihopedagog, 1  psiholog, 1 asistent social,  2  asistent 

medical din care 1 vacant; 

        c) consilieri: - 10  

        d) referenti: - 13 din care 1 vacant 

        e) instructor de educatie: - 7 din care 2 vacante 

        f) asistent social :- 4 

        g) infirmier:  - 3 din care 2 vacante 
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        h) ingrijitor copii: - 7 

        i)  sofer: - 1 

        j)  muncitor calificat: - 11 din care 2 vacante 

        k) muncitor necalificat:- 3 din care 1 vacant 

  l) voluntari, în funcţie de cererile depuse.  

        Personal la casa SOS 7 Santana: 

-  1 consilier, 

-  2 referent, 

-  1 infirmier 

-  1 ingrijitor copii,  

  2. Personalul de specialitate reprezintă 60% din totalul personalului. 

  3. Încadrarea personalului se realizează cu respectarea numărului maxim de posturi 

prevăzut în statul de funcţii aprobat. 

  4. Numărul maxim de posturi pentru funcţii de conducere este un post pentru şeful de 

centru. 

  (2) Raportul angajat/beneficiar, conform ordinului 21/2004 este de: 7 adulti / 11 copii 

 

Categoria de varstă Nr. de copii/grupă Raport minim adulţi-

copii 

4-6 ani - - 

7-12 ani  4 1:4 

Peste 13 ani 7 1:6 

    

ART. 9 

  Personalul de conducere 

  (1) Personalul de conducere  este reprezentat de şef de centru; 

  Atribuţiile personalului de conducere sunt: 

  a) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul 

serviciului şi propune organului competent sancţiuni disciplinare pentru salariaţii care nu îşi 

îndeplinesc în mod corespunzător atribuţiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul 

furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.; 

  b) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării 

obiectivelor şi întocmeşte informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale; 

  c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi 

perfecţionare; 

  d) colaborează cu alte centre/alţi furnizori de servicii sociale şi/sau alte structuri ale 

societăţii civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătăţirii permanente a 

instrumentelor proprii de asigurare a calităţii serviciilor, precum şi pentru identificarea celor mai 

bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare; 

  e) întocmeşte raportul anual de activitate; 

  f) asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii serviciului/centrului; 

  g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice şi a numărului 

de personal; 

  h) desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii centrului în comunitate; 

  i) ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări 

ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce; 

  j) răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul serviciului şi 

dispune, în limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea acestor 

activităţi sau, după caz, formulează propuneri în acest sens; 

  k) organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a 
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regulamentului de organizare şi funcţionare; 

  l) reprezintă serviciul în relaţiile cu furnizorul de servicii sociale şi, după caz, cu autorităţile 

şi instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, precum şi în 

justiţie, cu acordul Directorului general al DGASPC Arad; 

  m) asigură comunicarea şi colaborarea permanentă cu serviciul public de asistenţă socială 

de la nivelul primăriei şi de la nivel judeţean, cu alte instituţii publice locale şi organizaţii ale 

societăţii civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor; 

  n) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi 

beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare; 

  o) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 

  (3) Funcţiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condiţiile legii. 

  (4) Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducere trebuie să fie absolvenţi cu diplomă de 

învăţământ superior în domeniul psihologie, asistenţă socială şi sociologie, cu vechime de 

minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenţi cu diplomă de licenţă ai 

învăţământului superior în domeniul juridic, medical, economic şi al ştiinţelor administrative, cu 

experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale. 

  (5) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a conducătorilor instituţiei se face în 

condiţiile legii. 

 

ART. 10 
   Compartiment  Case Tip Familial Santana –Casa SOS 7",  nu are personalitate juridică şi 

consiliul consultativ. 

 

ART. 11 
  Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă. Personal de specialitate şi auxiliar 

  (1) Personalul de specialitate este:  

c) în cadrul casei: - 1 consilier, 2 referenti, 1 infirmier,  1 ingrijitor copii; 

d) în cadrul Compartimentului Case Tip Familial Santana: 

  -  asistent medical generalist (325901),  

  -  asistent social (263501); 

  -  consilier în domeniul adicţiilor (263502); 

  -  infirmieră (532103); 

  -  instructor-educator pentru activităţi de resocializare (263508);  

  -  psiholog (263411); 

  -  psihopedagog (263412);  

  

  (2) Atribuţii ale personalului de specialitate: 

a) Asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea 

prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile şi a prezentului regulament; 

b) Colaborează cu specialişti din alte centre în vederea soluţionării cazurilor; identificării de 

resurse etc.; 

c) Monitorizează respectarea standardelor minime de calitate; 

d) Sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de 

nerespectare a prevederilor prezentului regulament etc.; 

e) Intocmeşte rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată; 

f) Face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi 

respectării legislaţiei; 

g) Cunoaste si respecta: 

 Legislatia in domeniul protectiei copilului; 

 Prevederile Codului Muncii; 
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 Documente care reglementeaza activitatea D.G.A.S.P.C Arad: 

        - Regulamentul de organizare şi functionare al DGASPC Arad 

        - Regulamentul intern al D.G.A.S.P.C. Arad; 

        - Acordul–Contractul colectiv de munca al D.G.A.SP.C. Arad 

 Documente care reglementeaza activitatea centrului: 

        - Metodologia de organizare si functionare; 

        - Norme interne de functionare; 

        - Proiect institutional; 

        - Planul anual de actiune – Stabilirea unui sistem de monitorizare a desfasurarii activitatilor 

din structura obiectivelor ; 

        - Codul etic al personalului centrului, pentru relatiile cu copiii si familiile acestora ; 

        - Codul de conduita profesionala a personalului ce isi desfasoara activitatea in centru ; 

        - Misiunea centrului ; 

        - Procedurile operationale privind realizarea activitatilor din cadrul centrului/casei; 

        - Prgramul copiilor din cadrul casei/centrului; 

 Contractul individual de munca; 

 Drepturile copilului; 

 Proceduri privind: 

        - acordarea de sprijin personalizat copilului/beneficiarului; 

        - consilierea si sprijinirea familiei copilului; 

      - implicarea parintilor / familiei extinse a copilului in programul de ingrijire al copilului ; 

      - asigurarea intimitatii si confidentialitatii; 

      - asigurarea securităţii; 

      - consultarea si participarea copiilor; 

      - acordarea primului ajutor; 

      - sesizarea/reclamarea unor fapte/evenimente deosebite; 

      - protejarea copilui de abuz, neglijare, exploatare; 

      - controlul comportamentelor inacceptabile copiilor; 

      - gestionarea resurselor financiare ale copiilor; 

      - absenţa copilului fără permisiune; 

 Procedurile operaţionale specifice activităţilor 

desfăşurate în cadrul procesului de furnizare a serviciilor pentru protecţia copilului de tip 

rezidenţial, conform ISO. 

  g) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 

  (3) Responsabilitatile  pentru fiecare post de specialitate aferent structurii 

organizatorice/organigramei. 

       3.a) Responsabilitatile  asistentului social 

 Intocmeste, completeaza si tine evidente documentelor din dosarul beneficiarului; 

 Intocmeste dispozitii, opisuri pentru fiecare copil/tanar; 

 Are evidente copiilor care beneficiaza de servicii de asistenta sociala-baza de date in 

cadrulcentrului; 

 Intermediază relaţia copilului ocrotit cu familia sa (părinţi, rude) şi alte persoane faţă de care 

copilul a dezvoltat relaţii de ataşament, in vederea reintegrării / integrării familiale a acestuia; 

 Urmăreşte starea copilului, în urma învoirii în familie, cu scopul menținerii sau încetării 

acestor învoiri; 

 Sprijină copiii/tinerii, în vederea integrării socio-profesionale prin: 

          - sprijin şcolar 

          - consiliere 
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 Consiliază copiii / tinerii pe diverse teme: drepturile copilului şi responsabilităţile acestora, 

relaţia copilului cu familia naturală/ personalul casei/cadre didactice/cadre medicale, integrare 

socio-profesională si orice alte teme, în functie de nevoile copiilor etc.; 

  Se implică in educarea copiilor cu un comportament deviant si desfăşoară activități de 

recreeere şi socializare cu beneficiarii. 

 Actioneaza pentru asigurarea unui mediu securizant pentru copil/tânar; 

  Realizează un climat relaxant evitând starea de frică, nelinişte şi nerăbdare a copilului pe 

perioada efectuarii activitatilor; 

 Colaborează cu psihologul/psihopedagogul pentru a informa familia copilului privind 

progresele si nevoile acestuia;   

  Indrumă copiii in cazul comportamentului opozant / delincvent al acestora (nerespectarea 

programului centrului, absenteism scolar, consum de tutun si alcool etc.); 

 Organizeaza activitati pentru copii in comunitate pentru integrarea socială a acestora;   

 Urmareste evolutia tuturor cazurilor repartizate, intocmeste rapoarte de vizita si consiliere 

precum si rapoarte psihosociale pentru copiii/tinerii din centru. 

 Participă la întâlnirile echipei multidiciplinare organizate în cadrul centrului pentru (se 

semnează procesul verbal): 

      - a identifica nevoile copiilor; 

      - a planifica lunar activitatea; 

      - a elabora planuri individualizate de interventie (PIS) si pentru a urmării gradul de realizare 

a obiectivelor mentionate în acest documente; 

     - a elabora rapoarte de implementare PIS; 

     - a  întocmi rapoarte de activitate; 

 Inregistreaza toate datele cazurilor repratizate, intocmeste rapoarte de vizita in urma vizitelor 

in familie copiilor si de consiliere, precum si rapoarte psihosociale pentru copii/tinerii, impreuna 

cu psihologul din centru sau din cadrul serviciului 

 Evalueaza situatia fiecarui caz si propune sefului de centru modalitati de interventie pentru 

cazurile de care raspunde 

 Pregateste documentatia necesara pentru reevaluarea copiilor/tinerilor; 

 Aplica hotararile luate de catre C.P.C. si instanta judecatoreasca; 

 Isi sustine in fata autoritatilor competentele evaluarile, rapoartele si raspunde pentru 

veridicitatea acestora; 

 Aduce la cunostinta sefului de centru toate modificarile aparute in dosarul copilului/tanarului; 

 Intocmeste rapoarte de activitate lunar, trimestrial si anual la cererea sefului de centru, sefului 

de serviciu sau conducerii D.G.A.S.P.C. ARAD 

                3.b) Responsabilitatile asistentei medicale 

 Colaborează cu medicul de familie şi medicii specialişti, în funcţie de nevoile medicale ale 

copiilor; 

 Completează şi verifică modul de completare a “Registrului medical” de către personalul 

centrului; 

 Elaborează şi completează periodic şi la nevoie documentele: “Fişă medicală”, „Plan 

personalizat de intervenţie pentru menţinerea stării de sănătate a copilului”; 

 Consiliază copiii/tinerii pe diverse teme, cum ar fi: reguli de igienă, alimentaţia sănătoasă, 

transformările corpului în adolescenţă, prevenirea bolilor infecto-contagioase,  prevenirea 

sarcinii nedorite şi pe alte teme, în funcţie de nevoile acestora. 

 Relatia sa cu  copiii se bazeaza pe respectarea drepturilor acestora ,in special pe principiul 

interesului superior al copilului; 

 Asigura copiilor din casa un climat socio-afectiv securizant si afectiv; 

 Cunoaste starea de sanatate a tuturor copiilor; 



Proprietatea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad; nu poate fi difuzat sau reprodus fără autorizaţie 
 Pagina 193 

 

 Pastreaza fisele medicale ale copiilor si consemneaza toate interventiile 

medicale(vaccine,interventii chirurgicale ,consultatii,tratament medical,regim alimentar) 

 Mentine legatura cu medicul de familie, cu medicul stomatolog , medicii specialisti, farmacia 

si personalul de la grupe) 

 Insoteste copiii la efectuarea analizelor medicale si la consultatiile de specialitate; 

 Asigura tratamentul injectabil pentru copiii bolnavi; 

 Intocmeste condica de medicamente cu necesarul pentru toate grupele si o prezinta 

directorului general spre aprobare; 

 Verifica periodic starea de sanatate a copiilor si ofera indicatiile necesare pentru asigurarea 

unui regim de viata sanatos; 

 Intocmeste adeverintele medicale ale copiilor pentru inscrierea la scoli si gradinite; 

 Participa la intocmirea meniurilor  le vizeaza si ofera indicatiile necesare pentru intocmirea 

meniurilor respectand un regim alimentar sanatos; 

 Calculeaza prin sondaj coloriile la meniurile zilnice; 

 Verifica starea de curatenie a locuintei , in special a salii de mese a bucatariilor ,a blocului 

alimentar; 

 Este obligat sa poarte halat alb si boneta in stare de curatenie; 

 Isi efectueaza periodic analizele medicale conform cerintelor medicului de institutie; 

 Urmareste respectarea de catre copii a regulilor de igiena corporala ,alimentara si 

vestimentara; 

 Face propuneri privind interventia asupra copilului din grupe; 

 Consemneaza in caietul de predare al serviciului toate aspectele deosebite aparute pe 

perioada orelor de serviciu; 

 Participa la organizarea de activitati la nivelul grupei,al institutiei; 

 Se implica activ in toate activitatile institutiei in functie de nevoi si de momentul in care-si 

desfasoara activitatea; 

 Raspunde de integritatea fizica si morala a copiilor pe perioada in care se deplaseaza la 

medic,la consultatii de specialitate. 

 Are obligativitatea de a anunta seful de centru despre toate cazurile de boala ale copiilor;   

 Are obligatia sa cunoasca numerele de telefon ale :salvarii,politiei,pompierilor,medicului de 

familie,sefului de compartiment;  

 Se preocupa pentru un consum optim de energie electrica si termica (stinge becurile ramase 

aprinse,supravegheaza aparatura conectata la reteaua electrica); 

 Nu paraseste locul de munca fara acordul sefului de centru; 

 Aduce la cunostinta sefilor ierarhici toate modificarile aparute in munca; 

 Nerespectarea atributiilor din fisa postului atrage dupa sine sanctionarea conform legislatiei   

     3.c) Responsabilitatile psihologului: 

 Asigură copiilor ocrotiti in cadrul Compartimentului case tip familial Santana: 

        - evaluare psihologică;  

        - terapii prin învăţare – dezvoltarea funcţiilor cognitive, dezvoltarea abilităţilor de 

          autocontrol, dezvoltarea autonomiei personale; 

        - terapie ocupaţională;  

        - diverse forme de psihoterapie;  

             - sprijin scolar 

        - consiliere; 

 Desfasoara cu copii urmatoarele activitati :activitati de formare de deprinderi, activitati 

educative, sprijin scolar, activitati de recreere si socializare ; 

 Organizeaza activitati pentru copii in comunitate pentru integrarea sociala a acestora ; 
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 Consilieaza copii/tinerii pe diverse teme : drepturile copilului si responsabilitatile 

acestora,relatia copilului cu familia naturala/personalul casei/cadre didactice/cadre 

medicale, integrare socio-profesionala si orice alte teme, in functie de nevoile copilului ; 

 Consilieaza si recomanda educatoprilor/instructorilor de educatie metode de lucru cu 

copiii ; 

 Indruma copiii in cazul comportamentului opozant/delicvent al acestora (nerespectarea 

programului centrului, adsenteism scolar, consumul de tutun si alcool etc.) si indrumare 

vocationala; 

 Urmareste evolutia tuturor beneficiarilor din cadrul Compartimentului Case Tip Familial 

Santana; 

 Participă la întâlnirile echipei multidiciplinare organizate in cadrul caselor pentru: 

                         - a identifica nevoile copiilor; 

                         - a planifica lunar activitatea; 

                         - a elabora planuri individualizat de interventie (PIS) si pentru a urmării 

                            gradul de realizare a obiectivelor mentionate în acest document 

                         - a elabora rapoarte dre implementare PIS; 

                         - a  întocmi rapoarte de activitate, 

                         - a recomanda  educatorilor metodele de lucru cu copiii 

 Actioneaza pentru asigurarea unui mediu securizant pentru copil/tânar ;  

 Mentine in permanenta legatura cu personalul din case si caddrele didactice ; 

 Isi asumă responsabilităţi pentru demersurile pe care le face în soluţionarea unui caz, 

având obligaţia să informeze şeful ierarhic superior cu privire la acestea 

 Aduce la cunostinta conducerii centrului de plasament orice disfunctiuni întâlnite care pot 

aduce prejudicii sanatatii copiilor /tinerilor din institutie;  

 Sesizeaza orice abuz sau suspiciune, privind incalcarea drepturilor copilului 

 Stabileste si mentine relatii profesionale cu întreg personalul institutiei;  

 Prezinta informatiile si documentele legate de beneficiari / interventii / rezultate, ori de 

cate ori sunt solicitate de catre superiorul ierarhic. 

 Detine o baza de date a copiilor din cadrul  Compartimentului Case Tip Familial Santana; 

 Participă şi respectă instructajul  în domeniul situaţiilor de urgenţă şi în domeniul 

securităţii şi sănătăţii în muncă; 

 Cunoaste numerele de telefon ale: salvarii/politiei/pompierilor (112), medicului de 

familie, sefului de centru/compartiment; 

 Participă la cursuri de formare în domeniul protecţiei copilului;                                                      

 Primeste si solutioneaza si alte sarcini trasate de conducerea institutiei, pe linie ierarhica, 

în limita competentelor profesionale pe care le are;  

 Respecta relatiile ierarhice, disciplina la locul de munca, normele de conduita in relatiile 

cu ceilalti membrii ai colectivului; 

 Respectă codul deontologic al profesiei de psiholog; 

 Raspunde de bunurile primite pe inventa; 

 Solicită sprijinul specialiştilor (asistent social, consilieri) în situaţia constatării unor  

dificultăţi de relaţionare cu copilul sau a identificării unor noi nevoi ale acestuia; 

 Utilizeză şi păstrează în bune condiţii materialele din dotare, conform instrucţiunilor de 

utilizare; 

     3.d.) Responsabilitatile  psihopedagogului: 

 Asigura sprijin, indruma copiii si tinerii in realizarea sarcinilor scolare; 

 Desfasoara cu copii urmatoarele activitati :activitati de formare de deprinderi, activitati 

educative, sprijin scolar, activitati de recreere si socializare ; 

 Organizeaza activitati pentru copii in comunitate pentru integrarea sociala a acestora ; 
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 Confectioneaza material didactic pentru activitatile cu copiii si pentru diferite 

evenimente, pregateste copiii in acest sens; 

 Consilieaza copii/tinerii pe diverse teme : drepturile copilului si responsabilitatile 

acestora,relatia copilului cu familia naturala/personalul casei/cadre didactice/cadre 

medicale, integrare socio-profesionala si orice alte teme, in functie de nevoile copilului ; 

 Consilieaza si recomanda educatoprilor/instructorilor de educatie metode de lucru cu 

copiii ; 

 Indruma copiii in cazul comportamentului opozant/delicvent al acestora (nerespectarea 

programului centrului, adsenteism scolar, consumul de tutun si alcool etc.) si indrumare 

vocationala; 

 Urmareste evolutia tuturor beneficiarilor din cadrul Compartimentului Case Tip Familial 

Santana; 

 Participă la întâlnirile echipei multidiciplinare organizate in cadrul caselor pentru: 

                         - a identifica nevoile copiilor; 

                         - a planifica lunar activitatea; 

                         - a elabora planuri individualizat de interventie (PIS) si pentru a urmării 

                            gradul de realizare a obiectivelor mentionate în acest document 

                         - a elabora rapoarte dre implementare PIS; 

                         - a  întocmi rapoarte de activitate, 

                         - a recomanda  educatorilor metodele de lucru cu copiii 

 Actioneaza pentru asigurarea unui mediu securizant pentru copil/tânar ;  

 Mentine in permanenta legatura cu personalul din case si caddrele didactice ; 

 Isi asumă responsabilităţi pentru demersurile pe care le face în soluţionarea unui caz, 

având obligaţia să informeze şeful ierarhic superior cu privire la acestea 

 Aduce la cunostinta conducerii centrului de plasament orice disfunctiuni întâlnite care pot 

aduce prejudicii sanatatii copiilor /tinerilor din institutie;  

 Sesizeaza orice abuz sau suspiciune, privind incalcarea drepturilor copilului 

 Stabileste si mentine relatii profesionale cu întreg personalul institutiei;  

 Prezinta informatiile si documentele legate de beneficiari / interventii / rezultate, ori de 

cate ori sunt solicitate de catre superiorul ierarhic. 

 Detine o baza de date a copiilor din cadrul  Compartimentului Case Tip Familial Santana; 

 Participă şi respectă instructajul  în domeniul situaţiilor de urgenţă şi în domeniul 

securităţii şi sănătăţii în muncă; 

 Cunoaste numerele de telefon ale: salvarii/politiei/pompierilor (112), medicului de 

familie, sefului de centru/compartiment; 

 Participă la cursuri de formare în domeniul protecţiei copilului;                                                      

 Primeste si solutioneaza si alte sarcini trasate de conducerea institutiei, pe linie ierarhica, 

în limita competentelor profesionale pe care le are;  

 Respecta relatiile ierarhice, disciplina la locul de munca, normele de conduita in relatiile 

cu ceilalti membrii ai colectivului; 

 Respectă codul deontologic al profesiei de psiholog; 

 Raspunde de bunurile primite pe inventa; 

 Solicită sprijinul specialiştilor (asistent social, consilieri) în situaţia constatării unor  

dificultăţi de relaţionare cu copilul sau a identificării unor noi nevoi ale acestuia; 

 Utilizeză şi păstrează în bune condiţii materialele din dotare, conform instrucţiunilor de 

utilizare; 

    3.e) Responsabilitatile  pentru următoarele posturi: consilier, referent , ingrijitor, 

infirmier care isi desfasoara activitatea la Casa de tip familial SOS 7 

  Se conformează programului de 8/12 ore, conform Codului Muncii şi în funcţie de interesul 

superior al copilului; semneaza condica de prezenţă; 



Proprietatea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad; nu poate fi difuzat sau reprodus fără autorizaţie 
 Pagina 196 

 

 Se conformeaza programului de 8/12 ore, conform Codului Muncii si in functie de interesul 

 Preia tura de la referentul/educatorul de serviciu, citeste caietul de predare pentru a afla ceea 

ce s-a intamplat pe parcursul zilei/in cursul zilei anterioare si consemneaza in caiet, la plecare 

aspectele relevante din tura sa; 

 Desfăşoară activităţi de: îngrijire, formare de deprinderi de viaţă independentă, sprijin scolar, 

socializare şi recreere a copiilor ocrotiţi, consemnându-le scris în programele de interventie 

specifică; 

 Efectueaza activitati zilnice de intretinere si igienizare a casei, raspunzand  de starea de 

curatenie a casei; 

 Pregateste hrana copiilor in perioada cand este de serviciu, conform meniului; 

 Se implica activ in toate activitatile casei in functie de nevoi si de momentul in care isi 

desfasoara activitatea; 

 Participa la organizarea de activitati la nivelul grupei, a casei, al compartimentului; 

 Sprijină şi coordonează copiii pentru respectarea programului zilnic; 

 Sprijină copiii, dupa caz, la: îmbrăcare/dezbrăcare,  servirea  mesei, igienă, efectuarea baii 

generale şi in toate activitatile de formare a deprinderilor de autonomie personala; 

 Cunoaste trecutul copilului, starea sa de sanatate, preferintele si comportamentul acestuia, 

date despre familia copilului, motivul luarii masurii de protectie si foloseste toate aceste date 

pentru a dezvolta o buna relatie cu copilul pentru a-si adapta interventia educativa, pastrand 

confidentialitatea tuturor datelor; 

 Raspunde de integritatea fizica si morala a copiilor pe perioada orelor de munca; 

 Crează un climat socio-afectiv, securizant, asigură copilului o relaţie caldă, de înţelegere;  

 Supravegheaza copiii pentru evitarea accidentelor in timpul desfasurarii activitatii in casa si 

respecta normele de igiena si protectie; 

 Urmareste respectarea de catre copii a regulilor de igiena corporala,  alimentara  si 

vestimentara; 

 Răspunde de viaţa şi securitatea copiilor care sunt încredinţaţi în timpul în care îşi  desfăşoară 

activitatea, luând măsuri de prevenire a accidentelor, urmăreşte permanent starea psiho-fizică a 

copilului şi sesizează serviciul medical de urgenţă (dacă este necesar) şi şefului de centru,  orice 

modificare intervenită în dezvoltarea copilului, consemnează la ieşirea din tură orice eveniment 

deosebit ; 

 Raspunde de starea de sanatate a copiilor pe timpul desfasurarii activitatii si ia masuri urgente 

in cazul imbolnavirilor, cu obligativitatea administrarii tratamentului medicamentos; 

 Însoţeşte copiii prescolari la gradinita; 

 Mentine legatura cu scoala in permanenta, participa la sedintele cu parintii, raspunde la 

chemarile scolii ori de cate ori sunt chemati, intocmeste rapoarte de vizita la scoala; 

 Însoţeşte şi supraveghează copiii din casa/centru pe perioada şederii acestora  în spital; 

 Însoţeşte copiii la diferite activitati de recreere si socializare in comunitate - excursii,tabere, 

spectacole, serbari etc.; 

 Organizează activitatea educativă, sub forma de joc colectiv şi individual, respectând 

particularităţile de dezvoltare ale copiilor; 

 Indrumă copiii / adolescentii in cazul comportamentului opozant al acestora (nerespectarea 

programului centrului, absenteism scolar, consumul de tutun si alcool etc.);  

 Stabileşte comunicarea copilului cu părinţii, informându-i pe aceştia despre achiziţiile  

copilului precum si despre dificultatile acestuia; 

 Permite persoanelor din exterior (parinti, rude sau alte persoane fata de care copilul a 

dezvoltat relatii de atasament) să scoată copiii din centru/casa, numai cu aprobarea şefului de 

centru; 

 Intocmeste observaţii scrise cu privire la comportamentul şi evoluţia educaţională a copiilor 

asistati în rapoartele de implementare a planurilor individualizate de servicii; 
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 Completează fişa de vizită a copilului  privind evoluţia relaţiei părinte/altă persoană - copil în 

urma vizitării acestuia în centru; 

 Cunoaste si completeaza, dupa caz, „registrele” aflate in casa, conform procedurii: Registru 

învoiri copiii/tineri, registru medical, registru incidente, registru consemnări măsuri restrictive, 

registru abuzuri, sesizări, reclamaţii copii/tineri, registru opinii şi sugestii,registru de evidenţă  a 

evenimentelor importante  

 Confecţionează material didactic pentru activităţile cu copiii şi pentru diferite evenimente, 

serbări şi pregăteşte persoanele asistate în acest sens; 

 Raspunde de bunurile copiilor si ale casei pe perioada desfasurarii activitatii; 

 Participa la receptionarea bunurilor in cazul in care exista emisa o dispozitie;  

 Suporta contravaloarea obiectelor de inventar care lipsesc la inventarierea periodica solicitata 

de conducerea centrului, a DGASPC Arad; 

 Cunoaste numerele de telefon ale: salvarii/politiei/pompierilor (112), medicului de familie, 

sefului de centru/compartiment; 

 Participă şi respectă instructajul  în domeniul situaţiilor de urgenţă şi în domeniul securităţii şi 

sănătăţii în muncă; 

 Participă la cursuri de formare în domeniul protecţiei copilului;                                                   

 Nu paraseste locul de munca pana nu preda tura, nemotivat si fara acordul sefului de 

centru/compartiment; 

 In toate activitatile desfasurate se urmareste interesul superior al copilului; 

 Informează seful ierarhic cu toate modificarile şi situaţiile deosebite apărute in munca; 

 Nerespectarea atributiilor din fisa postului atrage dupa sine sanctionarea conform legislatie 

 

ART. 12 
Personalul administrativ la nivelul Compartimentului Case Tip Familial Santana: 

  a) şofer: - 1 

     Responsabilitatile soferului: 

 relatia sa cu  copiii se bazeaza pe respectarea drepturilor acestora ,in special pe principiul 

interesului superior al copilului; 

 asigura copiilor  un climat socio-afectiv securizant si afectiv; 

 consemneaza in caietul de predare al serviciului toate aspectele deosebite aparute pe perioda 

orelor de serviciu ; 

 participa la organizarea de activitati la nivelul institutiei ; 

 se implica activ in toate activitatile la nivelul institutiei , in functie de nevoi si de momentul 

in care-si desfasoara activitatea ; 

 raspunde de integritatea fizica si morala a copiilor pe perioada orelor de munca ; 

 supravegheaza copiii pentru evitarea accidentelor in timpul desfasurarii activitatii , 

deplasarilor cu autoturismul si in cazul in care este  insotitorul copiilor in deplasari interne si 

internationale si I-a masuri urgente in cazul imbolnavirilor; 

 raspunde de bunurile copiilor si ale casei pe perioda deplasarilor ; 

 intocmeste foi de parcurs pentru toate deplasarile cu obligativitatea vizarii la toate 

stationarile ; 

 raspunde de integritatea persoanelor calatoare ; 

 raspunde de starea de curatenie si functionare a autoturismului; 

 efectueaza toate verificarile tehnice la termenele stabilite ; 

 respecta achizitionarea pieselor de schimb de la firma furnizore a DGASPC-ului. 

 Anunta seful de centru despre toate defectiunile autoturismului ; 

 Are obligativitatea de a-si efectua controlul medical periodic ; 

 Are obligatia sa cunoasca numarul de telefon pentru contactarea ;salvarii, politiei, 

pompierilor, medicului de familie, sefului de compartiment ; 
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 Nu paraseste locul de munca fara acordul sefului de centru ; 

 Aduce la cunostinta sefilor ierarhici toate modificarile aparute in munca . 

 nerespectarea atributiilor din fisa postului atrage dupa sine sanctionarea conform legislatiei ; 

 

ART. 13 
  Finanţarea centrului 

  (1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea 

resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime de 

calitate aplicabile. 

  (2) Finanţarea cheltuielilor centrului se asigură, în condiţiile legii, din următoarele surse: 

  a) bugetul local al judeţului; 

  b) bugetul de stat; 

  c) donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori juridice din ţară 

şi din străinătate; 

  d) fonduri externe rambursabile şi nerambursabile; 

  e) alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 
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ANEXA Nr. 13 

 

 

  

REGULAMENT  

de organizare şi funcţionare a serviciului social cu cazare: 

"Compartiment case tip familial Santana – Casa SOS 8" 

     

  ART. 1 
  Definiţie 

  (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social 

"Compartiment  Case Tip Familial Santana –Casa SOS 8", aprobat prin aceeaşi hotărâre prin 

care a fost înfiinţat, în vederea asigurării funcţionării acestuia cu respectarea standardelor 

minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informaţii 

privind condiţiile de admitere, serviciile oferite etc. 

  (2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, 

cât şi pentru angajaţii centrului şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, 

reprezentanţii legali/convenţionali, vizitatori. 

 

ART. 2 
  Identificarea serviciului social 

  Serviciul social " Compartiment  Case Tip Familial Santana –Casa SOS 8",  cod serviciu 

social 8790CR-C-I, este înfiinţat şi administrat de furnizorul Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Arad, acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF, nr. 

000159, deţine Licenţa de funcţionare definitivă/provizorie nr. -, sediul Compartiment  Case Tip 

Familial Santana –Casa SOS 8 ", str. Aradului,  nr.2 BIS. Codul serviciu social 8790CR-C-I, 

reprezintă "Centrele rezidenţiale pentru copilul separat temporar sau definitiv de părinţii săi: 

centre de plasament, case de tip familial, apartamente etc.". 

  

ART. 3 
  Scopul serviciului social 

  Scopul serviciului social " Compartiment  Case Tip Familial Santana –Casa SOS 8",  este 

asigurarea protecţiei, creşterii şi îngrijirii copilului separat, temporar sau definitiv, de părinţii săi, 

ca urmare a stabilirii în condiţiile prezentei legi a măsurii plasamentului, în vederea reintegrării 

sau integrării familiale şi socio-profesionale. 

    Serviciului social " Compartiment  Case Tip Familial Santana –Casa SOS 8",  asigură 

activităţi de găzduire pe o perioadă mai mare de 24 de ore, îngrijire, educaţie non-formală şi 

informală, sprijin emoţional, consiliere, precum şi dezvoltarea majorităţii deprinderilor de viaţă 

independentă şi a unor activităţi legate de reintegrarea sau integrarea familială; activităţile se 

acordă în locaţia serviciului social. Celelalte activităţi se pot acorda de către " Compartiment  

Case Tip Familial Santana –Casa SOS 8",  în locaţia proprie sau în alte locaţii, însă accesul la 

aceste activităţi este asigurat şi monitorizat de serviciul în cauză.  

 

ART. 4 

  Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare 

  (1) Serviciul social " Compartiment  Case Tip Familial Santana –Casa SOS 8", funcţionează 

cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, 

reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, Legea nr. 272/2004 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
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handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare etc.  

  (2) Standard minim de calitate aplicabil este reglementat prin Ordinul 21/2004 pentru 

aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecţia copilului de tip 

rezidenţial. 

      (3) Serviciul social " Compartiment Case Tip Familial Santana –Casa SOS 8",  este 

înfiinţat prin: 

  a) Hotărârea Consiliului Judeţean Arad, nr. 20 / 19.03.2001 şi funcţionează în cadrul 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad 

 

ART. 5 
  Principiile care stau la baza acordării serviciului social 

  (1) Serviciul social " Compartiment  Case Tip Familial Santana –Casa SOS 8",  se 

organizează şi funcţionează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul 

naţional de asistenţă socială, precum şi a principiilor specifice care stau la baza acordării 

serviciilor sociale prevăzute în legislaţia specifică, în convenţiile internaţionale ratificate prin 

lege şi în celelalte acte internaţionale în materie la care România este parte, precum şi în 

standardele minime de calitate aplicabile. 

  (2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul " 

Compartiment Case Tip Familial Santana –Casa SOS 8",  sunt următoarele: 

  a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare; 

  b) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte egalitatea 

de şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală şi 

întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele beneficiare; 

  c) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare; 

  d) deschiderea către comunitate; 

  e) asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor 

lor; 

  f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate 

a unui personal mixt; 

  g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se 

cont, după caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitate de exerciţiu 

- cu respectarea prevederilor Legii sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări 

psihice nr. 487/2002, republicată; 

  h) facilitarea menţinerii relaţiilor personale ale beneficiarului şi a contactelor directe, după 

caz, cu fraţii, părinţii, alte rude, prieteni, precum şi cu alte persoane faţă de care acesta a 

dezvoltat legături de ataşament; 

  i) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare; 

  j) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare; 

  k) preocuparea permanentă pentru identificarea soluţiilor de integrare în familie sau, după 

caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potenţialului şi 

abilităţilor persoanei beneficiare de a trăi independent; 

  l) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a 

acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate; 

  m) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare; 

  n) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale; 

  o) primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor 

capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu care 

se pot confrunta la un moment dat; 

  p) colaborarea centrului/unităţii cu serviciul public de asistenţă socială. 
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ART. 6 
  Beneficiarii serviciilor sociale 

  (1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în " Compartiment Case Tip Familial Santana –

Casa SOS 8",  sunt copiii separaţi, temporar sau definitiv, de părinţii săi, ca urmare a stabilirii 

măsurii plasamentului. 

  (2) Condiţiile de acces/admitere în centru sunt următoarele: 

  a) acte necesare: 

    – Hotărare emisă de Comisiei pentru Protecţia Copilului sau, după caz, Sentinţa civilă emisă 

de Tribunal, din care să reiasă instituirea plasamentului copilului la DGADPC Arad; 

    - Dispoziţia Directorului general al DGASPC Arad prin care se dispune locul aplicării măsurii 

plasamentului copilului, respectiv la " Compartiment Case Tip Familial Santana –Casa SOS 8",  

   b) Modalitatea de stabilire a contribuţiei beneficiarului este conform Hotărarii CPC sau 

Sentinţei civile enise de Tribunal. 

  (3) Condiţii de încetare a serviciilor: reintegrarea sau integrarea familială şi socio-

profesională a copilului/tanărului. 

  (4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în " Compartiment Case Tip Familial 

Santana –Casa SOS 8",   au următoarele drepturi: 

  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; 

  c) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite; 

  d) să li se asigure continuitatea 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 li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime; 

  g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite; 

  h) să li se respecte toate drepturile speciale în situaţia în care sunt minori sau persoane cu 

dizabilităţi. 

  (5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în " Compartiment  Case Tip 

Familial Santana –Casa SOS 8",  au următoarele obligaţii: 

  a) să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială, medicală 

şi economică; 

  b) să participe, în raport cu vârsta, situaţia de dependenţă etc., la procesul de furnizare a 

serviciilor sociale; 

  c) să contribuie, în conformitate cu legislaţia în vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate, 

în funcţie de tipul serviciului şi de situaţia lor materială; 

  d) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală; 

  e) să respecte prevederile prezentului regulament. 

 

ART. 7 
  Activităţi şi funcţii 

  Principalele funcţiile ale serviciului social " Compartiment Case Tip Familial Santana –

Casa SOS 8",  sunt următoarele: 

  a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea 

următoarele activităţi: 

    1. reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana 

beneficiară; 

    2. găzduire pe perioada determinată; 
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    3. îngrijire personală; 

    4. educare; 

    5. dezvoltarea abilităţilor de viaţă independentă; 

     6. consiliere psihologică şi suport emoţional; 

     7. supraveghere; 

     8. socializare şi activităţi culturale; 

    b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg 

despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi: 

   1. organizarea de activităţi (serbări, programe)şi invitarea autorităţilor publice şi a 

publicului larg (rudele copilului, persoane faţă de care acesta a dezvoltat relaţii de ataşament, 

cadre didactice etc.) în “ Compartiment Case Tip Familial Santana –Casa SOS 8", 

   2. organizarea de activităţi în comunitate cu beneficiarii (spectacole, excursii etc.); 

   3. articole privind activitatea “ Compartimentului  Case Tip Familial Santana –Casa SOS 

8",  în presă; 

   4. elaborarea de rapoarte de activitate; 

  c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de 

promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în 

care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit 

scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activităţi: 

   1. campanii de promovare a drepturilor copilului; 

   2. campanii pentru încurajarea voluntariatului; 

  d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi: 

   1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor; 

   2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate; 

  e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea 

următoarelor activităţi: 

        1. încadrarea în bugetul de venituri şi cheltuieli; 

     2. întocmirea şi respectarea planului de achiziţii; 

    3. achiziţionarea produselor necesare copiilor în limita bugetului disponibil şi conform 

baremurilor în vigoare; 

     4. întocmirea fişelor posturilor pentru toţi angajaţii; 

     5. respectarea de către toţi angajaţii a responsabiltăţilor şi atribuţiilor, din fişa postului; 

 

ART. 8 
  Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal 

  (1) Serviciul social " Compartiment Case Tip Familial Santana –Casa SOS 8", funcţionează 

cu un număr de  63 de persoane din care 9 vacante iar la Casa SOS 8 Santana   -  

6 persoane , conform prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Arad, nr. 143 / 26.06.2015 din 

care: 

        Personal total pe Compartiment Case Tip Familial Santana: 

  a) personal de conducere: şef de centru - 1 

  b) personal de specialitate : 1 psihopedagog, 1  psiholog, 1 asistent social,  2  asistent 

medical din care 1 vacant; 

        c) consilieri: - 10  

        d) referenti: - 13 din care 1 vacant 

        e) instructor de educatie: - 7 din care 2 vacante 

        f) asistent social :- 4 

        g) infirmier:  - 3 din care 2 vacante 

        h) ingrijitor copii: - 7 

        i)  sofer: - 1 
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        j)  muncitor calificat: - 11 din care 2 vacante 

        k) muncitor necalificat:- 3 din care 1 vacant 

  l) voluntari, în funcţie de cererile depuse.  

        Personal la Casa SOS 8 Santana: 

-  4 referent, 

-  1 asistent social, 

-  1 muncitor,  

  2. Personalul de specialitate reprezintă 60% din totalul personalului. 

  3. Încadrarea personalului se realizează cu respectarea numărului maxim de posturi 

prevăzut în statul de funcţii aprobat. 

  4. Numărul maxim de posturi pentru funcţii de conducere este un post pentru şeful de 

centru. 

  (2) Raportul angajat/beneficiar, conform ordinului 21/2004 este de: 8 adulti / 13 copii 

 

Categoria de varstă Nr. de copii/grupă Raport minim adulţi-

copii 

4-6 ani - - 

7-12 ani  3 1:4 

Peste 13 ani 10 1:6 

          

 ART. 9 

  Personalul de conducere 

  (1) Personalul de conducere  este reprezentat de şef de centru; 

  Atribuţiile personalului de conducere sunt: 

  a) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul 

serviciului şi propune organului competent sancţiuni disciplinare pentru salariaţii care nu îşi 

îndeplinesc în mod corespunzător atribuţiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul 

furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.; 

  b) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării 

obiectivelor şi întocmeşte informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale; 

  c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi 

perfecţionare; 

  d) colaborează cu alte centre/alţi furnizori de servicii sociale şi/sau alte structuri ale 

societăţii civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătăţirii permanente a 

instrumentelor proprii de asigurare a calităţii serviciilor, precum şi pentru identificarea celor mai 

bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare; 

  e) întocmeşte raportul anual de activitate; 

  f) asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii serviciului/centrului; 

  g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice şi a numărului 

de personal; 

  h) desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii centrului în comunitate; 

  i) ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări 

ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce; 

  j) răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul serviciului şi 

dispune, în limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea acestor 

activităţi sau, după caz, formulează propuneri în acest sens; 

  k) organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a 

regulamentului de organizare şi funcţionare; 

  l) reprezintă serviciul în relaţiile cu furnizorul de servicii sociale şi, după caz, cu autorităţile 

şi instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, precum şi în 
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justiţie, cu acordul Directorului general al DGASPC Arad; 

  m) asigură comunicarea şi colaborarea permanentă cu serviciul public de asistenţă socială 

de la nivelul primăriei şi de la nivel judeţean, cu alte instituţii publice locale şi organizaţii ale 

societăţii civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor; 

  n) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi 

beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare; 

  o) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 

  (3) Funcţiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condiţiile legii. 

  (4) Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducere trebuie să fie absolvenţi cu diplomă de 

învăţământ superior în domeniul psihologie, asistenţă socială şi sociologie, cu vechime de 

minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenţi cu diplomă de licenţă ai 

învăţământului superior în domeniul juridic, medical, economic şi al ştiinţelor administrative, cu 

experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale. 

  (5) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a conducătorilor instituţiei se face în 

condiţiile legii. 

 

ART. 10 
   Compartiment  Case Tip Familial Santana –Casa SOS 8",  nu are personalitate juridică şi 

consiliul consultativ. 

 

ART. 11 
  Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă. Personal de specialitate şi auxiliar 

  (1) Personalul de specialitate este:  

e) în cadrul casei: - 4 referenti, 1 asistent social, 1 muncitor; 

f) în cadrul Compartimentului Case Tip Familial Santana: 

  -  asistent medical generalist (325901),  

  -  asistent social (263501); 

  -  consilier în domeniul adicţiilor (263502); 

  -  infirmieră (532103); 

  -  instructor-educator pentru activităţi de resocializare (263508);  

  -  psiholog (263411); 

  -  psihopedagog (263412);  

  

  (2) Atribuţii ale personalului de specialitate: 

a) Asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea 

prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile şi a prezentului regulament; 

b) Colaborează cu specialişti din alte centre în vederea soluţionării cazurilor; identificării de 

resurse etc.; 

c) Monitorizează respectarea standardelor minime de calitate; 

d) Sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de 

nerespectare a prevederilor prezentului regulament etc.; 

e) Intocmeşte rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată; 

f) Face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi 

respectării legislaţiei; 

g) Cunoaste si respecta: 

 Legislatia in domeniul protectiei copilului; 

 Prevederile Codului Muncii; 

 Documente care reglementeaza activitatea D.G.A.S.P.C Arad: 

        - Regulamentul de organizare şi functionare al DGASPC Arad 

        - Regulamentul intern al D.G.A.S.P.C. Arad; 
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        - Acordul–Contractul colectiv de munca al D.G.A.SP.C. Arad 

 Documente care reglementeaza activitatea centrului: 

        - Metodologia de organizare si functionare; 

        - Norme interne de functionare; 

        - Proiect institutional; 

        - Planul anual de actiune – Stabilirea unui sistem de monitorizare a desfasurarii activitatilor 

din structura obiectivelor ; 

        - Codul etic al personalului centrului, pentru relatiile cu copiii si familiile acestora ; 

        - Codul de conduita profesionala a personalului ce isi desfasoara activitatea in centru ; 

        - Misiunea centrului ; 

        - Procedurile operationale privind realizarea activitatilor din cadrul centrului/casei; 

        - Prgramul copiilor din cadrul casei/centrului; 

 Contractul individual de munca; 

 Drepturile copilului; 

 Proceduri privind: 

        - acordarea de sprijin personalizat copilului/beneficiarului; 

        - consilierea si sprijinirea familiei copilului; 

      - implicarea parintilor / familiei extinse a copilului in programul de ingrijire al copilului ; 

      - asigurarea intimitatii si confidentialitatii; 

      - asigurarea securităţii; 

      - consultarea si participarea copiilor; 

      - acordarea primului ajutor; 

      - sesizarea/reclamarea unor fapte/evenimente deosebite; 

      - protejarea copilui de abuz, neglijare, exploatare; 

      - controlul comportamentelor inacceptabile copiilor; 

      - gestionarea resurselor financiare ale copiilor; 

      - absenţa copilului fără permisiune; 

 Procedurile operaţionale specifice activităţilor 

desfăşurate în cadrul procesului de furnizare a serviciilor pentru protecţia copilului de tip 

rezidenţial, conform ISO. 

  g) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 

  (3) Responsabilitatile  pentru fiecare post de specialitate aferent structurii 

organizatorice/organigramei. 

       3.a) Responsabilitatile  asistentului social 

 Intocmeste, completeaza si tine evidente documentelor din dosarul beneficiarului; 

 Intocmeste dispozitii, opisuri pentru fiecare copil/tanar; 

 Are evidente copiilor care beneficiaza de servicii de asistenta sociala-baza de date in 

cadrulcentrului; 

 Intermediază relaţia copilului ocrotit cu familia sa (părinţi, rude) şi alte persoane faţă de care 

copilul a dezvoltat relaţii de ataşament, in vederea reintegrării / integrării familiale a acestuia; 

 Urmăreşte starea copilului, în urma învoirii în familie, cu scopul menținerii sau încetării 

acestor învoiri; 

 Sprijină copiii/tinerii, în vederea integrării socio-profesionale prin: 

          - sprijin şcolar 

          - consiliere 

 Consiliază copiii / tinerii pe diverse teme: drepturile copilului şi responsabilităţile acestora, 

relaţia copilului cu familia naturală/ personalul casei/cadre didactice/cadre medicale, integrare 

socio-profesională si orice alte teme, în functie de nevoile copiilor etc.; 

  Se implică in educarea copiilor cu un comportament deviant si desfăşoară activități de 

recreeere şi socializare cu beneficiarii. 
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 Actioneaza pentru asigurarea unui mediu securizant pentru copil/tânar; 

  Realizează un climat relaxant evitând starea de frică, nelinişte şi nerăbdare a copilului pe 

perioada efectuarii activitatilor; 

 Colaborează cu psihologul/psihopedagogul pentru a informa familia copilului privind 

progresele si nevoile acestuia;   

  Indrumă copiii in cazul comportamentului opozant / delincvent al acestora (nerespectarea 

programului centrului, absenteism scolar, consum de tutun si alcool etc.); 

 Organizeaza activitati pentru copii in comunitate pentru integrarea socială a acestora;   

 Urmareste evolutia tuturor cazurilor repartizate, intocmeste rapoarte de vizita si consiliere 

precum si rapoarte psihosociale pentru copiii/tinerii din centru. 

 Participă la întâlnirile echipei multidiciplinare organizate în cadrul centrului pentru (se 

semnează procesul verbal): 

      - a identifica nevoile copiilor; 

      - a planifica lunar activitatea; 

      - a elabora planuri individualizate de interventie (PIS) si pentru a urmării gradul de realizare 

a obiectivelor mentionate în acest documente; 

     - a elabora rapoarte de implementare PIS; 

     - a  întocmi rapoarte de activitate; 

 Inregistreaza toate datele cazurilor repratizate, intocmeste rapoarte de vizita in urma vizitelor 

in familie copiilor si de consiliere, precum si rapoarte psihosociale pentru copii/tinerii, impreuna 

cu psihologul din centru sau din cadrul serviciului 

 Evalueaza situatia fiecarui caz si propune sefului de centru modalitati de interventie pentru 

cazurile de care raspunde 

 Pregateste documentatia necesara pentru reevaluarea copiilor/tinerilor; 

 Aplica hotararile luate de catre C.P.C. si instanta judecatoreasca; 

 Isi sustine in fata autoritatilor competentele evaluarile, rapoartele si raspunde pentru 

veridicitatea acestora; 

 Aduce la cunostinta sefului de centru toate modificarile aparute in dosarul copilului/tanarului; 

 Intocmeste rapoarte de activitate lunar, trimestrial si anual la cererea sefului de centru, sefului 

de serviciu sau conducerii D.G.A.S.P.C. ARAD 

                3.b) Responsabilitatile asistentei medicale 

 Colaborează cu medicul de familie şi medicii specialişti, în funcţie de nevoile medicale ale 

copiilor; 

 Completează şi verifică modul de completare a “Registrului medical” de către personalul 

centrului; 

 Elaborează şi completează periodic şi la nevoie documentele: “Fişă medicală”, „Plan 

personalizat de intervenţie pentru menţinerea stării de sănătate a copilului”; 

 Consiliază copiii/tinerii pe diverse teme, cum ar fi: reguli de igienă, alimentaţia sănătoasă, 

transformările corpului în adolescenţă, prevenirea bolilor infecto-contagioase,  prevenirea 

sarcinii nedorite şi pe alte teme, în funcţie de nevoile acestora. 

 Relatia sa cu  copiii se bazeaza pe respectarea drepturilor acestora ,in special pe principiul 

interesului superior al copilului; 

 Asigura copiilor din casa un climat socio-afectiv securizant si afectiv; 

 Cunoaste starea de sanatate a tuturor copiilor; 

 Pastreaza fisele medicale ale copiilor si consemneaza toate interventiile 

medicale(vaccine,interventii chirurgicale ,consultatii,tratament medical,regim alimentar) 

 Mentine legatura cu medicul de familie, cu medicul stomatolog , medicii specialisti, farmacia 

si personalul de la grupe) 

 Insoteste copiii la efectuarea analizelor medicale si la consultatiile de specialitate; 

 Asigura tratamentul injectabil pentru copiii bolnavi; 
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 Intocmeste condica de medicamente cu necesarul pentru toate grupele si o prezinta 

directorului general spre aprobare; 

 Verifica periodic starea de sanatate a copiilor si ofera indicatiile necesare pentru asigurarea 

unui regim de viata sanatos; 

 Intocmeste adeverintele medicale ale copiilor pentru inscrierea la scoli si gradinite; 

 Participa la intocmirea meniurilor  le vizeaza si ofera indicatiile necesare pentru intocmirea 

meniurilor respectand un regim alimentar sanatos; 

 Calculeaza prin sondaj coloriile la meniurile zilnice; 

 Verifica starea de curatenie a locuintei , in special a salii de mese a bucatariilor ,a blocului 

alimentar; 

 Este obligat sa poarte halat alb si boneta in stare de curatenie; 

 Isi efectueaza periodic analizele medicale conform cerintelor medicului de institutie; 

 Urmareste respectarea de catre copii a regulilor de igiena corporala ,alimentara si 

vestimentara; 

 Face propuneri privind interventia asupra copilului din grupe; 

 Consemneaza in caietul de predare al serviciului toate aspectele deosebite aparute pe 

perioada orelor de serviciu; 

 Participa la organizarea de activitati la nivelul grupei,al institutiei; 

 Se implica activ in toate activitatile institutiei in functie de nevoi si de momentul in care-si 

desfasoara activitatea; 

 Raspunde de integritatea fizica si morala a copiilor pe perioada in care se deplaseaza la 

medic,la consultatii de specialitate. 

 Are obligativitatea de a anunta seful de centru despre toate cazurile de boala ale copiilor;   

 Are obligatia sa cunoasca numerele de telefon ale :salvarii,politiei,pompierilor,medicului de 

familie,sefului de compartiment;  

 Se preocupa pentru un consum optim de energie electrica si termica (stinge becurile ramase 

aprinse,supravegheaza aparatura conectata la reteaua electrica); 

 Nu paraseste locul de munca fara acordul sefului de centru; 

 Aduce la cunostinta sefilor ierarhici toate modificarile aparute in munca; 

 Nerespectarea atributiilor din fisa postului atrage dupa sine sanctionarea conform legislatiei   

     3.c) Responsabilitatile psihologului: 

 Asigură copiilor ocrotiti in cadrul Compartimentului case tip familial Santana: 

        - evaluare psihologică;  

        - terapii prin învăţare – dezvoltarea funcţiilor cognitive, dezvoltarea abilităţilor de 

          autocontrol, dezvoltarea autonomiei personale; 

        - terapie ocupaţională;  

        - diverse forme de psihoterapie;  

             - sprijin scolar 

        - consiliere; 

 Desfasoara cu copii urmatoarele activitati :activitati de formare de deprinderi, activitati 

educative, sprijin scolar, activitati de recreere si socializare ; 

 Organizeaza activitati pentru copii in comunitate pentru integrarea sociala a acestora ; 

 Consilieaza copii/tinerii pe diverse teme : drepturile copilului si responsabilitatile 

acestora,relatia copilului cu familia naturala/personalul casei/cadre didactice/cadre 

medicale, integrare socio-profesionala si orice alte teme, in functie de nevoile copilului ; 

 Consilieaza si recomanda educatoprilor/instructorilor de educatie metode de lucru cu 

copiii ; 

 Indruma copiii in cazul comportamentului opozant/delicvent al acestora (nerespectarea 

programului centrului, adsenteism scolar, consumul de tutun si alcool etc.) si indrumare 

vocationala; 
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 Urmareste evolutia tuturor beneficiarilor din cadrul Compartimentului Case Tip Familial 

Santana; 

 Participă la întâlnirile echipei multidiciplinare organizate in cadrul caselor pentru: 

                         - a identifica nevoile copiilor; 

                         - a planifica lunar activitatea; 

                         - a elabora planuri individualizat de interventie (PIS) si pentru a urmării 

                            gradul de realizare a obiectivelor mentionate în acest document 

                         - a elabora rapoarte dre implementare PIS; 

                         - a  întocmi rapoarte de activitate, 

                         - a recomanda  educatorilor metodele de lucru cu copiii 

 Actioneaza pentru asigurarea unui mediu securizant pentru copil/tânar ;  

 Mentine in permanenta legatura cu personalul din case si caddrele didactice ; 

 Isi asumă responsabilităţi pentru demersurile pe care le face în soluţionarea unui caz, 

având obligaţia să informeze şeful ierarhic superior cu privire la acestea 

 Aduce la cunostinta conducerii centrului de plasament orice disfunctiuni întâlnite care pot 

aduce prejudicii sanatatii copiilor /tinerilor din institutie;  

 Sesizeaza orice abuz sau suspiciune, privind incalcarea drepturilor copilului 

 Stabileste si mentine relatii profesionale cu întreg personalul institutiei;  

 Prezinta informatiile si documentele legate de beneficiari / interventii / rezultate, ori de 

cate ori sunt solicitate de catre superiorul ierarhic. 

 Detine o baza de date a copiilor din cadrul  Compartimentului Case Tip Familial Santana; 

 Participă şi respectă instructajul  în domeniul situaţiilor de urgenţă şi în domeniul 

securităţii şi sănătăţii în muncă; 

 Cunoaste numerele de telefon ale: salvarii/politiei/pompierilor (112), medicului de 

familie, sefului de centru/compartiment; 

 Participă la cursuri de formare în domeniul protecţiei copilului;                                                      

 Primeste si solutioneaza si alte sarcini trasate de conducerea institutiei, pe linie ierarhica, 

în limita competentelor profesionale pe care le are;  

 Respecta relatiile ierarhice, disciplina la locul de munca, normele de conduita in relatiile 

cu ceilalti membrii ai colectivului; 

 Respectă codul deontologic al profesiei de psiholog; 

 Raspunde de bunurile primite pe inventa; 

 Solicită sprijinul specialiştilor (asistent social, consilieri) în situaţia constatării unor  

dificultăţi de relaţionare cu copilul sau a identificării unor noi nevoi ale acestuia; 

 Utilizeză şi păstrează în bune condiţii materialele din dotare, conform instrucţiunilor de 

utilizare; 

 

     3.d.) Responsabilitatile  psihopedagogului: 

 Asigura sprijin, indruma copiii si tinerii in realizarea sarcinilor scolare; 

 Desfasoara cu copii urmatoarele activitati :activitati de formare de deprinderi, activitati 

educative, sprijin scolar, activitati de recreere si socializare ; 

 Organizeaza activitati pentru copii in comunitate pentru integrarea sociala a acestora ; 

 Confectioneaza material didactic pentru activitatile cu copiii si pentru diferite 

evenimente, pregateste copiii in acest sens; 

 Consilieaza copii/tinerii pe diverse teme : drepturile copilului si responsabilitatile 

acestora,relatia copilului cu familia naturala/personalul casei/cadre didactice/cadre 

medicale, integrare socio-profesionala si orice alte teme, in functie de nevoile copilului ; 

 Consilieaza si recomanda educatoprilor/instructorilor de educatie metode de lucru cu 

copiii ; 
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 Indruma copiii in cazul comportamentului opozant/delicvent al acestora (nerespectarea 

programului centrului, adsenteism scolar, consumul de tutun si alcool etc.) si indrumare 

vocationala; 

 Urmareste evolutia tuturor beneficiarilor din cadrul Compartimentului Case Tip Familial 

Santana; 

 Participă la întâlnirile echipei multidiciplinare organizate in cadrul caselor pentru: 

                         - a identifica nevoile copiilor; 

                         - a planifica lunar activitatea; 

                         - a elabora planuri individualizat de interventie (PIS) si pentru a urmării 

                            gradul de realizare a obiectivelor mentionate în acest document 

                         - a elabora rapoarte dre implementare PIS; 

                         - a  întocmi rapoarte de activitate, 

                         - a recomanda  educatorilor metodele de lucru cu copiii 

 Actioneaza pentru asigurarea unui mediu securizant pentru copil/tânar ;  

 Mentine in permanenta legatura cu personalul din case si caddrele didactice ; 

 Isi asumă responsabilităţi pentru demersurile pe care le face în soluţionarea unui caz, 

având obligaţia să informeze şeful ierarhic superior cu privire la acestea 

 Aduce la cunostinta conducerii centrului de plasament orice disfunctiuni întâlnite care pot 

aduce prejudicii sanatatii copiilor /tinerilor din institutie;  

 Sesizeaza orice abuz sau suspiciune, privind incalcarea drepturilor copilului 

 Stabileste si mentine relatii profesionale cu întreg personalul institutiei;  

 Prezinta informatiile si documentele legate de beneficiari / interventii / rezultate, ori de 

cate ori sunt solicitate de catre superiorul ierarhic. 

 Detine o baza de date a copiilor din cadrul  Compartimentului Case Tip Familial Santana; 

 Participă şi respectă instructajul  în domeniul situaţiilor de urgenţă şi în domeniul 

securităţii şi sănătăţii în muncă; 

 Cunoaste numerele de telefon ale: salvarii/politiei/pompierilor (112), medicului de 

familie, sefului de centru/compartiment; 

 Participă la cursuri de formare în domeniul protecţiei copilului;                                                      

 Primeste si solutioneaza si alte sarcini trasate de conducerea institutiei, pe linie ierarhica, 

în limita competentelor profesionale pe care le are;  

 Respecta relatiile ierarhice, disciplina la locul de munca, normele de conduita in relatiile 

cu ceilalti membrii ai colectivului; 

 Respectă codul deontologic al profesiei de psiholog; 

 Raspunde de bunurile primite pe inventa; 

 Solicită sprijinul specialiştilor (asistent social, consilieri) în situaţia constatării unor  

dificultăţi de relaţionare cu copilul sau a identificării unor noi nevoi ale acestuia; 

 Utilizeză şi păstrează în bune condiţii materialele din dotare, conform instrucţiunilor de 

utilizare; 

    3.e) Responsabilitatile  pentru următoarele posturi: referent, asistent social, muncitor  

care isi desfasoara activitatea la Casa de tip familial SOS 8 

  Se conformează programului de 8/12 ore, conform Codului Muncii şi în funcţie de interesul 

superior al copilului; semneaza condica de prezenţă; 

 Se conformeaza programului de 8/12 ore, conform Codului Muncii si in functie de interesul 

 Preia tura de la referentul/educatorul de serviciu, citeste caietul de predare pentru a afla ceea 

ce s-a intamplat pe parcursul zilei/in cursul zilei anterioare si consemneaza in caiet, la plecare 

aspectele relevante din tura sa; 

 Desfăşoară activităţi de: îngrijire, formare de deprinderi de viaţă independentă, sprijin scolar, 

socializare şi recreere a copiilor ocrotiţi, consemnându-le scris în programele de interventie 

specifică; 
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 Efectueaza activitati zilnice de intretinere si igienizare a casei, raspunzand  de starea de 

curatenie a casei; 

 Pregateste hrana copiilor in perioada cand este de serviciu, conform meniului; 

 Se implica activ in toate activitatile casei in functie de nevoi si de momentul in care isi 

desfasoara activitatea; 

 Participa la organizarea de activitati la nivelul grupei, a casei, al compartimentului; 

 Sprijină şi coordonează copiii pentru respectarea programului zilnic; 

 Sprijină copiii, dupa caz, la: îmbrăcare/dezbrăcare,  servirea  mesei, igienă, efectuarea baii 

generale şi in toate activitatile de formare a deprinderilor de autonomie personala; 

 Cunoaste trecutul copilului, starea sa de sanatate, preferintele si comportamentul acestuia, 

date despre familia copilului, motivul luarii masurii de protectie si foloseste toate aceste date 

pentru a dezvolta o buna relatie cu copilul pentru a-si adapta interventia educativa, pastrand 

confidentialitatea tuturor datelor; 

 Raspunde de integritatea fizica si morala a copiilor pe perioada orelor de munca; 

 Crează un climat socio-afectiv, securizant, asigură copilului o relaţie caldă, de înţelegere;  

 Supravegheaza copiii pentru evitarea accidentelor in timpul desfasurarii activitatii in casa si 

respecta normele de igiena si protectie; 

 Urmareste respectarea de catre copii a regulilor de igiena corporala,  alimentara  si 

vestimentara; 

 Răspunde de viaţa şi securitatea copiilor care sunt încredinţaţi în timpul în care îşi  desfăşoară 

activitatea, luând măsuri de prevenire a accidentelor, urmăreşte permanent starea psiho-fizică a 

copilului şi sesizează serviciul medical de urgenţă (dacă este necesar) şi şefului de centru,  orice 

modificare intervenită în dezvoltarea copilului, consemnează la ieşirea din tură orice eveniment 

deosebit ; 

 Raspunde de starea de sanatate a copiilor pe timpul desfasurarii activitatii si ia masuri urgente 

in cazul imbolnavirilor, cu obligativitatea administrarii tratamentului medicamentos; 

 Însoţeşte copiii prescolari la gradinita; 

 Mentine legatura cu scoala in permanenta, participa la sedintele cu parintii, raspunde la 

chemarile scolii ori de cate ori sunt chemati, intocmeste rapoarte de vizita la scoala; 

 Însoţeşte şi supraveghează copiii din casa/centru pe perioada şederii acestora  în spital; 

 Însoţeşte copiii la diferite activitati de recreere si socializare in comunitate - excursii,tabere, 

spectacole, serbari etc.; 

 Organizează activitatea educativă, sub forma de joc colectiv şi individual, respectând 

particularităţile de dezvoltare ale copiilor; 

 Indrumă copiii / adolescentii in cazul comportamentului opozant al acestora (nerespectarea 

programului centrului, absenteism scolar, consumul de tutun si alcool etc.);  

 Stabileşte comunicarea copilului cu părinţii, informându-i pe aceştia despre achiziţiile  

copilului precum si despre dificultatile acestuia; 

 Permite persoanelor din exterior (parinti, rude sau alte persoane fata de care copilul a 

dezvoltat relatii de atasament) să scoată copiii din centru/casa, numai cu aprobarea şefului de 

centru; 

 Intocmeste observaţii scrise cu privire la comportamentul şi evoluţia educaţională a copiilor 

asistati în rapoartele de implementare a planurilor individualizate de servicii; 

 Completează fişa de vizită a copilului  privind evoluţia relaţiei părinte/altă persoană - copil în 

urma vizitării acestuia în centru; 

 Cunoaste si completeaza, dupa caz, „registrele” aflate in casa, conform procedurii: Registru 

învoiri copiii/tineri, registru medical, registru incidente, registru consemnări măsuri restrictive, 

registru abuzuri, sesizări, reclamaţii copii/tineri, registru opinii şi sugestii,registru de evidenţă  a 

evenimentelor importante  
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 Confecţionează material didactic pentru activităţile cu copiii şi pentru diferite evenimente, 

serbări şi pregăteşte persoanele asistate în acest sens; 

 Raspunde de bunurile copiilor si ale casei pe perioada desfasurarii activitatii; 

 Participa la receptionarea bunurilor in cazul in care exista emisa o dispozitie;  

 Suporta contravaloarea obiectelor de inventar care lipsesc la inventarierea periodica solicitata 

de conducerea centrului, a DGASPC Arad; 

 Cunoaste numerele de telefon ale: salvarii/politiei/pompierilor (112), medicului de familie, 

sefului de centru/compartiment; 

 Participă şi respectă instructajul  în domeniul situaţiilor de urgenţă şi în domeniul securităţii şi 

sănătăţii în muncă; 

 Participă la cursuri de formare în domeniul protecţiei copilului;                                                   

 Nu paraseste locul de munca pana nu preda tura, nemotivat si fara acordul sefului de 

centru/compartiment; 

 In toate activitatile desfasurate se urmareste interesul superior al copilului; 

 Informează seful ierarhic cu toate modificarile şi situaţiile deosebite apărute in munca; 

 Nerespectarea atributiilor din fisa postului atrage dupa sine sanctionarea conform legislatie 

 

ART. 12 
Personalul administrativ la nivelul Compartimentului Case Tip Familial Santana: 

  a) şofer: - 1 

     Responsabilitatile soferului: 

 relatia sa cu  copiii se bazeaza pe respectarea drepturilor acestora ,in special pe principiul 

interesului superior al copilului; 

 asigura copiilor  un climat socio-afectiv securizant si afectiv; 

 consemneaza in caietul de predare al serviciului toate aspectele deosebite aparute pe perioda 

orelor de serviciu ; 

 participa la organizarea de activitati la nivelul institutiei ; 

 se implica activ in toate activitatile la nivelul institutiei , in functie de nevoi si de momentul 

in care-si desfasoara activitatea ; 

 raspunde de integritatea fizica si morala a copiilor pe perioada orelor de munca ; 

 supravegheaza copiii pentru evitarea accidentelor in timpul desfasurarii activitatii , 

deplasarilor cu autoturismul si in cazul in care este  insotitorul copiilor in deplasari interne si 

internationale si I-a masuri urgente in cazul imbolnavirilor; 

 raspunde de bunurile copiilor si ale casei pe perioda deplasarilor ; 

 intocmeste foi de parcurs pentru toate deplasarile cu obligativitatea vizarii la toate 

stationarile ; 

 raspunde de integritatea persoanelor calatoare ; 

 raspunde de starea de curatenie si functionare a autoturismului; 

 efectueaza toate verificarile tehnice la termenele stabilite ; 

 respecta achizitionarea pieselor de schimb de la firma furnizore a DGASPC-ului. 

 Anunta seful de centru despre toate defectiunile autoturismului ; 

 Are obligativitatea de a-si efectua controlul medical periodic ; 

 Are obligatia sa cunoasca numarul de telefon pentru contactarea ;salvarii, politiei, 

pompierilor, medicului de familie, sefului de compartiment ; 

 Nu paraseste locul de munca fara acordul sefului de centru ; 

 Aduce la cunostinta sefilor ierarhici toate modificarile aparute in munca . 

 nerespectarea atributiilor din fisa postului atrage dupa sine sanctionarea conform legislatiei ; 

 

ART. 13 
  Finanţarea centrului 
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  (1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea 

resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime de 

calitate aplicabile. 

  (2) Finanţarea cheltuielilor centrului se asigură, în condiţiile legii, din următoarele surse: 

  a) bugetul local al judeţului; 

  b) bugetul de stat; 

  c) donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori juridice din ţară 

şi din străinătate; 

  d) fonduri externe rambursabile şi nerambursabile; 

  e) alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 
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ANEXA Nr. 14 

 

 

 

REGULAMENT  

de organizare şi funcţionare a serviciului social cu cazare: 

"COMPARTIMENT CASE DE TIP FAMILIAL LIPOVA" 

CASA CALENDULA 

     

ART. 1 
  Definiţie 

  (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social 

"Compartiment Case de Tip Familial Lipova",Casa Calendula, aprobat prin aceeaşi hotărâre 

prin care a fost înfiinţat, în vederea asigurării funcţionării acestuia cu respectarea standardelor 

minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informaţii 

privind condiţiile de admitere, serviciile oferite etc. 

  (2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, 

cât şi pentru angajaţii centrului şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, 

reprezentanţii legali/convenţionali, vizitatori. 

  

ART. 2 

  Identificarea serviciului social 

  Serviciul social "Compartiment Case de Tip Familial Lipova-CASA Calendula 

str.N.Balcescu nr.11", cod serviciu social 8790CR-C-I, este înfiinţat şi administrat de furnizorul 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad, acreditat conform 

Certificatului de acreditare Seria.AF nr.000159, deţine Licenţa de funcţionare 

definitivă/provizorie nr. ........., sediul/sediile .................... . Codul serviciu social 8790CR-C-I, 

reprezintă "Centrele rezidenţiale pentru copilul separat temporar sau definitiv de părinţii săi: 

centre de plasament, case de tip familial, apartamente etc.". 

  

ART. 3 
  Scopul serviciului social 

  Scopul serviciului social "Compartiment Case de Tip Familial Lipova- Casa Calendula" 

este asigurarea protecţiei, creşterii şi îngrijirii copilului separat, temporar sau definitiv, de părinţii 

săi, ca urmare a stabilirii în condiţiile prezentei legi a măsurii plasamentului, în vederea 

reintegrării sau integrării familiale şi socio-profesionale. 

    Serviciului social "Compartiment Case de Tip Familial Lipova- Casa Calendula" asigură 

activităţi de găzduire pe o perioadă mai mare de 24 de ore, îngrijire, educaţie non-formală şi 

informală, sprijin emoţional, consiliere, precum şi dezvoltarea majorităţii deprinderilor de viaţă 

independentă şi a unor activităţi legate de reintegrarea sau integrarea familială; activităţile se 

acordă în locaţia serviciului social. Celelalte activităţi se pot acorda de către "Compartiment 

Case de Tip Familial Lipova- Casa Calendula", în locaţia proprie sau în alte locaţii, însă 

accesul la aceste activităţi este asigurat şi monitorizat de serviciul în cauză.  

 

ART. 4 
  Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare 

  (1) Serviciul social "Compartiment Case de Tip Familial Lipova- Casa Calendula" 

funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a 

serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, Legea nr. 

272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi 
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completările ulterioare, Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare etc.  

  (2) Standard minim de calitate aplicabil este reglementat prin Ordinul 21/2004 pentru 

aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecţia copilului de tip 

rezidenţial. 

      (3) Serviciul social "Compartiment Case de Tip Familial Lipova- Casa Calendula" este 

înfiinţat prin: 

  a) Hotărârea Consiliului Judeţean Arad, nr. 20/19.03.2001 şi funcţionează în cadrul 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad 

 

ART. 5 

  Principiile care stau la baza acordării serviciului social 

  (1) Serviciul social "Casa Calendula seorganizează şi funcţionează cu respectarea 

principiilor generale care guvernează sistemul naţional de asistenţă socială, precum şi a 

principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislaţia 

specifică, în convenţiile internaţionale ratificate prin lege şi în celelalte acte internaţionale în 

materie la care România este parte, precum şi în standardele minime de calitate aplicabile. 

  (2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul 

"Compartiment Case de Tip Familial Lipova –Casa Calendula" sunt următoarele: 

  a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare; 

  b) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte egalitatea 

de şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală şi 

întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele beneficiare; 

  c) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare; 

  d) deschiderea către comunitate; 

  e) asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor 

lor; 

  f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate 

a unui personal mixt; 

  g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se 

cont, după caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitate de exerciţiu 

- cu respectarea prevederilor Legii sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări 

psihice nr. 487/2002, republicată; 

  h) facilitarea menţinerii relaţiilor personale ale beneficiarului şi a contactelor directe, după 

caz, cu fraţii, părinţii, alte rude, prieteni, precum şi cu alte persoane faţă de care acesta a 

dezvoltat legături de ataşament; 

  i) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare; 

  j) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare; 

  k) preocuparea permanentă pentru identificarea soluţiilor de integrare în familie sau, după 

caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potenţialului şi 

abilităţilor persoanei beneficiare de a trăi independent; 

  l) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a 

acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate; 

  m) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare; 

  n) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale; 

  o) primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor 

capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu care 

se pot confrunta la un moment dat; 

  p) colaborarea centrului/unităţii cu serviciul public de asistenţă socială. 
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ART. 6 

  Beneficiarii serviciilor sociale 

  (1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în "Compartiment Case de Tip Familial 

Lipova- Casa Calendula" sunt copiii separaţi, temporar sau definitiv, de părinţii săi, ca urmare 

a stabilirii măsurii plasamentului. 

  (2) Condiţiile de acces/admitere în centru sunt următoarele: 

  a) acte necesare: 

 Hotărare emisă de Comisiei pentru Protecţia Copilului sau, după caz, Sentinţa civilă 

emisă de Tribunal, din care să reiasă instituirea plasamentului copilului la DGASPC 

Arad; 

 Dispoziţia Directorului general al DGASPC Arad prin care se dispune locul aplicării 

măsurii plasamentului copilului, respectiv la "Compartiment Case de Tip Familial 

Lipova- Casa Calendula" 
   b) Modalitatea de stabilire a contribuţiei beneficiarului este conform Hotărarii CPC sau 

Sentinţei civile enise de Tribunal. 

  (3) Condiţii de încetare a serviciilor: reintegrarea sau integrarea familială şi socio-

profesională a copilului/tanărului. 

  (4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în "Compartiment Case de Tip 

Familial Lipova –Casa Calendula" au următoarele drepturi: 

  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; 

  c) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite; 

  d) să li se asigure continuitatea 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 li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime; 

  g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite; 

  h) să li se respecte toate drepturile speciale în situaţia în care sunt minori sau persoane cu 

dizabilităţi. 

  (5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în "Compartiment Case de Tip 

Familial Lipova-Casa Calendula" au următoarele obligaţii: 

  a) să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială, medicală 

şi economică; 

  b) să participe, în raport cu vârsta, situaţia de dependenţă etc., la procesul de furnizare a 

serviciilor sociale; 

  c) să contribuie, în conformitate cu legislaţia în vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate, 

în funcţie de tipul serviciului şi de situaţia lor materială; 

  d) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală; 

  e) să respecte prevederile prezentului regulament. 

 

ART. 7 

  Activităţi şi funcţii 

  Principalele funcţiile ale serviciului social "Compartiment Case de Tip Familial Lipova-

Casa Calendula " sunt următoarele: 

  a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea 

următoarele activităţi: 

    1. reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana 
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beneficiară; 

    2. găzduire pe perioada determinată; 

    3. îngrijire personală; 

    4. educare; 

    5. dezvoltarea abilităţilor de viaţă independentă; 

     6. consiliere psihologică şi suport emoţional; 

     7. supraveghere; 

     8. socializare şi activităţi culturale; 

    b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg 

despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi: 

   1. organizarea de activităţi (serbări, programe)şi invitarea autorităţilor publice şi a 

publicului larg (rudele copilului, persoane faţă de care acesta a dezvoltat relaţii de ataşament, 

cadre didactice etc.) în “Compartiment Case de Tip Familial Lipova-Casa Calendula. 

   2. organizarea de activităţi în comunitate cu beneficiarii (spectacole, excursii etc.); 

   3. articole privind activitatea “Compartimentului Case de Tip familial Lipova-Casa 

Calendula” în presă; 

   4. elaborarea de rapoarte de activitate; 

  c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de 

promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în 

care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit 

scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activităţi: 

   1. campanii de promovare a drepturilor copilului; 

   2. campanii pentru încurajarea voluntariatului; 

  d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi: 

   1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor; 

   2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate; 

  e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea 

următoarelor activităţi: 

    1. încadrarea în bugetul de venituri şi cheltuieli; 

    2. întocmirea şi respectarea planului de achiziţii; 

    3. achiziţionarea produselor necesare copiilor în limita bugetului disponibil şi conform 

baremurilor în vigoare; 

     4. întocmirea fişelor posturilor pentru toţi angajaţii; 

     5. respectarea de către toţi angajaţii a responsabiltăţilor şi atribuţiilor, din fişa postului; 

  

ART. 8 

  Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal 

  (1) Serviciul social "Compartiment Case de Tip Familial Lipova- Casa Calendula" 

funcţionează cu un număr total personal de 60,respectiv 5 angajati la casa Calendula conform 

prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Arad, nr.143/26.06.2015  din care: 

  a) personal de conducere: şef de centru; 

  b) personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă; personal de specialitate şi auxiliar: 

5/casa-4/compartiment; 

  c) personal cu funcţii administrative, gospodărire, întreţinere-reparaţii, deservire: 

3/compartiment; 

  d) voluntari, în funcţie de cererile depuse.  

  2. Personalul de specialitate reprezintă 60% din totalul personalului. 

  3. Încadrarea personalului se realizează cu respectarea numărului maxim de posturi 

prevăzut în statul de funcţii aprobat. 

  4. Numărul maxim de posturi pentru funcţii de conducere este un post pentru şeful de 
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centru. 

  (2) Raportul angajat/beneficiar, conform ordinului 21/2004 este de: 

 

Categoria de varstă Nr. de copii/grupă Raport minim adulţi-

copii 

4-6 ani 1 1:3 

7-12 ani  5 1:4 

Peste 13 ani 5 1:6 

          

ART. 9 
  Personalul de conducere 

  (1) Personalul de conducere  este reprezentat de şef de centru; 

  (2) Atribuţiile personalului de conducere sunt: 

  a) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul 

serviciului şi propune organului competent sancţiuni disciplinare pentru salariaţii care nu îşi 

îndeplinesc în mod corespunzător atribuţiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul 

furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.; 

  b) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării 

obiectivelor şi întocmeşte informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale; 

  c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi 

perfecţionare; 

  d) colaborează cu alte centre/alţi furnizori de servicii sociale şi/sau alte structuri ale 

societăţii civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătăţirii permanente a 

instrumentelor proprii de asigurare a calităţii serviciilor, precum şi pentru identificarea celor mai 

bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare; 

  e) întocmeşte raportul anual de activitate; 

  f) asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii serviciului/centrului; 

  g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice şi a numărului 

de personal; 

  h) desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii centrului în comunitate; 

  i) ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări 

ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce; 

  j) răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul serviciului şi 

dispune, în limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea acestor 

activităţi sau, după caz, formulează propuneri în acest sens; 

  k) organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a 

regulamentului de organizare şi funcţionare; 

  l) reprezintă serviciul în relaţiile cu furnizorul de servicii sociale şi, după caz, cu autorităţile 

şi instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, precum şi în 

justiţie, cu acordul Directorului general al DGASPC Arad; 

  m) asigură comunicarea şi colaborarea permanentă cu serviciul public de asistenţă socială 

de la nivelul primăriei şi de la nivel judeţean, cu alte instituţii publice locale şi organizaţii ale 

societăţii civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor; 

  n) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi 

beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare; 

  o) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 

  (3) Funcţiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condiţiile legii. 

  (4) Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducere trebuie să fie absolvenţi cu diplomă de 

învăţământ superior în domeniul psihologie, asistenţă socială şi sociologie, cu vechime de 

minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenţi cu diplomă de licenţă ai 
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învăţământului superior în domeniul juridic, medical, economic şi al ştiinţelor administrative, cu 

experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale. 

  (5) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a conducătorilor instituţiei se face în 

condiţiile legii. 

 

ART. 10 

  Compartiment Case de Tip Familial Lipova – Casa Calendula nu are personalitate juridică 

şi consiliul consultativ. 

 

ART. 11 
  Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă. Personal de specialitate şi auxiliar 

  (1) Personalul de specialitate este:  

g) în cadrul casei: 4 referenti  

h) în cadrul compartimentului/complexului -4 

  a) asistent medical generalist (325901), soră medicală (322102); 

  b) asistent social (263501); 

  c) psiholog (263411);  

  d) psihopedagog (263412); 

  (2) Atribuţii ale personalului de specialitate: 

  a) asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea 

prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile şi a prezentului regulament; 

  b) colaborează cu specialişti din alte centre în vederea soluţionării cazurilor; identificării de 

resurse etc.; 

  c) monitorizează respectarea standardelor minime de calitate; 

  d) sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii 

de nerespectare a prevederilor prezentului regulament etc.; 

  e) întocmeşte rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată; 

  f) face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi 

respectării legislaţiei; 

    g) cunoaste si respecta: 

 Legislatia in domeniul protectiei copilului; 

 Prevederile Codului Muncii; 

 Documente care reglementeaza activitatea D.G.A.S.P.C Arad: 

   - Regulamentul de organizare şi functionare al DGASPC Arad 

   - Regulamentul intern al D.G.A.S.P.C. Arad; 

   - Acordul–Contractul colectiv de munca al D.G.A.SP.C. Arad 

 Documente care reglementeaza activitatea centrului: 

   - Metodologia de organizare si functionare; 

   - Norme interne de functionare; 

    - Proiect institutional; 

    - Planul anual de actiune – Stabilirea unui sistem de monitorizare a desfasurarii activitatilor 

din structura obiectivelor ; 

   - Codul etic al personalului centrului, pentru relatiile cu copiii si familiile acestora ; 

   - Codul de conduita profesionala a personalului ce isi desfasoara activitatea in centru ; 

   - Misiunea centrului ; 

   - Procedurile operationale privind realizarea activitatilor din cadrul centrului/casei; 

   - Programul copiilor din cadrul casei/centrului; 

 Contractul individual de munca; 

 Drepturile copilului; 

 Proceduri privind: 
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   - acordarea de sprijin personalizat copiluluibeneficiarului; 

   - consilierea si sprijinirea familiei copilului; 

   - implicarea parintilor / familiei extinse a copilului in programul de ingrijire al copilului ; 

   - asigurarea intimitatii si confidentialitatii; 

   - asigurarea securităţii; 

   - consultarea si participarea copiilor; 

   - acordarea primului ajutor; 

   - sesizarea/reclamarea unor fapte/evenimente deosebite; 

   - protejarea copilui de abuz, neglijare, exploatare; 

   - controlul comportamentelor inacceptabile copiilor; 

   - gestionarea resurselor financiare ale copiilor; 

   - absenţa copilului fără permisiune; 

 Procedurile operaţionale specifice activităţilor 

desfăşurate în cadrul procesului de furnizare a serviciilor pentru protecţia copilului de tip 

rezidenţial, conform ISO. 

  g) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 

 

  (3) Atribuţiile pentru fiecare post de specialitate aferent structurii 

organizatorice/organigramei. 

    a) Atribuţiile asistentului social 

 Intocmeste, completeaza si tine evidente documentelor din dosarul beneficiarului; 

 Intocmeste dispozitii, opisuri pentru fiecare copil/tanar; 

 Are evidente copiilor care beneficiaza de servicii de asistenta sociala-baza de date in 

cadrulcentrului; 

 Intermediază relaţia copilului ocrotit cu familia sa (părinţi, rude) şi alte persoane faţă de care 

copilul a dezvoltat relaţii de ataşament, in vederea reintegrării / integrării familiale a acestuia; 

 Urmăreşte starea copilului, în urma învoirii în familie, cu scopul menținerii sau încetării 

acestor învoiri; 

 Sprijină copiii/tinerii, în vederea integrării socio-profesionale prin: 

          - sprijin şcolar 

          - consiliere 

 Consiliază copiii / tinerii pe diverse teme: drepturile copilului şi responsabilităţile acestora, 

relaţia copilului cu familia naturală/ personalul casei/cadre didactice/cadre medicale, integrare 

socio-profesională si orice alte teme, în functie de nevoile copiilor etc.; 

  Se implică in educarea copiilor cu un comportament deviant si desfăşoară activități de 

recreeere şi socializare cu beneficiarii. 

 Actioneaza pentru asigurarea unui mediu securizant pentru copil/tânar; 

  Realizează un climat relaxant evitând starea de frică, nelinişte şi nerăbdare a copilului pe 

perioada efectuarii activitatilor; 

 Colaborează cu psihologul/psihopedagogul pentru a informa familia copilului privind 

progresele si nevoile acestuia;   

  Indrumă copiii in cazul comportamentului opozant / delincvent al acestora (nerespectarea 

programului centrului, absenteism scolar, consum de tutun si alcool etc.); 

 Organizeaza activitati pentru copii in comunitate pentru integrarea socială a acestora;   

 Urmareste evolutia tuturor cazurilor repartizate, intocmeste rapoarte de vizita si consiliere 

precum si rapoarte psihosociale pentru copiii/tinerii din centru. 

 Participă la întâlnirile echipei multidiciplinare organizate în cadrul centrului pentru (se 

semnează procesul verbal): 

      - a identifica nevoile copiilor; 

      - a planifica lunar activitatea; 
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      - a elabora planuri individualizate de interventie (PIS) si pentru a urmării gradul de realizare 

a obiectivelor mentionate în acest documente; 

     - a elabora rapoarte de implementare PIS; 

     - a  întocmi rapoarte de activitate; 

 Inregistreaza toate datele cazurilor repratizate, intocmeste rapoarte de vizita in urma vizitelor 

in familie copiilor si de consiliere, precum si rapoarte psihosociale pentru copii/tinerii, impreuna 

cu psihologul din centru sau din cadrul serviciului 

 Evalueaza situatia fiecarui caz si propune sefului de centru modalitati de interventie pentru 

cazurile de care raspunde 

 Pregateste documentatia necesara pentru reevaluarea copiilor/tinerilor; 

 Aplica hotararile luate de catre C.P.C. si instanta judecatoreasca; 

 Isi sustine in fata autoritatilor competentele evaluarile, rapoartele si raspunde pentru 

veridicitatea acestora; 

 Aduce la cunostinta sefului de centru toate modificarile aparute in dosarul 

copilului/tanarului; 

 Intocmeste rapoarte de activitate lunar, trimestrial si anual la cererea sefului de centru, 

sefului de serviciu sau conducerii D.G.A.S.P.C. ARAD 

    b)Atribuţiile pentru următoarele posturi: îngrijitor copii, referent educator, instructor 

educaţie 

 Desfăşoară activităţi de: îngrijire, formare de deprinderi de viaţă independentă, sprijin scolar, 

socializare şi recreere a copiilor ocrotiţi, consemnându-le scris în programele de interventie 

specifică; 

 Efectueaza activitati zilnice de intretinere si igienizare a casei, raspunzand  de starea de 

curatenie a casei; 

 Pregateste hrana copiilor in perioada cand este de serviciu, conform meniului; 

 Se implica activ in toate activitatile casei in functie de nevoi si de momentul in care isi 

desfasoara activitatea; 

 Participa la organizarea de activitati la nivelul grupei, a casei, al compartimentului; 

 Sprijină şi coordonează copiii pentru respectarea programului zilnic; 

 Sprijină copiii, dupa caz, la: îmbrăcare/dezbrăcare,  servirea  mesei, igienă, efectuarea baii 

generale şi in toate activitatile de formare a deprinderilor de autonomie personala; 

 Cunoaste trecutul copilului, starea sa de sanatate, preferintele si comportamentul acestuia, 

date despre familia copilului, motivul luarii masurii de protectie si foloseste toate aceste date 

pentru a dezvolta o buna relatie cu copilul pentru a-si adapta interventia educativa, pastrand 

confidentialitatea tuturor datelor; 

 Raspunde de integritatea fizica si morala a copiilor pe perioada orelor de munca; 

 Crează un climat socio-afectiv, securizant, asigură copilului o relaţie caldă, de înţelegere;  

 Supravegheaza copiii pentru evitarea accidentelor in timpul desfasurarii activitatii in casa si 

respecta normele de igiena si protectie; 

 Urmareste respectarea de catre copii a regulilor de igiena corporala,  alimentara  si 

vestimentara; 

 Răspunde de viaţa şi securitatea copiilor care sunt încredinţaţi în timpul în care îşi  

desfăşoară activitatea, luând măsuri de prevenire a accidentelor, urmăreşte permanent starea 

psiho-fizică a copilului şi sesizează serviciul medical de urgenţă (dacă este necesar) şi şefului de 

centru,  orice modificare intervenită în dezvoltarea copilului, consemnează la ieşirea din tură 

orice eveniment deosebit ; 

 Raspunde de starea de sanatate a copiilor pe timpul desfasurarii activitatii si ia masuri 

urgente in cazul imbolnavirilor, cu obligativitatea administrarii tratamentului medicamentos; 

 Însoţeşte copiii prescolari la gradinita; 

 Însoţeşte şi supraveghează copiii din casa/centru pe perioada şederii acestora  în spital; 
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 Însoţeşte copiii la diferite activitati de recreere si socializare in comunitate - excursii,tabere, 

spectacole, serbari etc.; 

 Organizează activitatea educativă, sub forma de joc colectiv şi individual, respectând 

particularităţile de dezvoltare ale copiilor; 

 Indrumă copiii / adolescentii in cazul comportamentului opozant al acestora (nerespectarea 

programului centrului, adsenteism scolar, consumul de tutun si alcool etc.);  

 Stabileşte comunicarea copilului cu părinţii, informându-i pe aceştia despre achiziţiile  

                c) Atribuţiile asistente medicale 

 Coordonează activitatea personalului din cadrul compartimentului,pentru menţinerea şi 

refacerea stării de sănătate a copiilor ocrotiţi; 

 Colaborează cu medicul de familie şi medicii specialişti, în funcţie de nevoile medicale ale 

copiilor; 

 Completează şi verifică modul de completare a “Registrului medical” de către personalul 

centrului; 

 Elaborează şi completează periodic şi la nevoie documentele: “Fişă medicală”, „Plan 

personalizat de intervenţie pentru menţinerea stării de sănătate a copilului”; 

 Consiliază copiii/tinerii pe diverse teme, cum ar fi: reguli de igienă, alimentaţia sănătoasă, 

transformările corpului în adolescenţă, prevenirea bolilor infecto-contagioase,  prevenirea 

sarcinii nedorite şi pe alte teme, în funcţie de nevoile acestora. 

      d)Atributiile pentru psiholog 

 Asigură copiilor ocrotiti în cadrul Compartimentului de tip familial Lipova: 

-  evaluare psihologică (dacă este necesar); 

- terapii prin învăţare –dezvoltarea funcţiilor cognitive, dezvoltarea abilităţilor de autocontrol, 

dezvoltarea autonomiei personale; 

- terapie ocupaţională; 

- diverse forme de psihoterapie; 

- sprijin scolar 

- consiliere; 

 Desfăşoară urmatoarele activitati cu copiii si tinerii: activitati de formare de deprinderi, 

activităţi educative, sprijin scolar, activitati de recreere si socializare; 

 Organizeaza activitati pentru copii in comunitate pentru integrarea socială a acestora; 

 Confecţionează material didactic pentru activităţile cu copiii şi pentru diferite evenimente, 

serbări şi pregăteşte copiii în acest sens; 

 Consiliază copiii / tinerii pe diverse teme: drepturile copilului şi responsabilităţile acestora, 

relaţia copilului cu familia naturală/ personalul casei/cadre didactice/cadre medicale, 

integrare socio-profesională si orice alte teme, în functie de noile copiilor etc.; 

 Consiliază si recomandă educatorilor/instructorilor de educatie metode de lucru cu copiii;  

 Indrumă copiii in cazul comportamentului opozant / delincvent al acestora (nerespectarea 

programului centrului, adsenteism scolar, consumul de tutun si alcool etc.); 

 Urmareste evolutia tuturor beneficiarilor din cadrul CTF Lipova; 

 Participă la întâlnirile echipei multidiciplinare organizate in cadrul caselor pentru: 

                         - a identifica nevoile copiilor; 

                         - a planifica lunar activitatea; 

                         - a elabora planuri individualizate de interventie (PIS) si pentru a urmării gradul 

de realizare a obiectivelor mentionate în acest documente 

                         - a elabora rapoarte de implementare PIS; 

                         - a  întocmi rapoarte de activitate; 

                         - a recomanda  educatorilor metode de lucru cu copiii;  

 Actioneaza pentru asigurarea unui mediu securizant pentru copil/tânar;  

 Mentine in permanenta legatura cu personalul din case si cu cadrele didactice ; 
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 Isi asumă responsabilităţi pentru demersurile pe care le face în soluţionarea unui caz, 

având obligaţia să informeze şeful ierarhic superior cu privire la acestea; 

 Aduce la cunostinta conducerii centrului de plasament orice disfunctionalitati întâlnite 

care pot aduce prejudicii sanatatii copiilor / tinerilor din institutie;  

 Sesizeaza orice abuz sau suspiciune, privind incalcarea drepturilor copilului; 

 Stabileste si mentine relatii profesionale cu întreg personalul institutiei;  

 Prezinta informatiile si documentele legate de beneficiari / interventii / rezultate, ori de 

cate ori sunt solicitate de catre superiorul ierarhic. 

 Detine o baza de date a copiilor din cadrul CTF Lipova; 

e)Atributiile pentru psihopedagog 

 Pastreaza confidentialitatea datelor referitoare la beneficiari in fata persoanelor fizice, 

juridice sau mass-media. 

 Cunoaste si respecta prevederile Regulamentului de Organizare si Functionare si 

Normele interne de functionare a compartimentului; 

 Se implica in  proiecte educationale, activitati educative, de socializare, ludice, de 

recreere , dar si de recuperare alaturi de beneficiarii centrului, propunand masuri de 

reabilitare ; 

 Ofera consiliere tuturor beneficiarilor protejati in compartiment, in functie de nevoi, dar 

si indrumare angajatilor care lucreaza direct cu copilul, in case; 

 Aplica hotararile luate de catre CPC si instant judecatoreasca; 

 Isi sustine in fata autoritatilor competente evaluarile sau rapoartele si raspunde pentru 

veridicitatea acestora; 

 Intocmeste rapoarte de activitate lunar, trimestrial, semestrial si annual la cererea sefului 

ierarhic sau a aconducerii DGASPC Arad; 

 Participa la intocmirea materialelor informative in ceea ce priveste SR; 

 Colaboreaza cu scoala si personalul angajat in institutia de invatamant, face vizite la 

scoala si se implica in toate problemele scolare ale copiilor protejati in compartiment, 

intervenind profesionist;  

 Participa la elaborarea planului institutional; 

 Respecta relatile ierarhice, disciplina la locul de munca, normele de conduit in relatiile cu 

ceilalti membrii ai colectivului; 

 Respecta normele de functionare si utilizare prevazute pentru echipamentele folosite; 

 Asigura mentinerea si utilizarea in conditii adecvate a obiectelor / bunurilor existente in 

compartiment/Institutie; 

 Sesizeaza orice abuz sau suspiciune, privind incalcarea drepturilor copilului; 

 Colaboreaza cu Consiliul Copilului; 

 Colaboreaza cu managerul de caz, pentru orice problema privind situatia fiecarui 

copil/tanar si face propuneri privind unele masuri adecvate; 

 Respecta codul deontologic al profesiei de psihopedagog; 

 Respecta normele de Securitate si Sanatate a Muncii si PSI; 

 Respecta programul de lucru stabilit prin normele interne; 

 Nerespectarea celor prevazute in Normele interne de functionare si Metodologia de 

organizare si functionare si fisa postului atrag dupa sine sanctionarea conform 

prevederilor Codului Muncii. 

  desfasoara activitati de stimulare senzorio-motorie,cognitiva si de limbaj,de educatie si 

reabilitare comportamentala pentru copii; 

 utilizeaza terapii specifice psihopedagogice adecvate fiecarui copil; 

 desfasoara activitati de educatie si reabilitare comportamentala precum si terapii specifice 

pentru copiii din compartiment; 



Proprietatea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad; nu poate fi difuzat sau reprodus fără autorizaţie 
 Pagina 223 

 

 colaboreaza cu ceialati specialisti si cu angajatii compartimentului in vederea 

evaluarii,desfasurarii de programe de consiliere si terapii specifice psihopedagogice; 

 elaboreaza recomandari psihopedagogice menite sa faciliteze progresul copilului in toate 

ariile de dezvoltare; 

 intocmeste rapoarte privind progresele fiecarui copil in parte,in urma sedintelor 

individuale sau de grup; 

 sprijina metodologic activitatea educatorilor de grupa participand activ la realizarea 

planificarilor dar si la elaborarea obiectivelor educationale pentru fiecare copil; 

 participa la alte activitati la solicitarea coordonatorului de centru in limita competentelor 

si a legalitatii; 

 solicită sprijinul specialiştilor (asistent social,psiholog) în situaţia constatării unor 

dificultăţi de relaţionare cu copilul sau a identificării unor noi nevoi ale acestuia; 

 colaborează cu psihologul şi asistentul social şi îndeplineşte programul şi recomandările 

acestora în desfăşurarea activităţii; 

 colaborează cu copiii, personalul din casă şi cu specialiştii pentru întocmirea şi 

completarea planului individualizat de protecţie ale copiilor; 

  consiliază şi îndrumă copiii în vederea orientării lor şcolare şi profesionale, în funcţie de 

capacităţile şi abilităţile lor individuale, de performanţele şcolare, de oportunităţile şi 

resursele existente; 

 face demersurile necesare pentru înscrierea absolvenţilor într-o formă de învăţământ, în 

funcţie de orientarea realizată; 

 organizeaza si însoţeşte copiii în diferite activităţi cultural-educative organizate în cadrul 

compartimentului sau în colaborare cu alte instituţii; 

 participă la întocmirea şi implementarea programelor de intervenţie specifică prevăzute 

în Ordinul 21/ 2004 în colaborare cu ceilalţi specialişti; 

  întocmeşte rapoarte de activitate la cererea sefului de compartiment sau a conducerii 

DGASPC Arad; 

 are obligaţia să cunoască numerele de telefon ale salvării, poliţiei, pompierilor, medicului 

de familie, şefului de serviciu, sefului de compartiment; 

 

ART. 12 

  Personalul administrativ, gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire 

  Personalulul administrativ asigură activităţile auxiliare serviciului social: aprovizionare, 

mentenanţă, achiziţii etc. şi poate fi: 

  a) administrator; 

  b) funcţionar administrativ, economic; 

  c) casier, magaziner; 

  d) paznic, personal pentru curăţenie spaţii, spălătoreasă; 

  e) şofer; 

  f) muncitor calificat; 

  g) muncitor necalificat. 

  Instrucţiune: Prezentul articol va cuprinde detaliat atribuţiile pentru fiecare post de 

specialitate aferent structurii organizatorice/ organigramei. 

 

ART. 13 
  Finanţarea centrului 

  (1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea 

resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime de 

calitate aplicabile. 

  (2) Finanţarea cheltuielilor centrului se asigură, în condiţiile legii, din următoarele surse: 
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  a) bugetul local al judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti; 

  b) bugetul de stat; 

  c) donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori juridice din ţară 

şi din străinătate; 

  d) fonduri externe rambursabile şi nerambursabile; 

  e) alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 
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ANEXA Nr. 15 

 

 

 

REGULAMENT-CADRU 

de organizare şi funcţionare a serviciului social cu cazare: 

"COMPARTIMENT CASE DE TIP FAMILIAL LIPOVA" 

CASA CURCUBEU 

     

   ART. 1 
  Definiţie 

  (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social 

"Compartiment Case de Tip Familial Lipova",Casa Curcubeu, aprobat prin aceeaşi hotărâre 

prin care a fost înfiinţat, în vederea asigurării funcţionării acestuia cu respectarea standardelor 

minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informaţii 

privind condiţiile de admitere, serviciile oferite etc. 

  (2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, 

cât şi pentru angajaţii centrului şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, 

reprezentanţii legali/convenţionali, vizitatori. 

 

ART. 2 
  Identificarea serviciului social 

  Serviciul social "Compartiment Case de Tip Familial Lipova-CASA Curcubeu 

str.G.Cosbuc nr.22", cod serviciu social 8790CR-C-I, este înfiinţat şi administrat de furnizorul 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad, acreditat conform 

Certificatului de acreditare Seria.AF nr.000159, deţine Licenţa de funcţionare 

definitivă/provizorie nr. ........., sediul/sediile .................... . Codul serviciu social 8790CR-C-I, 

reprezintă "Centrele rezidenţiale pentru copilul separat temporar sau definitiv de părinţii săi: 

centre de plasament, case de tip familial, apartamente etc.". 

 

ART. 3 

  Scopul serviciului social 

  Scopul serviciului social "Compartiment Case de Tip Familial Lipova- Casa Curcubeu" 

este asigurarea protecţiei, creşterii şi îngrijirii copilului separat, temporar sau definitiv, de părinţii 

săi, ca urmare a stabilirii în condiţiile prezentei legi a măsurii plasamentului, în vederea 

reintegrării sau integrării familiale şi socio-profesionale. 

    Serviciului social "Compartiment Case de Tip Familial Lipova- Casa Curcubeu" asigură 

activităţi de găzduire pe o perioadă mai mare de 24 de ore, îngrijire, educaţie non-formală şi 

informală, sprijin emoţional, consiliere, precum şi dezvoltarea majorităţii deprinderilor de viaţă 

independentă şi a unor activităţi legate de reintegrarea sau integrarea familială; activităţile se 

acordă în locaţia serviciului social. Celelalte activităţi se pot acorda de către "Compartiment 

Case de Tip Familial Lipova- Casa Curcubeu", în locaţia proprie sau în alte locaţii, însă 

accesul la aceste activităţi este asigurat şi monitorizat de serviciul în cauză.  

 

ART. 4 
  Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare 

  (1) Serviciul social "Compartiment Case de Tip Familial Lipova- Casa Curcubeu" 

funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a 

serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, Legea nr. 

272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi 
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completările ulterioare, Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare etc.  

  (2) Standard minim de calitate aplicabil este reglementat prin Ordinul 21/2004 pentru 

aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecţia copilului de tip 

rezidenţial. 

      (3) Serviciul social "Compartiment Case de Tip Familial Lipova- Casa Curcubeu" este 

înfiinţat prin: 

  a) Hotărârea Consiliului Judeţean Arad, nr. 20/19.03.2001 şi funcţionează în cadrul 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad 

 

ART. 5 
  Principiile care stau la baza acordării serviciului social 

  (1) Serviciul social "Casa Curcubeu seorganizează şi funcţionează cu respectarea 

principiilor generale care guvernează sistemul naţional de asistenţă socială, precum şi a 

principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislaţia 

specifică, în convenţiile internaţionale ratificate prin lege şi în celelalte acte internaţionale în 

materie la care România este parte, precum şi în standardele minime de calitate aplicabile. 

  (2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul 

"Compartiment Case de Tip Familial Lipova –Casa Curcubeu" sunt următoarele: 

  a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare; 

  b) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte egalitatea 

de şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală şi 

întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele beneficiare; 

  c) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare; 

  d) deschiderea către comunitate; 

  e) asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor 

lor; 

  f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate 

a unui personal mixt; 

  g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se 

cont, după caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitate de exerciţiu 

- cu respectarea prevederilor Legii sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări 

psihice nr. 487/2002, republicată; 

  h) facilitarea menţinerii relaţiilor personale ale beneficiarului şi a contactelor directe, după 

caz, cu fraţii, părinţii, alte rude, prieteni, precum şi cu alte persoane faţă de care acesta a 

dezvoltat legături de ataşament; 

  i) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare; 

  j) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare; 

  k) preocuparea permanentă pentru identificarea soluţiilor de integrare în familie sau, după 

caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potenţialului şi 

abilităţilor persoanei beneficiare de a trăi independent; 

  l) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a 

acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate; 

  m) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare; 

  n) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale; 

  o) primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor 

capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu care 

se pot confrunta la un moment dat; 

  p) colaborarea centrului/unităţii cu serviciul public de asistenţă socială. 
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ART. 6 

  Beneficiarii serviciilor sociale 

  (1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în "Compartiment Case de Tip Familial 

Lipova- Casa Curcubeu" sunt copiii separaţi, temporar sau definitiv, de părinţii săi, ca urmare a 

stabilirii măsurii plasamentului. 

  (2) Condiţiile de acces/admitere în centru sunt următoarele: 

  a) acte necesare: 

    – Hotărare emisă de Comisiei pentru Protecţia Copilului sau, după caz, Sentinţa civilă emisă 

de Tribunal, din care să reiasă instituirea plasamentului copilului la DGASPC Arad; 

    - Dispoziţia Directorului general al DGASPC Arad prin care se dispune locul aplicării măsurii 

plasamentului copilului, respectiv la "Compartiment Case de Tip Familial Lipova- Casa 

Curcubeu" 

   b) Modalitatea de stabilire a contribuţiei beneficiarului este conform Hotărarii CPC sau 

Sentinţei civile enise de Tribunal. 

  (3) Condiţii de încetare a serviciilor: reintegrarea sau integrarea familială şi socio-

profesională a copilului/tanărului. 

  (4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în "Compartiment Case de Tip 

Familial Lipova –Casa Curcubeu" au următoarele drepturi: 

  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; 

  c) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite; 

  d) să li se asigure continuitatea 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 li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime; 

  g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite; 

  h) să li se respecte toate drepturile speciale în situaţia în care sunt minori sau persoane cu 

dizabilităţi. 

  (5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în "Compartiment Case de Tip 

Familial Lipova-Casa Curcubeu" au următoarele obligaţii: 

  a) să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială, medicală 

şi economică; 

  b) să participe, în raport cu vârsta, situaţia de dependenţă etc., la procesul de furnizare a 

serviciilor sociale; 

  c) să contribuie, în conformitate cu legislaţia în vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate, 

în funcţie de tipul serviciului şi de situaţia lor materială; 

  d) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală; 

  e) să respecte prevederile prezentului regulament. 

 

ART. 7 
  Activităţi şi funcţii 

  Principalele funcţiile ale serviciului social "Compartiment Case de Tip Familial Lipova-

Casa Curcubeu " sunt următoarele: 

  a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea 

următoarele activităţi: 

    1. reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana 

beneficiară; 
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    2. găzduire pe perioada determinată; 

    3. îngrijire personală; 

    4. educare; 

    5. dezvoltarea abilităţilor de viaţă independentă; 

     6. consiliere psihologică şi suport emoţional; 

     7. supraveghere; 

     8. socializare şi activităţi culturale; 

    b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg 

despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi: 

   1. organizarea de activităţi (serbări, programe)şi invitarea autorităţilor publice şi a 

publicului larg (rudele copilului, persoane faţă de care acesta a dezvoltat relaţii de ataşament, 

cadre didactice etc.) în “Compartiment Case de Tip Familial Lipova-Casa Curcubeu. 

   2. organizarea de activităţi în comunitate cu beneficiarii (spectacole, excursii etc.); 

   3. articole privind activitatea “Compartimentului Case de Tip familial Lipova-Casa 

Curcubeu” în presă; 

   4. elaborarea de rapoarte de activitate; 

  c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de 

promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în 

care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit 

scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activităţi: 

   1. campanii de promovare a drepturilor copilului; 

   . campanii pentru încurajarea voluntariatului; 

  d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi: 

   1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor; 

   2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate; 

  e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea 

următoarelor activităţi: 

     1. încadrarea în bugetul de venituri şi cheltuieli; 

    2. întocmirea şi respectarea planului de achiziţii; 

    3. achiziţionarea produselor necesare copiilor în limita bugetului disponibil şi conform 

baremurilor în vigoare; 

     4. întocmirea fişelor posturilor pentru toţi angajaţii; 

     5. respectarea de către toţi angajaţii a responsabiltăţilor şi atribuţiilor, din fişa postului; 

 

ART. 8 
  Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal 

  (1) Serviciul social "Compartiment Case de Tip Familial Lipova- Casa Curcubeu" 

funcţionează cu un număr total personal de 60,respectiv 5 angajati la casa Curcubeu conform 

prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Arad, nr.143/26.06.2015  din care: 

  a) personal de conducere: şef de centru; 

  b) personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă; personal de specialitate şi auxiliar: 

5/casa-4/compartiment; 

  c) personal cu funcţii administrative, gospodărire, întreţinere-reparaţii, deservire: 

3/compartiment; 

  d) voluntari, în funcţie de cererile depuse.  

  2. Personalul de specialitate reprezintă 60% din totalul personalului. 

  3. Încadrarea personalului se realizează cu respectarea numărului maxim de posturi 

prevăzut în statul de funcţii aprobat. 

  4. Numărul maxim de posturi pentru funcţii de conducere este un post pentru şeful de 
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centru. 

  (2) Raportul angajat/beneficiar, conform ordinului 21/2004 este de: 

 

Categoria de varstă Nr. de copii/grupă Raport minim adulţi-

copii 

4-6 ani 1 1:3 

7-12 ani  5 1:4 

Peste 13 ani 5 1:6 

          

ART. 9 
  Personalul de conducere 

  (1) Personalul de conducere  este reprezentat de şef de centru; 

  (2) Atribuţiile personalului de conducere sunt: 

  a) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul 

serviciului şi propune organului competent sancţiuni disciplinare pentru salariaţii care nu îşi 

îndeplinesc în mod corespunzător atribuţiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul 

furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.; 

  b) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării 

obiectivelor şi întocmeşte informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale; 

  c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi 

perfecţionare; 

  d) colaborează cu alte centre/alţi furnizori de servicii sociale şi/sau alte structuri ale 

societăţii civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătăţirii permanente a 

instrumentelor proprii de asigurare a calităţii serviciilor, precum şi pentru identificarea celor mai 

bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare; 

  e) întocmeşte raportul anual de activitate; 

  f) asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii serviciului/centrului; 

  g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice şi a numărului 

de personal; 

  h) desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii centrului în comunitate; 

  i) ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări 

ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce; 

  j) răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul serviciului şi 

dispune, în limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea acestor 

activităţi sau, după caz, formulează propuneri în acest sens; 

  k) organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a 

regulamentului de organizare şi funcţionare; 

  l) reprezintă serviciul în relaţiile cu furnizorul de servicii sociale şi, după caz, cu autorităţile 

şi instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, precum şi în 

justiţie, cu acordul Directorului general al DGASPC Arad; 

  m) asigură comunicarea şi colaborarea permanentă cu serviciul public de asistenţă socială 

de la nivelul primăriei şi de la nivel judeţean, cu alte instituţii publice locale şi organizaţii ale 

societăţii civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor; 

  n) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi 

beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare; 

  o) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 

  (3) Funcţiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condiţiile legii. 

  (4) Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducere trebuie să fie absolvenţi cu diplomă de 

învăţământ superior în domeniul psihologie, asistenţă socială şi sociologie, cu vechime de 

minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenţi cu diplomă de licenţă ai 
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învăţământului superior în domeniul juridic, medical, economic şi al ştiinţelor administrative, cu 

experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale. 

  (5) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a conducătorilor instituţiei se face în 

condiţiile legii. 

 

ART. 10 

  Compartiment Case de Tip Familial Lipova – Casa Curcubeu nu are personalitate juridică 

şi consiliul consultativ. 

 

ART. 11 
  Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă. Personal de specialitate şi auxiliar 

  (1) Personalul de specialitate este:  

i) în cadrul casei: 3 referenti;1 instructor de educatie;`  

j) în cadrul compartimentului/complexului -4 

  a) asistent medical generalist (325901), soră medicală (322102); 

  b) asistent social (263501); 

  c) psiholog (263411);  

  d) psihopedagog (263412); 

  (2) Atribuţii ale personalului de specialitate: 

  a) asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea 

prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile şi a prezentului regulament; 

  b) colaborează cu specialişti din alte centre în vederea soluţionării cazurilor; identificării de 

resurse etc.; 

  c) monitorizează respectarea standardelor minime de calitate; 

  d) sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii 

de nerespectare a prevederilor prezentului regulament etc.; 

  e) întocmeşte rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată; 

  f) face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi 

respectării legislaţiei; 

    g) cunoaste si respecta: 

 Legislatia in domeniul protectiei copilului; 

 Prevederile Codului Muncii; 

 Documente care reglementeaza activitatea D.G.A.S.P.C Arad: 

   - Regulamentul de organizare şi functionare al DGASPC Arad 

   - Regulamentul intern al D.G.A.S.P.C. Arad; 

   - Acordul–Contractul colectiv de munca al D.G.A.SP.C. Arad 

 Documente care reglementeaza activitatea centrului: 

   - Metodologia de organizare si functionare; 

   - Norme interne de functionare; 

    - Proiect institutional; 

    - Planul anual de actiune – Stabilirea unui sistem de monitorizare a desfasurarii activitatilor 

din structura obiectivelor ; 

   - Codul etic al personalului centrului, pentru relatiile cu copiii si familiile acestora ; 

   - Codul de conduita profesionala a personalului ce isi desfasoara activitatea in centru ; 

   - Misiunea centrului ; 

   - Procedurile operationale privind realizarea activitatilor din cadrul centrului/casei; 

   - Programul copiilor din cadrul casei/centrului; 

 Contractul individual de munca; 

 Drepturile copilului; 

 Proceduri privind: 
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   - acordarea de sprijin personalizat copiluluibeneficiarului; 

   - consilierea si sprijinirea familiei copilului; 

   - implicarea parintilor / familiei extinse a copilului in programul de ingrijire al copilului ; 

   - asigurarea intimitatii si confidentialitatii; 

   - asigurarea securităţii; 

   - consultarea si participarea copiilor; 

   - acordarea primului ajutor; 

   - sesizarea/reclamarea unor fapte/evenimente deosebite; 

   - protejarea copilui de abuz, neglijare, exploatare; 

   - controlul comportamentelor inacceptabile copiilor; 

   - gestionarea resurselor financiare ale copiilor; 

   - absenţa copilului fără permisiune; 

 Procedurile operaţionale specifice activităţilor 

desfăşurate în cadrul procesului de furnizare a serviciilor pentru protecţia copilului de tip 

rezidenţial, conform ISO. 

  g) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 

  (3) Atribuţiile pentru fiecare post de specialitate aferent structurii 

organizatorice/organigramei. 

    a) Atribuţiile asistentului social 

 Intocmeste, completeaza si tine evidente documentelor din dosarul beneficiarului; 

 Intocmeste dispozitii, opisuri pentru fiecare copil/tanar; 

 Are evidente copiilor care beneficiaza de servicii de asistenta sociala-baza de date in 

cadrulcentrului; 

 Intermediază relaţia copilului ocrotit cu familia sa (părinţi, rude) şi alte persoane faţă de care 

copilul a dezvoltat relaţii de ataşament, in vederea reintegrării / integrării familiale a acestuia; 

 Urmăreşte starea copilului, în urma învoirii în familie, cu scopul menținerii sau încetării 

acestor învoiri; 

 Sprijină copiii/tinerii, în vederea integrării socio-profesionale prin: 

          - sprijin şcolar 

          - consiliere 

 Consiliază copiii / tinerii pe diverse teme: drepturile copilului şi responsabilităţile acestora, 

relaţia copilului cu familia naturală/ personalul casei/cadre didactice/cadre medicale, integrare 

socio-profesională si orice alte teme, în functie de nevoile copiilor etc.; 

  Se implică in educarea copiilor cu un comportament deviant si desfăşoară activități de 

recreeere şi socializare cu beneficiarii. 

 Actioneaza pentru asigurarea unui mediu securizant pentru copil/tânar; 

  Realizează un climat relaxant evitând starea de frică, nelinişte şi nerăbdare a copilului pe 

perioada efectuarii activitatilor; 

 Colaborează cu psihologul/psihopedagogul pentru a informa familia copilului privind 

progresele si nevoile acestuia;   

  Indrumă copiii in cazul comportamentului opozant / delincvent al acestora (nerespectarea 

programului centrului, absenteism scolar, consum de tutun si alcool etc.); 

 Organizeaza activitati pentru copii in comunitate pentru integrarea socială a acestora;   

 Urmareste evolutia tuturor cazurilor repartizate, intocmeste rapoarte de vizita si consiliere 

precum si rapoarte psihosociale pentru copiii/tinerii din centru. 

 Participă la întâlnirile echipei multidiciplinare organizate în cadrul centrului pentru (se 

semnează procesul verbal): 

      - a identifica nevoile copiilor; 

      - a planifica lunar activitatea; 
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      - a elabora planuri individualizate de interventie (PIS) si pentru a urmării gradul de realizare 

a obiectivelor mentionate în acest documente; 

     - a elabora rapoarte de implementare PIS; 

     - a  întocmi rapoarte de activitate; 

 Inregistreaza toate datele cazurilor repratizate, intocmeste rapoarte de vizita in urma vizitelor 

in familie copiilor si de consiliere, precum si rapoarte psihosociale pentru copii/tinerii, impreuna 

cu psihologul din centru sau din cadrul serviciului 

 Evalueaza situatia fiecarui caz si propune sefului de centru modalitati de interventie pentru 

cazurile de care raspunde 

 Pregateste documentatia necesara pentru reevaluarea copiilor/tinerilor; 

 Aplica hotararile luate de catre C.P.C. si instanta judecatoreasca; 

 Isi sustine in fata autoritatilor competentele evaluarile, rapoartele si raspunde pentru 

veridicitatea acestora; 

 Aduce la cunostinta sefului de centru toate modificarile aparute in dosarul 

copilului/tanarului; 

 Intocmeste rapoarte de activitate lunar, trimestrial si anual la cererea sefului de centru, 

sefului de serviciu sau conducerii D.G.A.S.P.C. ARAD 

    b)Atribuţiile pentru următoarele posturi: îngrijitor copii, referent educator, instructor 

educaţie 

 Desfăşoară activităţi de: îngrijire, formare de deprinderi de viaţă independentă, sprijin scolar, 

socializare şi recreere a copiilor ocrotiţi, consemnându-le scris în programele de interventie 

specifică; 

 Efectueaza activitati zilnice de intretinere si igienizare a casei, raspunzand  de starea de 

curatenie a casei; 

 Pregateste hrana copiilor in perioada cand este de serviciu, conform meniului; 

 Se implica activ in toate activitatile casei in functie de nevoi si de momentul in care isi 

desfasoara activitatea; 

 Participa la organizarea de activitati la nivelul grupei, a casei, al compartimentului; 

 Sprijină şi coordonează copiii pentru respectarea programului zilnic; 

 Sprijină copiii, dupa caz, la: îmbrăcare/dezbrăcare,  servirea  mesei, igienă, efectuarea baii 

generale şi in toate activitatile de formare a deprinderilor de autonomie personala; 

 Cunoaste trecutul copilului, starea sa de sanatate, preferintele si comportamentul acestuia, 

date despre familia copilului, motivul luarii masurii de protectie si foloseste toate aceste date 

pentru a dezvolta o buna relatie cu copilul pentru a-si adapta interventia educativa, pastrand 

confidentialitatea tuturor datelor; 

 Raspunde de integritatea fizica si morala a copiilor pe perioada orelor de munca; 

 Crează un climat socio-afectiv, securizant, asigură copilului o relaţie caldă, de înţelegere;  

 Supravegheaza copiii pentru evitarea accidentelor in timpul desfasurarii activitatii in casa si 

respecta normele de igiena si protectie; 

 Urmareste respectarea de catre copii a regulilor de igiena corporala,  alimentara  si 

vestimentara; 

 Răspunde de viaţa şi securitatea copiilor care sunt încredinţaţi în timpul în care îşi  

desfăşoară activitatea, luând măsuri de prevenire a accidentelor, urmăreşte permanent starea 

psiho-fizică a copilului şi sesizează serviciul medical de urgenţă (dacă este necesar) şi şefului de 

centru,  orice modificare intervenită în dezvoltarea copilului, consemnează la ieşirea din tură 

orice eveniment deosebit ; 

 Raspunde de starea de sanatate a copiilor pe timpul desfasurarii activitatii si ia masuri 

urgente in cazul imbolnavirilor, cu obligativitatea administrarii tratamentului medicamentos; 

 Însoţeşte copiii prescolari la gradinita; 

 Însoţeşte şi supraveghează copiii din casa/centru pe perioada şederii acestora  în spital; 
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 Însoţeşte copiii la diferite activitati de recreere si socializare in comunitate - excursii,tabere, 

spectacole, serbari etc.; 

 Organizează activitatea educativă, sub forma de joc colectiv şi individual, respectând 

particularităţile de dezvoltare ale copiilor; 

 Indrumă copiii / adolescentii in cazul comportamentului opozant al acestora (nerespectarea 

programului centrului, adsenteism scolar, consumul de tutun si alcool etc.);  

 Stabileşte comunicarea copilului cu părinţii, informându-i pe aceştia despre achiziţiile  

                c) Atribuţiile asistente medicale 

 Coordonează activitatea personalului din cadrul Compartimentului pentru menţinerea şi 

refacerea stării de sănătate a copiilor ocrotiţi; 

 Colaborează cu medicul de familie şi medicii specialişti, în funcţie de nevoile medicale ale 

copiilor; 

 Completează şi verifică modul de completare a “Registrului medical” de către personalul 

centrului; 

 Elaborează şi completează periodic şi la nevoie documentele: “Fişă medicală”, „Plan 

personalizat de intervenţie pentru menţinerea stării de sănătate a copilului”; 

 Consiliază copiii/tinerii pe diverse teme, cum ar fi: reguli de igienă, alimentaţia sănătoasă, 

transformările corpului în adolescenţă, prevenirea bolilor infecto-contagioase,  prevenirea 

sarcinii nedorite şi pe alte teme, în funcţie de nevoile acestora. 

      d)Atributiile pentru psiholog 

 Asigură copiilor ocrotiti în cadrul Compartimentului de tip familial Lipova: 

-  evaluare psihologică (dacă este necesar); 

- terapii prin învăţare –dezvoltarea funcţiilor cognitive, dezvoltarea abilităţilor de autocontrol, 

dezvoltarea autonomiei personale; 

- terapie ocupaţională; 

- diverse forme de psihoterapie; 

- sprijin scolar 

- consiliere; 

 Desfăşoară urmatoarele activitati cu copiii si tinerii: activitati de formare de deprinderi, 

activităţi educative, sprijin scolar, activitati de recreere si socializare; 

 Organizeaza activitati pentru copii in comunitate pentru integrarea socială a acestora; 

 Confecţionează material didactic pentru activităţile cu copiii şi pentru diferite evenimente, 

serbări şi pregăteşte copiii în acest sens; 

 Consiliază copiii / tinerii pe diverse teme: drepturile copilului şi responsabilităţile acestora, 

relaţia copilului cu familia naturală/ personalul casei/cadre didactice/cadre medicale, 

integrare socio-profesională si orice alte teme, în functie de noile copiilor etc.; 

 Consiliază si recomandă educatorilor/instructorilor de educatie metode de lucru cu copiii;  

 Indrumă copiii in cazul comportamentului opozant / delincvent al acestora (nerespectarea 

programului centrului, adsenteism scolar, consumul de tutun si alcool etc.); 

 Urmareste evolutia tuturor beneficiarilor din cadrul CTF Lipova; 

 Participă la întâlnirile echipei multidiciplinare organizate in cadrul caselor pentru: 

                         - a identifica nevoile copiilor; 

                         - a planifica lunar activitatea; 

                         - a elabora planuri individualizate de interventie (PIS) si pentru a urmării gradul 

de realizare a obiectivelor mentionate în acest documente 

                         - a elabora rapoarte de implementare PIS; 

                         - a  întocmi rapoarte de activitate; 

                         - a recomanda  educatorilor metode de lucru cu copiii;  

 Actioneaza pentru asigurarea unui mediu securizant pentru copil/tânar;  

 Mentine in permanenta legatura cu personalul din case si cu cadrele didactice ; 
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 Isi asumă responsabilităţi pentru demersurile pe care le face în soluţionarea unui caz, 

având obligaţia să informeze şeful ierarhic superior cu privire la acestea; 

 Aduce la cunostinta conducerii centrului de plasament orice disfunctionalitati întâlnite 

care pot aduce prejudicii sanatatii copiilor / tinerilor din institutie;  

 Sesizeaza orice abuz sau suspiciune, privind incalcarea drepturilor copilului; 

 Stabileste si mentine relatii profesionale cu întreg personalul institutiei;  

 Prezinta informatiile si documentele legate de beneficiari / interventii / rezultate, ori de 

cate ori sunt solicitate de catre superiorul ierarhic. 

 Detine o baza de date a copiilor din cadrul CTF Lipova; 

e)Atributiile pentru psihopedagog 

 Pastreaza confidentialitatea datelor referitoare la beneficiari in fata persoanelor fizice, 

juridice sau mass-media. 

 Cunoaste si respecta prevederile Regulamentului de Organizare si Functionare si 

Normele interne de functionare a compartimentului; 

 Se implica in  proiecte educationale, activitati educative, de socializare, ludice, de 

recreere , dar si de recuperare alaturi de beneficiarii centrului, propunand masuri de 

reabilitare ; 

 Ofera consiliere tuturor beneficiarilor protejati in compartiment, in functie de nevoi, dar 

si indrumare angajatilor care lucreaza direct cu copilul, in case; 

 Aplica hotararile luate de catre CPC si instant judecatoreasca; 

 Isi sustine in fata autoritatilor competente evaluarile sau rapoartele si raspunde pentru 

veridicitatea acestora; 

 Intocmeste rapoarte de activitate lunar, trimestrial, semestrial si annual la cererea sefului 

ierarhic sau a aconducerii DGASPC Arad; 

 Participa la intocmirea materialelor informative in ceea ce priveste SR; 

 Colaboreaza cu scoala si personalul angajat in institutia de invatamant, face vizite la 

scoala si se implica in toate problemele scolare ale copiilor protejati in compartiment, 

intervenind profesionist;  

 Participa la elaborarea planului institutional; 

 Respecta relatile ierarhice, disciplina la locul de munca, normele de conduit in relatiile cu 

ceilalti membrii ai colectivului; 

 Respecta normele de functionare si utilizare prevazute pentru echipamentele folosite; 

 Asigura mentinerea si utilizarea in conditii adecvate a obiectelor / bunurilor existente in 

compartiment/Institutie; 

 Sesizeaza orice abuz sau suspiciune, privind incalcarea drepturilor copilului; 

 Colaboreaza cu Consiliul Copilului; 

 Colaboreaza cu managerul de caz, pentru orice problema privind situatia fiecarui 

copil/tanar si face propuneri privind unele masuri adecvate; 

 Respecta codul deontologic al profesiei de psihopedagog; 

 Respecta normele de Securitate si Sanatate a Muncii si PSI; 

 Respecta programul de lucru stabilit prin normele interne; 

 Nerespectarea celor prevazute in Normele interne de functionare si Metodologia de 

organizare si functionare si fisa postului atrag dupa sine sanctionarea conform 

prevederilor Codului Muncii. 

  desfasoara activitati de stimulare senzorio-motorie,cognitiva si de limbaj,de educatie si 

reabilitare comportamentala pentru copii; 

 utilizeaza terapii specifice psihopedagogice adecvate fiecarui copil; 

 desfasoara activitati de educatie si reabilitare comportamentala precum si terapii specifice 

pentru copiii din compartiment; 
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 colaboreaza cu ceialati specialisti si cu angajatii compartimentului in vederea 

evaluarii,desfasurarii de programe de consiliere si terapii specifice psihopedagogice; 

 elaboreaza recomandari psihopedagogice menite sa faciliteze progresul copilului in toate 

ariile de dezvoltare; 

 intocmeste rapoarte privind progresele fiecarui copil in parte,in urma sedintelor 

individuale sau de grup; 

 sprijina metodologic activitatea educatorilor de grupa participand activ la realizarea 

planificarilor dar si la elaborarea obiectivelor educationale pentru fiecare copil; 

 participa la alte activitati la solicitarea coordonatorului de centru in limita competentelor 

si a legalitatii; 

 solicită sprijinul specialiştilor (asistent social,psiholog) în situaţia constatării unor 

dificultăţi de relaţionare cu copilul sau a identificării unor noi nevoi ale acestuia; 

 colaborează cu psihologul şi asistentul social şi îndeplineşte programul şi recomandările 

acestora în desfăşurarea activităţii; 

 colaborează cu copiii, personalul din casă şi cu specialiştii pentru întocmirea şi 

completarea planului individualizat de protecţie ale copiilor; 

  consiliază şi îndrumă copiii în vederea orientării lor şcolare şi profesionale, în funcţie de 

capacităţile şi abilităţile lor individuale, de performanţele şcolare, de oportunităţile şi 

resursele existente; 

 face demersurile necesare pentru înscrierea absolvenţilor într-o formă de învăţământ, în 

funcţie de orientarea realizată; 

 organizeaza si însoţeşte copiii în diferite activităţi cultural-educative organizate în cadrul 

compartimentului sau în colaborare cu alte instituţii; 

 participă la întocmirea şi implementarea programelor de intervenţie specifică prevăzute 

în Ordinul 21/ 2004 în colaborare cu ceilalţi specialişti; 

  întocmeşte rapoarte de activitate la cererea sefului de compartiment sau a conducerii 

DGASPC Arad; 

 are obligaţia să cunoască numerele de telefon ale salvării, poliţiei, pompierilor, medicului 

de familie, şefului de serviciu, sefului de compartiment; 

 

ART. 12 
  Personalul administrativ, gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire 

  Personalulul administrativ asigură activităţile auxiliare serviciului social: aprovizionare, 

mentenanţă, achiziţii etc. şi poate fi: 

  a) administrator; 

  b) funcţionar administrativ, economic; 

  c) casier, magaziner; 

  d) paznic, personal pentru curăţenie spaţii, spălătoreasă; 

  e) şofer; 

  f) muncitor calificat; 

  g) muncitor necalificat. 

  Instrucţiune: Prezentul articol va cuprinde detaliat atribuţiile pentru fiecare post de 

specialitate aferent structurii organizatorice/ organigramei. 

 

ART. 13 
  Finanţarea centrului 

  (1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea 

resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime de 

calitate aplicabile. 

  (2) Finanţarea cheltuielilor centrului se asigură, în condiţiile legii, din următoarele surse: 
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  a) bugetul local al judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti; 

  b) bugetul de stat; 

  c) donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori juridice din ţară 

şi din străinătate; 

  d) fonduri externe rambursabile şi nerambursabile; 

  e) alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 
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ANEXA Nr. 16 

 

 

 

REGULAMENT  

de organizare şi funcţionare a serviciului social cu cazare: 

"COMPARTIMENT CASE DE TIP FAMILIAL LIPOVA" 

CASA FLAMINGO 

     

ART. 1 

  Definiţie 

  (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social 

"Compartiment Case de Tip Familial Lipova",Casa FLAMINGO, aprobat prin aceeaşi 

hotărâre prin care a fost înfiinţat, în vederea asigurării funcţionării acestuia cu respectarea 

standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor beneficiare la 

informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile oferite etc. 

  (2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, 

cât şi pentru angajaţii centrului şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, 

reprezentanţii legali/convenţionali, vizitatori. 

 

ART. 2 
  Identificarea serviciului social 

  Serviciul social "Compartiment Case de Tip Familial Lipova-CASA FLAMINGO 

str.S.BRANCOVICI nr.7", cod serviciu social 8790CR-C-I, este înfiinţat şi administrat de 

furnizorul Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad, acreditat conform 

Certificatului de acreditare Seria.AF nr.000159, deţine Licenţa de funcţionare 

definitivă/provizorie nr. ........., sediul/sediile .................... . Codul serviciu social 8790CR-C-I, 

reprezintă "Centrele rezidenţiale pentru copilul separat temporar sau definitiv de părinţii săi: 

centre de plasament, case de tip familial, apartamente etc.". 

 

ART. 3 
  Scopul serviciului social 

  Scopul serviciului social "Compartiment Case de Tip Familial Lipova- Casa 

FLAMINGO" este asigurarea protecţiei, creşterii şi îngrijirii copilului separat, temporar sau 

definitiv, de părinţii săi, ca urmare a stabilirii în condiţiile prezentei legi a măsurii plasamentului, 

în vederea reintegrării sau integrării familiale şi socio-profesionale. 

    Serviciului social "Compartiment Case de Tip Familial Lipova- Casa FLAMINGO" 

asigură activităţi de găzduire pe o perioadă mai mare de 24 de ore, îngrijire, educaţie non-

formală şi informală, sprijin emoţional, consiliere, precum şi dezvoltarea majorităţii 

deprinderilor de viaţă independentă şi a unor activităţi legate de reintegrarea sau integrarea 

familială; activităţile se acordă în locaţia serviciului social. Celelalte activităţi se pot acorda de 

către "Compartiment Case de Tip Familial Lipova- Casa FLAMINGO", în locaţia proprie sau 

în alte locaţii, însă accesul la aceste activităţi este asigurat şi monitorizat de serviciul în cauză.  

 

ART. 4 
  Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare 

  (1) Serviciul social "Compartiment Case de Tip Familial Lipova- Casa FLAMINGO" 

funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a 

serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, Legea nr. 

272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi 
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completările ulterioare, Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare etc.  

  (2) Standard minim de calitate aplicabil este reglementat prin Ordinul 21/2004 pentru 

aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecţia copilului de tip 

rezidenţial. 

      (3) Serviciul social "Compartiment Case de Tip Familial Lipova- Casa FLAMINGO" 

este înfiinţat prin: 

  a) Hotărârea Consiliului Judeţean Arad, nr. 20/19.03.2001 şi funcţionează în cadrul 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad 

 

ART. 5 

  Principiile care stau la baza acordării serviciului social 

  (1) Serviciul social "Casa FLAMINGO se organizează şi funcţionează cu respectarea 

principiilor generale care guvernează sistemul naţional de asistenţă socială, precum şi a 

principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislaţia 

specifică, în convenţiile internaţionale ratificate prin lege şi în celelalte acte internaţionale în 

materie la care România este parte, precum şi în standardele minime de calitate aplicabile. 

  (2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul 

"Compartiment Case de Tip Familial Lipova –Casa FLAMINGO" sunt următoarele: 

  a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare; 

  b) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte egalitatea 

de şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală şi 

întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele beneficiare; 

  c) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare; 

  d) deschiderea către comunitate; 

  e) asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor 

lor; 

  f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate 

a unui personal mixt; 

  g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se 

cont, după caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitate de exerciţiu 

- cu respectarea prevederilor Legii sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări 

psihice nr. 487/2002, republicată; 

  h) facilitarea menţinerii relaţiilor personale ale beneficiarului şi a contactelor directe, după 

caz, cu fraţii, părinţii, alte rude, prieteni, precum şi cu alte persoane faţă de care acesta a 

dezvoltat legături de ataşament; 

  i) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare; 

  j) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare; 

  k) preocuparea permanentă pentru identificarea soluţiilor de integrare în familie sau, după 

caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potenţialului şi 

abilităţilor persoanei beneficiare de a trăi independent; 

  l) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a 

acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate; 

  m) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare; 

  n) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale; 

  o) primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor 

capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu care 

se pot confrunta la un moment dat; 

  p) colaborarea centrului/unităţii cu serviciul public de asistenţă socială. 
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ART. 6 

  Beneficiarii serviciilor sociale 

  (1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în "Compartiment Case de Tip Familial 

Lipova- Casa FLAMINGO" sunt copiii separaţi, temporar sau definitiv, de părinţii săi, ca 

urmare a stabilirii măsurii plasamentului. 

  (2) Condiţiile de acces/admitere în centru sunt următoarele: 

  a) acte necesare: 

    – Hotărare emisă de Comisiei pentru Protecţia Copilului sau, după caz, Sentinţa civilă emisă 

de Tribunal, din care să reiasă instituirea plasamentului copilului la DGASPC Arad; 

    - Dispoziţia Directorului general al DGASPC Arad prin care se dispune locul aplicării măsurii 

plasamentului copilului, respectiv la "Compartiment Case de Tip Familial Lipova- Casa 

FLAMINGO" 

   b) Modalitatea de stabilire a contribuţiei beneficiarului este conform Hotărarii CPC sau 

Sentinţei civile enise de Tribunal. 

  (3) Condiţii de încetare a serviciilor: reintegrarea sau integrarea familială şi socio-

profesională a copilului/tanărului. 

  (4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în "Compartiment Case de Tip 

Familial Lipova –Casa FLAMINGO" au următoarele drepturi: 

  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; 

  c) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite; 

  d) să li se asigure continuitatea 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 li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime; 

  g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite; 

  h) să li se respecte toate drepturile speciale în situaţia în care sunt minori sau persoane cu 

dizabilităţi. 

  (5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în "Compartiment Case de Tip 

Familial Lipova-Casa FLAMINGO" au următoarele obligaţii: 

  a) să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială, medicală 

şi economică; 

  b) să participe, în raport cu vârsta, situaţia de dependenţă etc., la procesul de furnizare a 

serviciilor sociale; 

  c) să contribuie, în conformitate cu legislaţia în vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate, 

în funcţie de tipul serviciului şi de situaţia lor materială; 

  d) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală; 

  e) să respecte prevederile prezentului regulament. 

 

ART. 7 
  Activităţi şi funcţii 

  Principalele funcţiile ale serviciului social "Compartiment Case de Tip Familial Lipova-

Casa FLAMINGO" sunt următoarele: 

  a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea 

următoarele activităţi: 

   1. reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana 

beneficiară; 
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   2. găzduire pe perioada determinată; 

   3. îngrijire personală; 

   4. educare; 

   5. dezvoltarea abilităţilor de viaţă independentă; 

         6. consiliere psihologică şi suport emoţional; 

         7. supraveghere; 

         8. socializare şi activităţi culturale; 

    b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg 

despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi: 

  1. organizarea de activităţi (serbări, programe)şi invitarea autorităţilor publice şi a 

publicului larg (rudele copilului, persoane faţă de care acesta a dezvoltat relaţii de ataşament, 

cadre didactice etc.) în “Compartiment Case de Tip Familial Lipova-Casa FLAMINGO. 

  2. organizarea de activităţi în comunitate cu beneficiarii (spectacole, excursii etc.); 

  3. articole privind activitatea “Compartimentului Case de Tip familial Lipova-Casa 

FLAMINGO” în presă; 

  4. elaborarea de rapoarte de activitate; 

  c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de 

promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în 

care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit 

scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activităţi: 

  1. campanii de promovare a drepturilor copilului; 

  2. campanii pentru încurajarea voluntariatului; 

  d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi: 

  1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor; 

  2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate; 

  e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea 

următoarelor activităţi: 

    1. încadrarea în bugetul de venituri şi cheltuieli; 

   2. întocmirea şi respectarea planului de achiziţii; 

   3. achiziţionarea produselor necesare copiilor în limita bugetului disponibil şi conform 

baremurilor în vigoare; 

    4. întocmirea fişelor posturilor pentru toţi angajaţii; 

    5. respectarea de către toţi angajaţii a responsabiltăţilor şi atribuţiilor, din fişa postului; 

 

ART. 8 
  Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal 

  (1) Serviciul social "Compartiment Case de Tip Familial Lipova- Casa FLAMINGO" 

funcţionează cu un număr total personal de 60,respectiv 5 angajati la casa FLAMINGO conform 

prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Arad, nr.143/26.06.2015  din care: 

  a) personal de conducere: şef de centru; 

  b) personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă; personal de specialitate şi auxiliar: 

5/casa-4/compartiment; 

  c) personal cu funcţii administrative, gospodărire, întreţinere-reparaţii, deservire: 

3/compartiment; 

  d) voluntari, în funcţie de cererile depuse.  

  2. Personalul de specialitate reprezintă 60% din totalul personalului. 

  3. Încadrarea personalului se realizează cu respectarea numărului maxim de posturi 

prevăzut în statul de funcţii aprobat. 

  4. Numărul maxim de posturi pentru funcţii de conducere este un post pentru şeful de 



Proprietatea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad; nu poate fi difuzat sau reprodus fără autorizaţie 
 Pagina 241 

 

centru. 

  (2) Raportul angajat/beneficiar, conform ordinului 21/2004 este de: 

 

Categoria de varstă Nr. de copii/grupă Raport minim adulţi-

copii 

4-6 ani 1 1:3 

7-12 ani  2 1:4 

Peste 13 ani 8 1:6 

          

 ART. 9 
  Personalul de conducere 

  (1) Personalul de conducere  este reprezentat de şef de centru; 

  (2) Atribuţiile personalului de conducere sunt: 

  a) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul 

serviciului şi propune organului competent sancţiuni disciplinare pentru salariaţii care nu îşi 

îndeplinesc în mod corespunzător atribuţiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul 

furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.; 

  b) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării 

obiectivelor şi întocmeşte informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale; 

  c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi 

perfecţionare; 

  d) colaborează cu alte centre/alţi furnizori de servicii sociale şi/sau alte structuri ale 

societăţii civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătăţirii permanente a 

instrumentelor proprii de asigurare a calităţii serviciilor, precum şi pentru identificarea celor mai 

bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare; 

  e) întocmeşte raportul anual de activitate; 

  f) asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii serviciului/centrului; 

  g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice şi a numărului 

de personal; 

  h) desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii centrului în comunitate; 

  i) ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări 

ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce; 

  j) răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul serviciului şi 

dispune, în limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea acestor 

activităţi sau, după caz, formulează propuneri în acest sens; 

  k) organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a 

regulamentului de organizare şi funcţionare; 

  l) reprezintă serviciul în relaţiile cu furnizorul de servicii sociale şi, după caz, cu autorităţile 

şi instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, precum şi în 

justiţie, cu acordul Directorului general al DGASPC Arad; 

  m) asigură comunicarea şi colaborarea permanentă cu serviciul public de asistenţă socială 

de la nivelul primăriei şi de la nivel judeţean, cu alte instituţii publice locale şi organizaţii ale 

societăţii civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor; 

  n) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi 

beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare; 

  o) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 

  (3) Funcţiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condiţiile legii. 

  (4) Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducere trebuie să fie absolvenţi cu diplomă de 

învăţământ superior în domeniul psihologie, asistenţă socială şi sociologie, cu vechime de 

minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenţi cu diplomă de licenţă ai 
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învăţământului superior în domeniul juridic, medical, economic şi al ştiinţelor administrative, cu 

experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale. 

  (5) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a conducătorilor instituţiei se face în 

condiţiile legii. 

 

ART. 10 
  Compartiment Case de Tip Familial Lipova – Casa FLAMINGO nu are personalitate 

juridică şi consiliul consultativ. 

 

ART. 11 

  Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă. Personal de specialitate şi auxiliar 

  (1) Personalul de specialitate este:  

k) în cadrul casei: 4 referenti 

l) în cadrul compartimentului/complexului -4 

  a) asistent medical generalist (325901), soră medicală (322102); 

  b) asistent social (263501); 

  c) psiholog (263411);  

  d) psihopedagog (263412); 

 

  (2) Atribuţii ale personalului de specialitate: 

  a) asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea 

prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile şi a prezentului regulament; 

  b) colaborează cu specialişti din alte centre în vederea soluţionării cazurilor; identificării de 

resurse etc.; 

  c) monitorizează respectarea standardelor minime de calitate; 

  d) sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii 

de nerespectare a prevederilor prezentului regulament etc.; 

  e) întocmeşte rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată; 

  f) face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi 

respectării legislaţiei; 

    g) cunoaste si respecta: 

 Legislatia in domeniul protectiei copilului; 

 Prevederile Codului Muncii; 

 Documente care reglementeaza activitatea D.G.A.S.P.C Arad: 

   - Regulamentul de organizare şi functionare al DGASPC Arad 

   - Regulamentul intern al D.G.A.S.P.C. Arad; 

   - Acordul–Contractul colectiv de munca al D.G.A.SP.C. Arad 

 Documente care reglementeaza activitatea centrului: 

   - Metodologia de organizare si functionare; 

   - Norme interne de functionare; 

    - Proiect institutional; 

    - Planul anual de actiune – Stabilirea unui sistem de monitorizare a desfasurarii activitatilor 

din structura obiectivelor ; 

   - Codul etic al personalului centrului, pentru relatiile cu copiii si familiile acestora ; 

   - Codul de conduita profesionala a personalului ce isi desfasoara activitatea in centru ; 

   - Misiunea centrului ; 

   - Procedurile operationale privind realizarea activitatilor din cadrul centrului/casei; 

   - Programul copiilor din cadrul casei/centrului; 

 Contractul individual de munca; 

 Drepturile copilului; 
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 Proceduri privind: 

   - acordarea de sprijin personalizat copiluluibeneficiarului; 

   - consilierea si sprijinirea familiei copilului; 

   - implicarea parintilor / familiei extinse a copilului in programul de ingrijire al copilului ; 

   - asigurarea intimitatii si confidentialitatii; 

   - asigurarea securităţii; 

   - consultarea si participarea copiilor; 

   - acordarea primului ajutor; 

   - sesizarea/reclamarea unor fapte/evenimente deosebite; 

   - protejarea copilui de abuz, neglijare, exploatare; 

   - controlul comportamentelor inacceptabile copiilor; 

   - gestionarea resurselor financiare ale copiilor; 

   - absenţa copilului fără permisiune; 

 Procedurile operaţionale specifice activităţilor 

desfăşurate în cadrul procesului de furnizare a serviciilor pentru protecţia copilului de tip 

rezidenţial, conform ISO. 

  g) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 

 

  (3) Atribuţiile pentru fiecare post de specialitate aferent structurii 

organizatorice/organigramei. 

 

    a) Atribuţiile asistentului social 

 Intocmeste, completeaza si tine evidente documentelor din dosarul beneficiarului; 

 Intocmeste dispozitii, opisuri pentru fiecare copil/tanar; 

 Are evidente copiilor care beneficiaza de servicii de asistenta sociala-baza de date in 

cadrulcentrului; 

 Intermediază relaţia copilului ocrotit cu familia sa (părinţi, rude) şi alte persoane faţă de care 

copilul a dezvoltat relaţii de ataşament, in vederea reintegrării / integrării familiale a acestuia; 

 Urmăreşte starea copilului, în urma învoirii în familie, cu scopul menținerii sau încetării 

acestor învoiri; 

 Sprijină copiii/tinerii, în vederea integrării socio-profesionale prin: 

          - sprijin şcolar 

          - consiliere 

 Consiliază copiii / tinerii pe diverse teme: drepturile copilului şi responsabilităţile acestora, 

relaţia copilului cu familia naturală/ personalul casei/cadre didactice/cadre medicale, integrare 

socio-profesională si orice alte teme, în functie de nevoile copiilor etc.; 

  Se implică in educarea copiilor cu un comportament deviant si desfăşoară activități de 

recreeere şi socializare cu beneficiarii. 

 Actioneaza pentru asigurarea unui mediu securizant pentru copil/tânar; 

  Realizează un climat relaxant evitând starea de frică, nelinişte şi nerăbdare a copilului pe 

perioada efectuarii activitatilor; 

 Colaborează cu psihologul/psihopedagogul pentru a informa familia copilului privind 

progresele si nevoile acestuia;   

  Indrumă copiii in cazul comportamentului opozant / delincvent al acestora (nerespectarea 

programului centrului, absenteism scolar, consum de tutun si alcool etc.); 

 Organizeaza activitati pentru copii in comunitate pentru integrarea socială a acestora;   

 Urmareste evolutia tuturor cazurilor repartizate, intocmeste rapoarte de vizita si consiliere 

precum si rapoarte psihosociale pentru copiii/tinerii din centru. 

 Participă la întâlnirile echipei multidiciplinare organizate în cadrul centrului pentru (se 

semnează procesul verbal): 
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      - a identifica nevoile copiilor; 

      - a planifica lunar activitatea; 

      - a elabora planuri individualizate de interventie (PIS) si pentru a urmării gradul de realizare 

a obiectivelor mentionate în acest documente; 

     - a elabora rapoarte de implementare PIS; 

     - a  întocmi rapoarte de activitate; 

 Inregistreaza toate datele cazurilor repratizate, intocmeste rapoarte de vizita in urma vizitelor 

in familie copiilor si de consiliere, precum si rapoarte psihosociale pentru copii/tinerii, impreuna 

cu psihologul din centru sau din cadrul serviciului 

 Evalueaza situatia fiecarui caz si propune sefului de centru modalitati de interventie pentru 

cazurile de care raspunde 

 Pregateste documentatia necesara pentru reevaluarea copiilor/tinerilor; 

 Aplica hotararile luate de catre C.P.C. si instanta judecatoreasca; 

 Isi sustine in fata autoritatilor competentele evaluarile, rapoartele si raspunde pentru 

veridicitatea acestora; 

 Aduce la cunostinta sefului de centru toate modificarile aparute in dosarul 

copilului/tanarului; 

 Intocmeste rapoarte de activitate lunar, trimestrial si anual la cererea sefului de centru, 

sefului de serviciu sau conducerii D.G.A.S.P.C. ARAD 

    b)Atribuţiile pentru următoarele posturi: îngrijitor copii, referent educator, instructor 

educaţie 

 Desfăşoară activităţi de: îngrijire, formare de deprinderi de viaţă independentă, sprijin scolar, 

socializare şi recreere a copiilor ocrotiţi, consemnându-le scris în programele de interventie 

specifică; 

 Efectueaza activitati zilnice de intretinere si igienizare a casei, raspunzand  de starea de 

curatenie a casei; 

 Pregateste hrana copiilor in perioada cand este de serviciu, conform meniului; 

 Se implica activ in toate activitatile casei in functie de nevoi si de momentul in care isi 

desfasoara activitatea; 

 Participa la organizarea de activitati la nivelul grupei, a casei, al compartimentului; 

 Sprijină şi coordonează copiii pentru respectarea programului zilnic; 

 Sprijină copiii, dupa caz, la: îmbrăcare/dezbrăcare,  servirea  mesei, igienă, efectuarea baii 

generale şi in toate activitatile de formare a deprinderilor de autonomie personala; 

 Cunoaste trecutul copilului, starea sa de sanatate, preferintele si comportamentul acestuia, 

date despre familia copilului, motivul luarii masurii de protectie si foloseste toate aceste date 

pentru a dezvolta o buna relatie cu copilul pentru a-si adapta interventia educativa, pastrand 

confidentialitatea tuturor datelor; 

 Raspunde de integritatea fizica si morala a copiilor pe perioada orelor de munca; 

 Crează un climat socio-afectiv, securizant, asigură copilului o relaţie caldă, de înţelegere;  

 Supravegheaza copiii pentru evitarea accidentelor in timpul desfasurarii activitatii in casa si 

respecta normele de igiena si protectie; 

 Urmareste respectarea de catre copii a regulilor de igiena corporala,  alimentara  si 

vestimentara; 

 Răspunde de viaţa şi securitatea copiilor care sunt încredinţaţi în timpul în care îşi  

desfăşoară activitatea, luând măsuri de prevenire a accidentelor, urmăreşte permanent starea 

psiho-fizică a copilului şi sesizează serviciul medical de urgenţă (dacă este necesar) şi şefului de 

centru,  orice modificare intervenită în dezvoltarea copilului, consemnează la ieşirea din tură 

orice eveniment deosebit ; 

 Raspunde de starea de sanatate a copiilor pe timpul desfasurarii activitatii si ia masuri 

urgente in cazul imbolnavirilor, cu obligativitatea administrarii tratamentului medicamentos; 



Proprietatea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad; nu poate fi difuzat sau reprodus fără autorizaţie 
 Pagina 245 

 

 Însoţeşte copiii prescolari la gradinita; 

 Însoţeşte şi supraveghează copiii din casa/centru pe perioada şederii acestora  în spital; 

 Însoţeşte copiii la diferite activitati de recreere si socializare in comunitate - excursii,tabere, 

spectacole, serbari etc.; 

 Organizează activitatea educativă, sub forma de joc colectiv şi individual, respectând 

particularităţile de dezvoltare ale copiilor; 

 Indrumă copiii / adolescentii in cazul comportamentului opozant al acestora (nerespectarea 

programului centrului, adsenteism scolar, consumul de tutun si alcool etc.);  

 Stabileşte comunicarea copilului cu părinţii, informându-i pe aceştia despre achiziţiile  

                c) Atribuţiile asistente medicale 

 Coordonează activitatea personalului din cadrul compartimentului pentru menţinerea şi 

refacerea stării de sănătate a copiilor ocrotiţi; 

 Colaborează cu medicul de familie şi medicii specialişti, în funcţie de nevoile medicale ale 

copiilor; 

 Completează şi verifică modul de completare a “Registrului medical” de către personalul 

centrului; 

 Elaborează şi completează periodic şi la nevoie documentele: “Fişă medicală”, „Plan 

personalizat de intervenţie pentru menţinerea stării de sănătate a copilului”; 

 Consiliază copiii/tinerii pe diverse teme, cum ar fi: reguli de igienă, alimentaţia sănătoasă, 

transformările corpului în adolescenţă, prevenirea bolilor infecto-contagioase,  prevenirea 

sarcinii nedorite şi pe alte teme, în funcţie de nevoile acestora. 

      d)Atributiile pentru psiholog 

 Asigură copiilor ocrotiti în cadrul Compartimentului de tip familial Lipova: 

-  evaluare psihologică (dacă este necesar); 

- terapii prin învăţare –dezvoltarea funcţiilor cognitive, dezvoltarea abilităţilor de autocontrol, 

dezvoltarea autonomiei personale; 

- terapie ocupaţională; 

- diverse forme de psihoterapie; 

- sprijin scolar 

- consiliere; 

 Desfăşoară urmatoarele activitati cu copiii si tinerii: activitati de formare de deprinderi, 

activităţi educative, sprijin scolar, activitati de recreere si socializare; 

 Organizeaza activitati pentru copii in comunitate pentru integrarea socială a acestora; 

 Confecţionează material didactic pentru activităţile cu copiii şi pentru diferite evenimente, 

serbări şi pregăteşte copiii în acest sens; 

 Consiliază copiii / tinerii pe diverse teme: drepturile copilului şi responsabilităţile acestora, 

relaţia copilului cu familia naturală/ personalul casei/cadre didactice/cadre medicale, 

integrare socio-profesională si orice alte teme, în functie de noile copiilor etc.; 

 Consiliază si recomandă educatorilor/instructorilor de educatie metode de lucru cu copiii;  

 Indrumă copiii in cazul comportamentului opozant / delincvent al acestora (nerespectarea 

programului centrului, adsenteism scolar, consumul de tutun si alcool etc.); 

 Urmareste evolutia tuturor beneficiarilor din cadrul CTF Lipova; 

 Participă la întâlnirile echipei multidiciplinare organizate in cadrul caselor pentru: 

                         - a identifica nevoile copiilor; 

                         - a planifica lunar activitatea; 

                         - a elabora planuri individualizate de interventie (PIS) si pentru a urmării gradul 

de realizare a obiectivelor mentionate în acest documente 

                         - a elabora rapoarte de implementare PIS; 

                         - a  întocmi rapoarte de activitate; 

                         - a recomanda  educatorilor metode de lucru cu copiii;  
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 Actioneaza pentru asigurarea unui mediu securizant pentru copil/tânar;  

 Mentine in permanenta legatura cu personalul din case si cu cadrele didactice ; 

 Isi asumă responsabilităţi pentru demersurile pe care le face în soluţionarea unui caz, 

având obligaţia să informeze şeful ierarhic superior cu privire la acestea; 

 Aduce la cunostinta conducerii centrului de plasament orice disfunctionalitati întâlnite 

care pot aduce prejudicii sanatatii copiilor / tinerilor din institutie;  

 Sesizeaza orice abuz sau suspiciune, privind incalcarea drepturilor copilului; 

 Stabileste si mentine relatii profesionale cu întreg personalul institutiei;  

 Prezinta informatiile si documentele legate de beneficiari / interventii / rezultate, ori de 

cate ori sunt solicitate de catre superiorul ierarhic. 

 Detine o baza de date a copiilor din cadrul CTF Lipova; 

e)Atributiile pentru psihopedagog 

 Pastreaza confidentialitatea datelor referitoare la beneficiari in fata persoanelor fizice, 

juridice sau mass-media. 

 Cunoaste si respecta prevederile Regulamentului de Organizare si Functionare si 

Normele interne de functionare a compartimentului; 

 Se implica in  proiecte educationale, activitati educative, de socializare, ludice, de 

recreere , dar si de recuperare alaturi de beneficiarii centrului, propunand masuri de 

reabilitare ; 

 Ofera consiliere tuturor beneficiarilor protejati in compartiment, in functie de nevoi, dar 

si indrumare angajatilor care lucreaza direct cu copilul, in case; 

 Aplica hotararile luate de catre CPC si instant judecatoreasca; 

 Isi sustine in fata autoritatilor competente evaluarile sau rapoartele si raspunde pentru 

veridicitatea acestora; 

 Intocmeste rapoarte de activitate lunar, trimestrial, semestrial si annual la cererea sefului 

ierarhic sau a aconducerii DGASPC Arad; 

 Participa la intocmirea materialelor informative in ceea ce priveste SR; 

 Colaboreaza cu scoala si personalul angajat in institutia de invatamant, face vizite la 

scoala si se implica in toate problemele scolare ale copiilor protejati in compartiment, 

intervenind profesionist;  

 Participa la elaborarea planului institutional; 

 Respecta relatile ierarhice, disciplina la locul de munca, normele de conduit in relatiile cu 

ceilalti membrii ai colectivului; 

 Respecta normele de functionare si utilizare prevazute pentru echipamentele folosite; 

 Asigura mentinerea si utilizarea in conditii adecvate a obiectelor / bunurilor existente in 

compartiment/Institutie; 

 Sesizeaza orice abuz sau suspiciune, privind incalcarea drepturilor copilului; 

 Colaboreaza cu Consiliul Copilului; 

 Colaboreaza cu managerul de caz, pentru orice problema privind situatia fiecarui 

copil/tanar si face propuneri privind unele masuri adecvate; 

 Respecta codul deontologic al profesiei de psihopedagog; 

 Respecta normele de Securitate si Sanatate a Muncii si PSI; 

 Respecta programul de lucru stabilit prin normele interne; 

 Nerespectarea celor prevazute in Normele interne de functionare si Metodologia de 

organizare si functionare si fisa postului atrag dupa sine sanctionarea conform 

prevederilor Codului Muncii. 

  desfasoara activitati de stimulare senzorio-motorie,cognitiva si de limbaj,de educatie si 

reabilitare comportamentala pentru copii; 

 utilizeaza terapii specifice psihopedagogice adecvate fiecarui copil; 
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 desfasoara activitati de educatie si reabilitare comportamentala precum si terapii specifice 

pentru copiii din compartiment; 

 colaboreaza cu ceialati specialisti si cu angajatii compartimentului in vederea 

evaluarii,desfasurarii de programe de consiliere si terapii specifice psihopedagogice; 

 elaboreaza recomandari psihopedagogice menite sa faciliteze progresul copilului in toate 

ariile de dezvoltare; 

 intocmeste rapoarte privind progresele fiecarui copil in parte,in urma sedintelor 

individuale sau de grup; 

 sprijina metodologic activitatea educatorilor de grupa participand activ la realizarea 

planificarilor dar si la elaborarea obiectivelor educationale pentru fiecare copil; 

 participa la alte activitati la solicitarea coordonatorului de centru in limita competentelor 

si a legalitatii; 

 solicită sprijinul specialiştilor (asistent social,psiholog) în situaţia constatării unor 

dificultăţi de relaţionare cu copilul sau a identificării unor noi nevoi ale acestuia; 

 colaborează cu psihologul şi asistentul social şi îndeplineşte programul şi recomandările 

acestora în desfăşurarea activităţii; 

 colaborează cu copiii, personalul din casă şi cu specialiştii pentru întocmirea şi 

completarea planului individualizat de protecţie ale copiilor; 

  consiliază şi îndrumă copiii în vederea orientării lor şcolare şi profesionale, în funcţie de 

capacităţile şi abilităţile lor individuale, de performanţele şcolare, de oportunităţile şi 

resursele existente; 

 face demersurile necesare pentru înscrierea absolvenţilor într-o formă de învăţământ, în 

funcţie de orientarea realizată; 

 organizeaza si însoţeşte copiii în diferite activităţi cultural-educative organizate în cadrul 

compartimentului sau în colaborare cu alte instituţii; 

 participă la întocmirea şi implementarea programelor de intervenţie specifică prevăzute 

în Ordinul 21/ 2004 în colaborare cu ceilalţi specialişti; 

  întocmeşte rapoarte de activitate la cererea sefului de compartiment sau a conducerii 

DGASPC Arad; 

 are obligaţia să cunoască numerele de telefon ale salvării, poliţiei, pompierilor, medicului 

de familie, şefului de serviciu, sefului de compartiment; 

 

ART. 12 

  Personalul administrativ, gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire 

  Personalului administrativ asigură activităţile auxiliare serviciului social: aprovizionare, 

mentenanţă, achiziţii etc. şi poate fi: 

  a) administrator; 

  b) funcţionar administrativ, economic; 

  c) casier, magaziner; 

  d) paznic, personal pentru curăţenie spaţii, spălătoreasă; 

  e) şofer; 

  f) muncitor calificat; 

  g) muncitor necalificat. 

  Instrucţiune: Prezentul articol va cuprinde detaliat atribuţiile pentru fiecare post de 

specialitate aferent structurii organizatorice/ organigramei. 

 

ART. 13 

  Finanţarea centrului 

  (1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea 

resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime de 
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calitate aplicabile. 

  (2) Finanţarea cheltuielilor centrului se asigură, în condiţiile legii, din următoarele surse: 

  a) bugetul local al judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti; 

  b) bugetul de stat; 

  c) donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori juridice din ţară 

şi din străinătate; 

  d) fonduri externe rambursabile şi nerambursabile; 

  e) alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proprietatea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad; nu poate fi difuzat sau reprodus fără autorizaţie 
 Pagina 249 

 

ANEXA NR. 17 

 

 

 

REGULAMENT  

de organizare şi funcţionare a serviciului social cu cazare: 

"COMPARTIMENT CASE DE TIP FAMILIAL LIPOVA" 

CASA GLADIOLA 

     

   ART. 1 
  Definiţie 

  (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social 

"Compartiment Case de Tip Familial Lipova",Casa GLADIOLA, aprobat prin aceeaşi 

hotărâre prin care a fost înfiinţat, în vederea asigurării funcţionării acestuia cu respectarea 

standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor beneficiare la 

informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile oferite etc. 

  (2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, 

cât şi pentru angajaţii centrului şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, 

reprezentanţii legali/convenţionali, vizitatori. 

  

ART. 2 

  Identificarea serviciului social 

  Serviciul social "Compartiment Case de Tip Familial Lipova-CASA 

GLADIOLAstr.STR.MARIA RADNA nr.325B", cod serviciu social 8790CR-C-I, este 

înfiinţat şi administrat de furnizorul Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Arad, acreditat conform Certificatului de acreditare Seria.AF nr.000159, deţine Licenţa de 

funcţionare definitivă/provizorie nr. ........., sediul/sediile .................... . Codul serviciu social 

8790CR-C-I, reprezintă "Centrele rezidenţiale pentru copilul separat temporar sau definitiv de 

părinţii săi: centre de plasament, case de tip familial, apartamente etc.". 

 

ART. 3 

  Scopul serviciului social 

  Scopul serviciului social "Compartiment Case de Tip Familial Lipova- Casa 

GLADIOLA" este asigurarea protecţiei, creşterii şi îngrijirii copilului separat, temporar sau 

definitiv, de părinţii săi, ca urmare a stabilirii în condiţiile prezentei legi a măsurii plasamentului, 

în vederea reintegrării sau integrării familiale şi socio-profesionale. 

    Serviciului social "Compartiment Case de Tip Familial Lipova- Casa GLADIOLA" 

asigură activităţi de găzduire pe o perioadă mai mare de 24 de ore, îngrijire, educaţie non-

formală şi informală, sprijin emoţional, consiliere, precum şi dezvoltarea majorităţii 

deprinderilor de viaţă independentă şi a unor activităţi legate de reintegrarea sau integrarea 

familială; activităţile se acordă în locaţia serviciului social. Celelalte activităţi se pot acorda de 

către "Compartiment Case de Tip Familial Lipova- Casa GLADIOLA", în locaţia proprie sau 

în alte locaţii, însă accesul la aceste activităţi este asigurat şi monitorizat de serviciul în cauză.  

 

ART. 4 
  Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare 

  (1) Serviciul social "Compartiment Case de Tip Familial Lipova- Casa GLADIOLA" 

funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a 

serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, Legea nr. 

272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi 
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completările ulterioare, Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare etc.  

  (2) Standard minim de calitate aplicabil este reglementat prin Ordinul 21/2004 pentru 

aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecţia copilului de tip 

rezidenţial. 

      (3) Serviciul social "Compartiment Case de Tip Familial Lipova- Casa GLADIOLA" 

este înfiinţat prin: 

  a) Hotărârea Consiliului Judeţean Arad, nr. 20/19.03.2001 şi funcţionează în cadrul 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad 

 

ART. 5 
  Principiile care stau la baza acordării serviciului social 

  (1) Serviciul social "Casa GLADIOLA se organizează şi funcţionează cu respectarea 

principiilor generale care guvernează sistemul naţional de asistenţă socială, precum şi a 

principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislaţia 

specifică, în convenţiile internaţionale ratificate prin lege şi în celelalte acte internaţionale în 

materie la care România este parte, precum şi în standardele minime de calitate aplicabile. 

  (2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul 

"Compartiment Case de Tip Familial Lipova –Casa GLADIOLA" sunt următoarele: 

  a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare; 

  b) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte egalitatea 

de şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală şi 

întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele beneficiare; 

  c) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare; 

  d) deschiderea către comunitate; 

  e) asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor 

lor; 

  f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate 

a unui personal mixt; 

  g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se 

cont, după caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitate de exerciţiu 

- cu respectarea prevederilor Legii sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări 

psihice nr. 487/2002, republicată; 

  h) facilitarea menţinerii relaţiilor personale ale beneficiarului şi a contactelor directe, după 

caz, cu fraţii, părinţii, alte rude, prieteni, precum şi cu alte persoane faţă de care acesta a 

dezvoltat legături de ataşament; 

  i) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare; 

  j) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare; 

  k) preocuparea permanentă pentru identificarea soluţiilor de integrare în familie sau, după 

caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potenţialului şi 

abilităţilor persoanei beneficiare de a trăi independent; 

  l) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a 

acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate; 

  m) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare; 

  n) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale; 

  o) primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor 

capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu care 

se pot confrunta la un moment dat; 

  p) colaborarea centrului/unităţii cu serviciul public de asistenţă socială. 
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ART. 6 

  Beneficiarii serviciilor sociale 

  (1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în "Compartiment Case de Tip Familial 

Lipova- Casa GLADIOLA" sunt copiii separaţi, temporar sau definitiv, de părinţii săi, ca 

urmare a stabilirii măsurii plasamentului. 

  (2) Condiţiile de acces/admitere în centru sunt următoarele: 

  a) acte necesare: 

    – Hotărare emisă de Comisiei pentru Protecţia Copilului sau, după caz, Sentinţa civilă emisă 

de Tribunal, din care să reiasă instituirea plasamentului copilului la DGASPC Arad; 

    - Dispoziţia Directorului general al DGASPC Arad prin care se dispune locul aplicării măsurii 

plasamentului copilului, respectiv la "Compartiment Case de Tip Familial Lipova- Casa 

GLADIOLA" 

   b) Modalitatea de stabilire a contribuţiei beneficiarului este conform Hotărarii CPC sau 

Sentinţei civile enise de Tribunal. 

  (3) Condiţii de încetare a serviciilor: reintegrarea sau integrarea familială şi socio-

profesională a copilului/tanărului. 

  (4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în "Compartiment Case de Tip 

Familial Lipova –Casa GLADIOLA" au următoarele drepturi: 

  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; 

  c) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite; 

  d) să li se asigure continuitatea 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 li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime; 

  g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite; 

  h) să li se respecte toate drepturile speciale în situaţia în care sunt minori sau persoane cu 

dizabilităţi. 

  (5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în "Compartiment Case de Tip 

Familial Lipova-Casa GLADIOLA" au următoarele obligaţii: 

  a) să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială, medicală 

şi economică; 

  b) să participe, în raport cu vârsta, situaţia de dependenţă etc., la procesul de furnizare a 

serviciilor sociale; 

  c) să contribuie, în conformitate cu legislaţia în vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate, 

în funcţie de tipul serviciului şi de situaţia lor materială; 

  d) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală; 

  e) să respecte prevederile prezentului regulament. 

 

ART. 7 

  Activităţi şi funcţii 

  Principalele funcţiile ale serviciului social "Compartiment Case de Tip Familial Lipova-

Casa GLADIOLA " sunt următoarele: 

  a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea 

următoarele activităţi: 

    1. reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana 

beneficiară; 
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    2. găzduire pe perioada determinată; 

    3. îngrijire personală; 

    4. educare; 

    5. dezvoltarea abilităţilor de viaţă independentă; 

     6. consiliere psihologică şi suport emoţional; 

     7. supraveghere; 

     8. socializare şi activităţi culturale; 

    b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg 

despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi: 

   1. organizarea de activităţi (serbări, programe)şi invitarea autorităţilor publice şi a 

publicului larg (rudele copilului, persoane faţă de care acesta a dezvoltat relaţii de ataşament, 

cadre didactice etc.) în “Compartiment Case de Tip Familial Lipova-Casa GLADIOLA. 

   2. organizarea de activităţi în comunitate cu beneficiarii (spectacole, excursii etc.); 

   3. articole privind activitatea “Compartimentului Case de Tip familial Lipova-Casa 

GLADIOLA” în presă; 

   4. elaborarea de rapoarte de activitate; 

  c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de 

promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în 

care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit 

scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activităţi: 

   1. campanii de promovare a drepturilor copilului; 

   2. campanii pentru încurajarea voluntariatului; 

  d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi: 

   1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor; 

   2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate; 

  e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea 

următoarelor activităţi: 

     1. încadrarea în bugetul de venituri şi cheltuieli; 

    2. întocmirea şi respectarea planului de achiziţii; 

    3. achiziţionarea produselor necesare copiilor în limita bugetului disponibil şi conform 

baremurilor în vigoare; 

     4. întocmirea fişelor posturilor pentru toţi angajaţii; 

     5. respectarea de către toţi angajaţii a responsabiltăţilor şi atribuţiilor, din fişa postului; 

 

ART. 8 
  Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal 

  (1) Serviciul social "Compartiment Case de Tip Familial Lipova- Casa GLADIOLA" 

funcţionează cu un număr total personal de 60,respectiv 5 angajati la casa GLADIOLA conform 

prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Arad, nr.143/26.06.2015  din care: 

  a) personal de conducere: şef de centru; 

  b) personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă; personal de specialitate şi auxiliar: 

5/casa-4/compartiment; 

  c) personal cu funcţii administrative, gospodărire, întreţinere-reparaţii, deservire: 

3/compartiment; 

  d) voluntari, în funcţie de cererile depuse.  

  2. Personalul de specialitate reprezintă 60% din totalul personalului. 

  3. Încadrarea personalului se realizează cu respectarea numărului maxim de posturi 

prevăzut în statul de funcţii aprobat. 

  4. Numărul maxim de posturi pentru funcţii de conducere este un post pentru şeful de 
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centru. 

  (2) Raportul angajat/beneficiar, conform ordinului 21/2004 este de: 

 

Categoria de varstă Nr. de copii/grupă Raport minim adulţi-

copii 

4-6 ani - 1:3 

7-12 ani  6 1:4 

Peste 13 ani 6 1:6 

          

ART. 9 

  Personalul de conducere 

  (1) Personalul de conducere  este reprezentat de şef de centru; 

  (2) Atribuţiile personalului de conducere sunt: 

  a) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul 

serviciului şi propune organului competent sancţiuni disciplinare pentru salariaţii care nu îşi 

îndeplinesc în mod corespunzător atribuţiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul 

furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.; 

  b) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării 

obiectivelor şi întocmeşte informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale; 

  c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi 

perfecţionare; 

  d) colaborează cu alte centre/alţi furnizori de servicii sociale şi/sau alte structuri ale 

societăţii civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătăţirii permanente a 

instrumentelor proprii de asigurare a calităţii serviciilor, precum şi pentru identificarea celor mai 

bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare; 

  e) întocmeşte raportul anual de activitate; 

  f) asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii serviciului/centrului; 

  g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice şi a numărului 

de personal; 

  h) desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii centrului în comunitate; 

  i) ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări 

ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce; 

  j) răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul serviciului şi 

dispune, în limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea acestor 

activităţi sau, după caz, formulează propuneri în acest sens; 

  k) organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a 

regulamentului de organizare şi funcţionare; 

  l) reprezintă serviciul în relaţiile cu furnizorul de servicii sociale şi, după caz, cu autorităţile 

şi instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, precum şi în 

justiţie, cu acordul Directorului general al DGASPC Arad; 

  m) asigură comunicarea şi colaborarea permanentă cu serviciul public de asistenţă socială 

de la nivelul primăriei şi de la nivel judeţean, cu alte instituţii publice locale şi organizaţii ale 

societăţii civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor; 

  n) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi 

beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare; 

  o) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 

  (3) Funcţiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condiţiile legii. 

  (4) Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducere trebuie să fie absolvenţi cu diplomă de 

învăţământ superior în domeniul psihologie, asistenţă socială şi sociologie, cu vechime de 

minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenţi cu diplomă de licenţă ai 
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învăţământului superior în domeniul juridic, medical, economic şi al ştiinţelor administrative, cu 

experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale. 

  (5) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a conducătorilor instituţiei se face în 

condiţiile legii. 

 

ART. 10 
  Compartiment Case de Tip Familial Lipova – Casa GLADIOLA nu are personalitate 

juridică şi consiliul consultativ. 

 

ART. 11 
  Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă. Personal de specialitate şi auxiliar 

  (1) Personalul de specialitate este:  

m) în cadrul casei: 2 consilieri/ 1 referent  

n) în cadrul compartimentului/complexului -4 

  a) asistent medical generalist (325901), soră medicală (322102); 

  b) asistent social (263501); 

  c) psiholog (263411);  

  d) psihopedagog (263412); 

  (2) Atribuţii ale personalului de specialitate: 

  a) asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea 

prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile şi a prezentului regulament; 

  b) colaborează cu specialişti din alte centre în vederea soluţionării cazurilor; identificării de 

resurse etc.; 

  c) monitorizează respectarea standardelor minime de calitate; 

  d) sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii 

de nerespectare a prevederilor prezentului regulament etc.; 

  e) întocmeşte rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată; 

  f) face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi 

respectării legislaţiei; 

    g) cunoaste si respecta: 

 Legislatia in domeniul protectiei copilului; 

 Prevederile Codului Muncii; 

 Documente care reglementeaza activitatea D.G.A.S.P.C Arad: 

   - Regulamentul de organizare şi functionare al DGASPC Arad 

   - Regulamentul intern al D.G.A.S.P.C. Arad; 

   - Acordul–Contractul colectiv de munca al D.G.A.SP.C. Arad 

 Documente care reglementeaza activitatea centrului: 

   - Metodologia de organizare si functionare; 

   - Norme interne de functionare; 

    - Proiect institutional; 

    - Planul anual de actiune – Stabilirea unui sistem de monitorizare a desfasurarii activitatilor 

din structura obiectivelor ; 

   - Codul etic al personalului centrului, pentru relatiile cu copiii si familiile acestora ; 

   - Codul de conduita profesionala a personalului ce isi desfasoara activitatea in centru ; 

   - Misiunea centrului ; 

   - Procedurile operationale privind realizarea activitatilor din cadrul centrului/casei; 

   - Programul copiilor din cadrul casei/centrului; 

 Contractul individual de munca; 

 Drepturile copilului; 

 Proceduri privind: 
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   - acordarea de sprijin personalizat copiluluibeneficiarului; 

   - consilierea si sprijinirea familiei copilului; 

   - implicarea parintilor / familiei extinse a copilului in programul de ingrijire al copilului ; 

   - asigurarea intimitatii si confidentialitatii; 

   - asigurarea securităţii; 

   - consultarea si participarea copiilor; 

   - acordarea primului ajutor; 

   - sesizarea/reclamarea unor fapte/evenimente deosebite; 

   - protejarea copilui de abuz, neglijare, exploatare; 

   - controlul comportamentelor inacceptabile copiilor; 

   - gestionarea resurselor financiare ale copiilor; 

   - absenţa copilului fără permisiune; 

 Procedurile operaţionale specifice activităţilor 

desfăşurate în cadrul procesului de furnizare a serviciilor pentru protecţia copilului de tip 

rezidenţial, conform ISO. 

  g) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 

  (3) Atribuţiile pentru fiecare post de specialitate aferent structurii 

organizatorice/organigramei. 

    a) Atribuţiile asistentului social 

 Intocmeste, completeaza si tine evidente documentelor din dosarul beneficiarului; 

 Intocmeste dispozitii, opisuri pentru fiecare copil/tanar; 

 Are evidente copiilor care beneficiaza de servicii de asistenta sociala-baza de date in 

cadrulcentrului; 

 Intermediază relaţia copilului ocrotit cu familia sa (părinţi, rude) şi alte persoane faţă de care 

copilul a dezvoltat relaţii de ataşament, in vederea reintegrării / integrării familiale a acestuia; 

 Urmăreşte starea copilului, în urma învoirii în familie, cu scopul menținerii sau încetării 

acestor învoiri; 

 Sprijină copiii/tinerii, în vederea integrării socio-profesionale prin: 

          - sprijin şcolar 

          - consiliere 

 Consiliază copiii / tinerii pe diverse teme: drepturile copilului şi responsabilităţile acestora, 

relaţia copilului cu familia naturală/ personalul casei/cadre didactice/cadre medicale, integrare 

socio-profesională si orice alte teme, în functie de nevoile copiilor etc.; 

  Se implică in educarea copiilor cu un comportament deviant si desfăşoară activități de 

recreeere şi socializare cu beneficiarii. 

 Actioneaza pentru asigurarea unui mediu securizant pentru copil/tânar; 

  Realizează un climat relaxant evitând starea de frică, nelinişte şi nerăbdare a copilului pe 

perioada efectuarii activitatilor; 

 Colaborează cu psihologul/psihopedagogul pentru a informa familia copilului privind 

progresele si nevoile acestuia;   

  Indrumă copiii in cazul comportamentului opozant / delincvent al acestora (nerespectarea 

programului centrului, absenteism scolar, consum de tutun si alcool etc.); 

 Organizeaza activitati pentru copii in comunitate pentru integrarea socială a acestora;   

 Urmareste evolutia tuturor cazurilor repartizate, intocmeste rapoarte de vizita si consiliere 

precum si rapoarte psihosociale pentru copiii/tinerii din centru. 

 Participă la întâlnirile echipei multidiciplinare organizate în cadrul centrului pentru (se 

semnează procesul verbal): 

      - a identifica nevoile copiilor; 

      - a planifica lunar activitatea; 
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      - a elabora planuri individualizate de interventie (PIS) si pentru a urmării gradul de realizare 

a obiectivelor mentionate în acest documente; 

     - a elabora rapoarte de implementare PIS; 

     - a  întocmi rapoarte de activitate; 

 Inregistreaza toate datele cazurilor repratizate, intocmeste rapoarte de vizita in urma vizitelor 

in familie copiilor si de consiliere, precum si rapoarte psihosociale pentru copii/tinerii, impreuna 

cu psihologul din centru sau din cadrul serviciului 

 Evalueaza situatia fiecarui caz si propune sefului de centru modalitati de interventie pentru 

cazurile de care raspunde 

 Pregateste documentatia necesara pentru reevaluarea copiilor/tinerilor; 

 Aplica hotararile luate de catre C.P.C. si instanta judecatoreasca; 

 Isi sustine in fata autoritatilor competentele evaluarile, rapoartele si raspunde pentru 

veridicitatea acestora; 

 Aduce la cunostinta sefului de centru toate modificarile aparute in dosarul 

copilului/tanarului; 

 Intocmeste rapoarte de activitate lunar, trimestrial si anual la cererea sefului de centru, 

sefului de serviciu sau conducerii D.G.A.S.P.C. ARAD 

    b)Atribuţiile pentru următoarele posturi: îngrijitor copii, referent educator, instructor 

educaţie 

 Desfăşoară activităţi de: îngrijire, formare de deprinderi de viaţă independentă, sprijin scolar, 

socializare şi recreere a copiilor ocrotiţi, consemnându-le scris în programele de interventie 

specifică; 

 Efectueaza activitati zilnice de intretinere si igienizare a casei, raspunzand  de starea de 

curatenie a casei; 

 Pregateste hrana copiilor in perioada cand este de serviciu, conform meniului; 

 Se implica activ in toate activitatile casei in functie de nevoi si de momentul in care isi 

desfasoara activitatea; 

 Participa la organizarea de activitati la nivelul grupei, a casei, al compartimentului; 

 Sprijină şi coordonează copiii pentru respectarea programului zilnic; 

 Sprijină copiii, dupa caz, la: îmbrăcare/dezbrăcare,  servirea  mesei, igienă, efectuarea baii 

generale şi in toate activitatile de formare a deprinderilor de autonomie personala; 

 Cunoaste trecutul copilului, starea sa de sanatate, preferintele si comportamentul acestuia, 

date despre familia copilului, motivul luarii masurii de protectie si foloseste toate aceste date 

pentru a dezvolta o buna relatie cu copilul pentru a-si adapta interventia educativa, pastrand 

confidentialitatea tuturor datelor; 

 Raspunde de integritatea fizica si morala a copiilor pe perioada orelor de munca; 

 Crează un climat socio-afectiv, securizant, asigură copilului o relaţie caldă, de înţelegere;  

 Supravegheaza copiii pentru evitarea accidentelor in timpul desfasurarii activitatii in casa si 

respecta normele de igiena si protectie; 

 Urmareste respectarea de catre copii a regulilor de igiena corporala,  alimentara  si 

vestimentara; 

 Răspunde de viaţa şi securitatea copiilor care sunt încredinţaţi în timpul în care îşi  

desfăşoară activitatea, luând măsuri de prevenire a accidentelor, urmăreşte permanent starea 

psiho-fizică a copilului şi sesizează serviciul medical de urgenţă (dacă este necesar) şi şefului de 

centru,  orice modificare intervenită în dezvoltarea copilului, consemnează la ieşirea din tură 

orice eveniment deosebit ; 

 Raspunde de starea de sanatate a copiilor pe timpul desfasurarii activitatii si ia masuri 

urgente in cazul imbolnavirilor, cu obligativitatea administrarii tratamentului medicamentos; 

 Însoţeşte copiii prescolari la gradinita; 

 Însoţeşte şi supraveghează copiii din casa/centru pe perioada şederii acestora  în spital; 
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 Însoţeşte copiii la diferite activitati de recreere si socializare in comunitate - excursii,tabere, 

spectacole, serbari etc.; 

 Organizează activitatea educativă, sub forma de joc colectiv şi individual, respectând 

particularităţile de dezvoltare ale copiilor; 

 Indrumă copiii / adolescentii in cazul comportamentului opozant al acestora (nerespectarea 

programului centrului, adsenteism scolar, consumul de tutun si alcool etc.);  

 Stabileşte comunicarea copilului cu părinţii, informându-i pe aceştia despre achiziţiile  

                c) Atribuţiile asistente medicale 

 Coordonează activitatea personalului din cadrul compartimentului pentru menţinerea şi 

refacerea stării de sănătate a copiilor ocrotiţi; 

 Colaborează cu medicul de familie şi medicii specialişti, în funcţie de nevoile medicale ale 

copiilor; 

 Completează şi verifică modul de completare a “Registrului medical” de către personalul 

centrului; 

 Elaborează şi completează periodic şi la nevoie documentele: “Fişă medicală”, „Plan 

personalizat de intervenţie pentru menţinerea stării de sănătate a copilului”; 

 Consiliază copiii/tinerii pe diverse teme, cum ar fi: reguli de igienă, alimentaţia sănătoasă, 

transformările corpului în adolescenţă, prevenirea bolilor infecto-contagioase,  prevenirea 

sarcinii nedorite şi pe alte teme, în funcţie de nevoile acestora. 

       d)Atributiile pentru psiholog 

 Asigură copiilor ocrotiti în cadrul Compartimentului de tip familial Lipova: 

-  evaluare psihologică (dacă este necesar); 

- terapii prin învăţare –dezvoltarea funcţiilor cognitive, dezvoltarea abilităţilor de autocontrol, 

dezvoltarea autonomiei personale; 

- terapie ocupaţională; 

- diverse forme de psihoterapie; 

- sprijin scolar 

- consiliere; 

 Desfăşoară urmatoarele activitati cu copiii si tinerii: activitati de formare de deprinderi, 

activităţi educative, sprijin scolar, activitati de recreere si socializare; 

 Organizeaza activitati pentru copii in comunitate pentru integrarea socială a acestora; 

 Confecţionează material didactic pentru activităţile cu copiii şi pentru diferite evenimente, 

serbări şi pregăteşte copiii în acest sens; 

 Consiliază copiii / tinerii pe diverse teme: drepturile copilului şi responsabilităţile acestora, 

relaţia copilului cu familia naturală/ personalul casei/cadre didactice/cadre medicale, 

integrare socio-profesională si orice alte teme, în functie de noile copiilor etc.; 

 Consiliază si recomandă educatorilor/instructorilor de educatie metode de lucru cu copiii;  

 Indrumă copiii in cazul comportamentului opozant / delincvent al acestora (nerespectarea 

programului centrului, adsenteism scolar, consumul de tutun si alcool etc.); 

 Urmareste evolutia tuturor beneficiarilor din cadrul CTF Lipova; 

 Participă la întâlnirile echipei multidiciplinare organizate in cadrul caselor pentru: 

                         - a identifica nevoile copiilor; 

                         - a planifica lunar activitatea; 

                         - a elabora planuri individualizate de interventie (PIS) si pentru a urmării gradul 

de realizare a obiectivelor mentionate în acest documente 

                         - a elabora rapoarte de implementare PIS; 

                         - a  întocmi rapoarte de activitate; 

                         - a recomanda  educatorilor metode de lucru cu copiii;  

 Actioneaza pentru asigurarea unui mediu securizant pentru copil/tânar;  

 Mentine in permanenta legatura cu personalul din case si cu cadrele didactice ; 
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 Isi asumă responsabilităţi pentru demersurile pe care le face în soluţionarea unui caz, 

având obligaţia să informeze şeful ierarhic superior cu privire la acestea; 

 Aduce la cunostinta conducerii centrului de plasament orice disfunctionalitati întâlnite 

care pot aduce prejudicii sanatatii copiilor / tinerilor din institutie;  

 Sesizeaza orice abuz sau suspiciune, privind incalcarea drepturilor copilului; 

 Stabileste si mentine relatii profesionale cu întreg personalul institutiei;  

 Prezinta informatiile si documentele legate de beneficiari / interventii / rezultate, ori de 

cate ori sunt solicitate de catre superiorul ierarhic. 

 Detine o baza de date a copiilor din cadrul CTF Lipova; 

e)Atributiile pentru psihopedagog 

 Pastreaza confidentialitatea datelor referitoare la beneficiari in fata persoanelor fizice, 

juridice sau mass-media. 

 Cunoaste si respecta prevederile Regulamentului de Organizare si Functionare si 

Normele interne de functionare a compartimentului; 

 Se implica in  proiecte educationale, activitati educative, de socializare, ludice, de 

recreere , dar si de recuperare alaturi de beneficiarii centrului, propunand masuri de 

reabilitare ; 

 Ofera consiliere tuturor beneficiarilor protejati in compartiment, in functie de nevoi, dar 

si indrumare angajatilor care lucreaza direct cu copilul, in case; 

 Aplica hotararile luate de catre CPC si instant judecatoreasca; 

 Isi sustine in fata autoritatilor competente evaluarile sau rapoartele si raspunde pentru 

veridicitatea acestora; 

 Intocmeste rapoarte de activitate lunar, trimestrial, semestrial si annual la cererea sefului 

ierarhic sau a aconducerii DGASPC Arad; 

 Participa la intocmirea materialelor informative in ceea ce priveste SR; 

 Colaboreaza cu scoala si personalul angajat in institutia de invatamant, face vizite la 

scoala si se implica in toate problemele scolare ale copiilor protejati in compartiment, 

intervenind profesionist;  

 Participa la elaborarea planului institutional; 

 Respecta relatile ierarhice, disciplina la locul de munca, normele de conduit in relatiile cu 

ceilalti membrii ai colectivului; 

 Respecta normele de functionare si utilizare prevazute pentru echipamentele folosite; 

 Asigura mentinerea si utilizarea in conditii adecvate a obiectelor / bunurilor existente in 

compartiment/Institutie; 

 Sesizeaza orice abuz sau suspiciune, privind incalcarea drepturilor copilului; 

 Colaboreaza cu Consiliul Copilului; 

 Colaboreaza cu managerul de caz, pentru orice problema privind situatia fiecarui 

copil/tanar si face propuneri privind unele masuri adecvate; 

 Respecta codul deontologic al profesiei de psihopedagog; 

 Respecta normele de Securitate si Sanatate a Muncii si PSI; 

 Respecta programul de lucru stabilit prin normele interne; 

 Nerespectarea celor prevazute in Normele interne de functionare si Metodologia de 

organizare si functionare si fisa postului atrag dupa sine sanctionarea conform 

prevederilor Codului Muncii. 

  desfasoara activitati de stimulare senzorio-motorie,cognitiva si de limbaj,de educatie si 

reabilitare comportamentala pentru copii; 

 utilizeaza terapii specifice psihopedagogice adecvate fiecarui copil; 

 desfasoara activitati de educatie si reabilitare comportamentala precum si terapii specifice 

pentru copiii din compartiment; 
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 colaboreaza cu ceialati specialisti si cu angajatii compartimentului in vederea 

evaluarii,desfasurarii de programe de consiliere si terapii specifice psihopedagogice; 

 elaboreaza recomandari psihopedagogice menite sa faciliteze progresul copilului in toate 

ariile de dezvoltare; 

 intocmeste rapoarte privind progresele fiecarui copil in parte,in urma sedintelor 

individuale sau de grup; 

 sprijina metodologic activitatea educatorilor de grupa participand activ la realizarea 

planificarilor dar si la elaborarea obiectivelor educationale pentru fiecare copil; 

 participa la alte activitati la solicitarea coordonatorului de centru in limita competentelor 

si a legalitatii; 

 solicită sprijinul specialiştilor (asistent social,psiholog) în situaţia constatării unor 

dificultăţi de relaţionare cu copilul sau a identificării unor noi nevoi ale acestuia; 

 colaborează cu psihologul şi asistentul social şi îndeplineşte programul şi recomandările 

acestora în desfăşurarea activităţii; 

 colaborează cu copiii, personalul din casă şi cu specialiştii pentru întocmirea şi 

completarea planului individualizat de protecţie ale copiilor; 

  consiliază şi îndrumă copiii în vederea orientării lor şcolare şi profesionale, în funcţie de 

capacităţile şi abilităţile lor individuale, de performanţele şcolare, de oportunităţile şi 

resursele existente; 

 face demersurile necesare pentru înscrierea absolvenţilor într-o formă de învăţământ, în 

funcţie de orientarea realizată; 

 organizeaza si însoţeşte copiii în diferite activităţi cultural-educative organizate în cadrul 

compartimentului sau în colaborare cu alte instituţii; 

 participă la întocmirea şi implementarea programelor de intervenţie specifică prevăzute 

în Ordinul 21/ 2004 în colaborare cu ceilalţi specialişti; 

  întocmeşte rapoarte de activitate la cererea sefului de compartiment sau a conducerii 

DGASPC Arad; 

 are obligaţia să cunoască numerele de telefon ale salvării, poliţiei, pompierilor, medicului 

de familie, şefului de serviciu, sefului de compartiment; 

 

ART. 12 

  Personalul administrativ, gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire 

  Personalului administrativ asigură activităţile auxiliare serviciului social: aprovizionare, 

mentenanţă, achiziţii etc. şi poate fi: 

  a) administrator; 

  b) funcţionar administrativ, economic; 

  c) casier, magaziner; 

  d) paznic, personal pentru curăţenie spaţii, spălătoreasă; 

  e) şofer; 

  f) muncitor calificat; 

  g) muncitor necalificat. 

  Instrucţiune: Prezentul articol va cuprinde detaliat atribuţiile pentru fiecare post de 

specialitate aferent structurii organizatorice/ organigramei. 

 

ART. 13 
  Finanţarea centrului 

  (1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea 

resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime de 

calitate aplicabile. 

  (2) Finanţarea cheltuielilor centrului se asigură, în condiţiile legii, din următoarele surse: 
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  a) bugetul local al judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti; 

  b) bugetul de stat; 

  c) donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori juridice din ţară 

şi din străinătate; 

  d) fonduri externe rambursabile şi nerambursabile; 

  e) alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 
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ANEXA Nr. 18 

 

 

 

REGULAMENT  

de organizare şi funcţionare a serviciului social cu cazare: 

"COMPARTIMENT CASE DE TIP FAMILIAL LIPOVA" 

CASA KILZER 

 

ART. 1 
  Definiţie 

  (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social 

"Compartiment Case de Tip Familial Lipova",Casa KILZER, aprobat prin aceeaşi hotărâre 

prin care a fost înfiinţat, în vederea asigurării funcţionării acestuia cu respectarea standardelor 

minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informaţii 

privind condiţiile de admitere, serviciile oferite etc. 

  (2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, 

cât şi pentru angajaţii centrului şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, 

reprezentanţii legali/convenţionali, vizitatori. 

 

ART. 2 
  Identificarea serviciului social 

  Serviciul social "Compartiment Case de Tip Familial Lipova-CASA KILZER 

str.B.P.HASDEU nr.30", cod serviciu social 8790CR-C-I, este înfiinţat şi administrat de 

furnizorul Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad, acreditat conform 

Certificatului de acreditare Seria.AF nr.000159, deţine Licenţa de funcţionare 

definitivă/provizorie nr. ........., sediul/sediile .................... . Codul serviciu social 8790CR-C-I, 

reprezintă "Centrele rezidenţiale pentru copilul separat temporar sau definitiv de părinţii săi: 

centre de plasament, case de tip familial, apartamente etc.". 

    

ART. 3 
  Scopul serviciului social 

  Scopul serviciului social "Compartiment Case de Tip Familial Lipova- Casa KILZER" 

este asigurarea protecţiei, creşterii şi îngrijirii copilului separat, temporar sau definitiv, de părinţii 

săi, ca urmare a stabilirii în condiţiile prezentei legi a măsurii plasamentului, în vederea 

reintegrării sau integrării familiale şi socio-profesionale. 

    Serviciului social "Compartiment Case de Tip Familial Lipova- Casa KILZER" asigură 

activităţi de găzduire pe o perioadă mai mare de 24 de ore, îngrijire, educaţie non-formală şi 

informală, sprijin emoţional, consiliere, precum şi dezvoltarea majorităţii deprinderilor de viaţă 

independentă şi a unor activităţi legate de reintegrarea sau integrarea familială; activităţile se 

acordă în locaţia serviciului social. Celelalte activităţi se pot acorda de către "Compartiment 

Case de Tip Familial Lipova- Casa KILZER", în locaţia proprie sau în alte locaţii, însă 

accesul la aceste activităţi este asigurat şi monitorizat de serviciul în cauză.  

 

ART. 4 
  Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare 

  (1) Serviciul social "Compartiment Case de Tip Familial Lipova- Casa KILZER" 

funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a 

serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, Legea nr. 

272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi 
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completările ulterioare, Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare etc.  

  (2) Standard minim de calitate aplicabil este reglementat prin Ordinul 21/2004 pentru 

aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecţia copilului de tip 

rezidenţial. 

      (3) Serviciul social "Compartiment Case de Tip Familial Lipova- Casa KILZER" este 

înfiinţat prin: 

  a) Hotărârea Consiliului Judeţean Arad, nr. 20/19.03.2001 şi funcţionează în cadrul 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad 

 

ART. 5 
  Principiile care stau la baza acordării serviciului social 

  (1) Serviciul social Casa KILZER se organizează şi funcţionează cu respectarea 

principiilor generale care guvernează sistemul naţional de asistenţă socială, precum şi a 

principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislaţia 

specifică, în convenţiile internaţionale ratificate prin lege şi în celelalte acte internaţionale în 

materie la care România este parte, precum şi în standardele minime de calitate aplicabile. 

  (2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul 

"Compartiment Case de Tip Familial Lipova –Casa KILZER" sunt următoarele: 

  a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare; 

  b) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte egalitatea 

de şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală şi 

întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele beneficiare; 

  c) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare; 

  d) deschiderea către comunitate; 

  e) asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor 

lor; 

  f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate 

a unui personal mixt; 

  g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se 

cont, după caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitate de exerciţiu 

- cu respectarea prevederilor Legii sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări 

psihice nr. 487/2002, republicată; 

  h) facilitarea menţinerii relaţiilor personale ale beneficiarului şi a contactelor directe, după 

caz, cu fraţii, părinţii, alte rude, prieteni, precum şi cu alte persoane faţă de care acesta a 

dezvoltat legături de ataşament; 

  i) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare; 

  j) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare; 

  k) preocuparea permanentă pentru identificarea soluţiilor de integrare în familie sau, după 

caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potenţialului şi 

abilităţilor persoanei beneficiare de a trăi independent; 

  l) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a 

acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate; 

  m) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare; 

  n) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale; 

  o) primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor 

capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu care 

se pot confrunta la un moment dat; 

  p) colaborarea centrului/unităţii cu serviciul public de asistenţă socială. 
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ART. 6 

  Beneficiarii serviciilor sociale 

  (1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în "Compartiment Case de Tip Familial 

Lipova- Casa KILZER" sunt copiii separaţi, temporar sau definitiv, de părinţii săi, ca urmare a 

stabilirii măsurii plasamentului. 

  (2) Condiţiile de acces/admitere în centru sunt următoarele: 

  a) acte necesare: 

    – Hotărare emisă de Comisiei pentru Protecţia Copilului sau, după caz, Sentinţa civilă emisă 

de Tribunal, din care să reiasă instituirea plasamentului copilului la DGASPC Arad; 

    - Dispoziţia Directorului general al DGASPC Arad prin care se dispune locul aplicării măsurii 

plasamentului copilului, respectiv la "Compartiment Case de Tip Familial Lipova- Casa 

KILZER" 

   b) Modalitatea de stabilire a contribuţiei beneficiarului este conform Hotărarii CPC sau 

Sentinţei civile enise de Tribunal. 

  (3) Condiţii de încetare a serviciilor: reintegrarea sau integrarea familială şi socio-

profesională a copilului/tanărului. 

  (4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în "Compartiment Case de Tip 

Familial Lipova –Casa KILZER" au următoarele drepturi: 

  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; 

  c) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite; 

  d) să li se asigure continuitatea 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 li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime; 

  g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite; 

  h) să li se respecte toate drepturile speciale în situaţia în care sunt minori sau persoane cu 

dizabilităţi. 

  (5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în "Compartiment Case de Tip 

Familial Lipova-Casa KILZER" au următoarele obligaţii: 

  a) să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială, medicală 

şi economică; 

  b) să participe, în raport cu vârsta, situaţia de dependenţă etc., la procesul de furnizare a 

serviciilor sociale; 

  c) să contribuie, în conformitate cu legislaţia în vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate, 

în funcţie de tipul serviciului şi de situaţia lor materială; 

  d) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală; 

  e) să respecte prevederile prezentului regulament. 

 

ART. 7 
  Activităţi şi funcţii 

  Principalele funcţiile ale serviciului social "Compartiment Case de Tip Familial Lipova-

Casa KILZER " sunt următoarele: 

  a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea 

următoarele activităţi: 

    1. reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana 

beneficiară; 
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    2. găzduire pe perioada determinată; 

    3. îngrijire personală; 

    4. educare; 

    5. dezvoltarea abilităţilor de viaţă independentă; 

     6. consiliere psihologică şi suport emoţional; 

     7. supraveghere; 

     8. socializare şi activităţi culturale; 

    b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg 

despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi: 

   1. organizarea de activităţi (serbări, programe)şi invitarea autorităţilor publice şi a 

publicului larg (rudele copilului, persoane faţă de care acesta a dezvoltat relaţii de ataşament, 

cadre didactice etc.) în “Compartiment Case de Tip Familial Lipova-Casa KILZER. 

   2. organizarea de activităţi în comunitate cu beneficiarii (spectacole, excursii etc.); 

   3. articole privind activitatea “Compartimentului Case de Tip familial Lipova-Casa 

KILZER” în presă; 

   4. elaborarea de rapoarte de activitate; 

  c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de 

promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în 

care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit 

scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activităţi: 

   1. campanii de promovare a drepturilor copilului; 

   2. campanii pentru încurajarea voluntariatului; 

  d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi: 

   1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor; 

   2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate; 

  e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea 

următoarelor activităţi: 

     1. încadrarea în bugetul de venituri şi cheltuieli; 

    2. întocmirea şi respectarea planului de achiziţii; 

    3. achiziţionarea produselor necesare copiilor în limita bugetului disponibil şi conform 

baremurilor în vigoare; 

     4. întocmirea fişelor posturilor pentru toţi angajaţii; 

     5. respectarea de către toţi angajaţii a responsabiltăţilor şi atribuţiilor, din fişa postului; 

 

ART. 8 
  Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal 

  (1) Serviciul social "Compartiment Case de Tip Familial Lipova- Casa KILZER" 

funcţionează cu un număr total personal de 60,respectiv 5 angajati la casa KILZER conform 

prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Arad, nr.143/26.06.2015  din care: 

  a) personal de conducere: şef de centru; 

  b) personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă; personal de specialitate şi auxiliar: 

5/casa-4/compartiment; 

  c) personal cu funcţii administrative, gospodărire, întreţinere-reparaţii, deservire: 

3/compartiment; 

  d) voluntari, în funcţie de cererile depuse.  

  2. Personalul de specialitate reprezintă 60% din totalul personalului. 

  3. Încadrarea personalului se realizează cu respectarea numărului maxim de posturi 

prevăzut în statul de funcţii aprobat. 

  4. Numărul maxim de posturi pentru funcţii de conducere este un post pentru şeful de 
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centru. 

  (2) Raportul angajat/beneficiar, conform ordinului 21/2004 este de: 

 

Categoria de varstă Nr. de copii/grupă Raport minim adulţi-

copii 

4-6 ani 3 1:3 

7-12 ani  2 1:4 

Peste 13 ani 7 1:6 

          

ART. 9 
  Personalul de conducere 

  (1) Personalul de conducere  este reprezentat de şef de centru; 

  (2) Atribuţiile personalului de conducere sunt: 

  a) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul 

serviciului şi propune organului competent sancţiuni disciplinare pentru salariaţii care nu îşi 

îndeplinesc în mod corespunzător atribuţiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul 

furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.; 

  b) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării 

obiectivelor şi întocmeşte informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale; 

  c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi 

perfecţionare; 

  d) colaborează cu alte centre/alţi furnizori de servicii sociale şi/sau alte structuri ale 

societăţii civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătăţirii permanente a 

instrumentelor proprii de asigurare a calităţii serviciilor, precum şi pentru identificarea celor mai 

bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare; 

  e) întocmeşte raportul anual de activitate; 

  f) asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii serviciului/centrului; 

  g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice şi a numărului 

de personal; 

  h) desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii centrului în comunitate; 

  i) ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări 

ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce; 

  j) răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul serviciului şi 

dispune, în limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea acestor 

activităţi sau, după caz, formulează propuneri în acest sens; 

  k) organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a 

regulamentului de organizare şi funcţionare; 

  l) reprezintă serviciul în relaţiile cu furnizorul de servicii sociale şi, după caz, cu autorităţile 

şi instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, precum şi în 

justiţie, cu acordul Directorului general al DGASPC Arad; 

  m) asigură comunicarea şi colaborarea permanentă cu serviciul public de asistenţă socială 

de la nivelul primăriei şi de la nivel judeţean, cu alte instituţii publice locale şi organizaţii ale 

societăţii civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor; 

  n) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi 

beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare; 

  o) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 

  (3) Funcţiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condiţiile legii. 

  (4) Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducere trebuie să fie absolvenţi cu diplomă de 

învăţământ superior în domeniul psihologie, asistenţă socială şi sociologie, cu vechime de 

minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenţi cu diplomă de licenţă ai 
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învăţământului superior în domeniul juridic, medical, economic şi al ştiinţelor administrative, cu 

experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale. 

  (5) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a conducătorilor instituţiei se face în 

condiţiile legii. 

 

ART. 10 

  Compartiment Case de Tip Familial Lipova – Casa KILZER nu are personalitate 

juridică şi consiliul consultativ. 

 

ART. 11 
  Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă. Personal de specialitate şi auxiliar 

  (1) Personalul de specialitate este:  

o) în cadrul casei: 1 consilier/ 2 referenti 

p) în cadrul compartimentului/complexului -4 

  a) asistent medical generalist (325901), soră medicală (322102); 

  b) asistent social (263501); 

  c) psiholog (263411);  

  d) psihopedagog (263412); 

  (2) Atribuţii ale personalului de specialitate: 

  a) asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea 

prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile şi a prezentului regulament; 

  b) colaborează cu specialişti din alte centre în vederea soluţionării cazurilor; identificării de 

resurse etc.; 

  c) monitorizează respectarea standardelor minime de calitate; 

  d) sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii 

de nerespectare a prevederilor prezentului regulament etc.; 

  e) întocmeşte rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată; 

  f) face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi 

respectării legislaţiei; 

    g) cunoaste si respecta: 

 Legislatia in domeniul protectiei copilului; 

 Prevederile Codului Muncii; 

 Documente care reglementeaza activitatea D.G.A.S.P.C Arad: 

   - Regulamentul de organizare şi functionare al DGASPC Arad 

   - Regulamentul intern al D.G.A.S.P.C. Arad; 

   - Acordul–Contractul colectiv de munca al D.G.A.SP.C. Arad 

 Documente care reglementeaza activitatea centrului: 

   - Metodologia de organizare si functionare; 

   - Norme interne de functionare; 

    - Proiect institutional; 

    - Planul anual de actiune – Stabilirea unui sistem de monitorizare a desfasurarii activitatilor 

din structura obiectivelor ; 

   - Codul etic al personalului centrului, pentru relatiile cu copiii si familiile acestora ; 

   - Codul de conduita profesionala a personalului ce isi desfasoara activitatea in centru ; 

   - Misiunea centrului ; 

   - Procedurile operationale privind realizarea activitatilor din cadrul centrului/casei; 

   - Programul copiilor din cadrul casei/centrului; 

 Contractul individual de munca; 

 Drepturile copilului; 

 Proceduri privind: 
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   - acordarea de sprijin personalizat copiluluibeneficiarului; 

   - consilierea si sprijinirea familiei copilului; 

   - implicarea parintilor / familiei extinse a copilului in programul de ingrijire al copilului ; 

   - asigurarea intimitatii si confidentialitatii; 

   - asigurarea securităţii; 

   - consultarea si participarea copiilor; 

   - acordarea primului ajutor; 

   - sesizarea/reclamarea unor fapte/evenimente deosebite; 

   - protejarea copilui de abuz, neglijare, exploatare; 

   - controlul comportamentelor inacceptabile copiilor; 

   - gestionarea resurselor financiare ale copiilor; 

   - absenţa copilului fără permisiune; 

 Procedurile operaţionale specifice activităţilor 

desfăşurate în cadrul procesului de furnizare a serviciilor pentru protecţia copilului de tip 

rezidenţial, conform ISO. 

  g) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 

  (3) Atribuţiile pentru fiecare post de specialitate aferent structurii 

organizatorice/organigramei. 

    a) Atribuţiile asistentului social 

 Intocmeste, completeaza si tine evidente documentelor din dosarul beneficiarului; 

 Intocmeste dispozitii, opisuri pentru fiecare copil/tanar; 

 Are evidente copiilor care beneficiaza de servicii de asistenta sociala-baza de date in 

cadrulcentrului; 

 Intermediază relaţia copilului ocrotit cu familia sa (părinţi, rude) şi alte persoane faţă de care 

copilul a dezvoltat relaţii de ataşament, in vederea reintegrării / integrării familiale a acestuia; 

 Urmăreşte starea copilului, în urma învoirii în familie, cu scopul menținerii sau încetării 

acestor învoiri; 

 Sprijină copiii/tinerii, în vederea integrării socio-profesionale prin: 

          - sprijin şcolar 

          - consiliere 

 Consiliază copiii / tinerii pe diverse teme: drepturile copilului şi responsabilităţile acestora, 

relaţia copilului cu familia naturală/ personalul casei/cadre didactice/cadre medicale, integrare 

socio-profesională si orice alte teme, în functie de nevoile copiilor etc.; 

  Se implică in educarea copiilor cu un comportament deviant si desfăşoară activități de 

recreeere şi socializare cu beneficiarii. 

 Actioneaza pentru asigurarea unui mediu securizant pentru copil/tânar; 

  Realizează un climat relaxant evitând starea de frică, nelinişte şi nerăbdare a copilului pe 

perioada efectuarii activitatilor; 

 Colaborează cu psihologul/psihopedagogul pentru a informa familia copilului privind 

progresele si nevoile acestuia;   

  Indrumă copiii in cazul comportamentului opozant / delincvent al acestora (nerespectarea 

programului centrului, absenteism scolar, consum de tutun si alcool etc.); 

 Organizeaza activitati pentru copii in comunitate pentru integrarea socială a acestora;   

 Urmareste evolutia tuturor cazurilor repartizate, intocmeste rapoarte de vizita si consiliere 

precum si rapoarte psihosociale pentru copiii/tinerii din centru. 

 Participă la întâlnirile echipei multidiciplinare organizate în cadrul centrului pentru (se 

semnează procesul verbal): 

      - a identifica nevoile copiilor; 

      - a planifica lunar activitatea; 
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      - a elabora planuri individualizate de interventie (PIS) si pentru a urmării gradul de realizare 

a obiectivelor mentionate în acest documente; 

     - a elabora rapoarte de implementare PIS; 

     - a  întocmi rapoarte de activitate; 

 Inregistreaza toate datele cazurilor repratizate, intocmeste rapoarte de vizita in urma vizitelor 

in familie copiilor si de consiliere, precum si rapoarte psihosociale pentru copii/tinerii, impreuna 

cu psihologul din centru sau din cadrul serviciului 

 Evalueaza situatia fiecarui caz si propune sefului de centru modalitati de interventie pentru 

cazurile de care raspunde 

 Pregateste documentatia necesara pentru reevaluarea copiilor/tinerilor; 

 Aplica hotararile luate de catre C.P.C. si instanta judecatoreasca; 

 Isi sustine in fata autoritatilor competentele evaluarile, rapoartele si raspunde pentru 

veridicitatea acestora; 

 Aduce la cunostinta sefului de centru toate modificarile aparute in dosarul 

copilului/tanarului; 

 Intocmeste rapoarte de activitate lunar, trimestrial si anual la cererea sefului de centru, 

sefului de serviciu sau conducerii D.G.A.S.P.C. ARAD 

    b)Atribuţiile pentru următoarele posturi: îngrijitor copii, referent educator, instructor 

educaţie 

 Desfăşoară activităţi de: îngrijire, formare de deprinderi de viaţă independentă, sprijin scolar, 

socializare şi recreere a copiilor ocrotiţi, consemnându-le scris în programele de interventie 

specifică; 

 Efectueaza activitati zilnice de intretinere si igienizare a casei, raspunzand  de starea de 

curatenie a casei; 

 Pregateste hrana copiilor in perioada cand este de serviciu, conform meniului; 

 Se implica activ in toate activitatile casei in functie de nevoi si de momentul in care isi 

desfasoara activitatea; 

 Participa la organizarea de activitati la nivelul grupei, a casei, al compartimentului; 

 Sprijină şi coordonează copiii pentru respectarea programului zilnic; 

 Sprijină copiii, dupa caz, la: îmbrăcare/dezbrăcare,  servirea  mesei, igienă, efectuarea baii 

generale şi in toate activitatile de formare a deprinderilor de autonomie personala; 

 Cunoaste trecutul copilului, starea sa de sanatate, preferintele si comportamentul acestuia, 

date despre familia copilului, motivul luarii masurii de protectie si foloseste toate aceste date 

pentru a dezvolta o buna relatie cu copilul pentru a-si adapta interventia educativa, pastrand 

confidentialitatea tuturor datelor; 

 Raspunde de integritatea fizica si morala a copiilor pe perioada orelor de munca; 

 Crează un climat socio-afectiv, securizant, asigură copilului o relaţie caldă, de înţelegere;  

 Supravegheaza copiii pentru evitarea accidentelor in timpul desfasurarii activitatii in casa si 

respecta normele de igiena si protectie; 

 Urmareste respectarea de catre copii a regulilor de igiena corporala,  alimentara  si 

vestimentara; 

 Răspunde de viaţa şi securitatea copiilor care sunt încredinţaţi în timpul în care îşi  

desfăşoară activitatea, luând măsuri de prevenire a accidentelor, urmăreşte permanent starea 

psiho-fizică a copilului şi sesizează serviciul medical de urgenţă (dacă este necesar) şi şefului de 

centru,  orice modificare intervenită în dezvoltarea copilului, consemnează la ieşirea din tură 

orice eveniment deosebit ; 

 Raspunde de starea de sanatate a copiilor pe timpul desfasurarii activitatii si ia masuri 

urgente in cazul imbolnavirilor, cu obligativitatea administrarii tratamentului medicamentos; 

 Însoţeşte copiii prescolari la gradinita; 

 Însoţeşte şi supraveghează copiii din casa/centru pe perioada şederii acestora  în spital; 
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 Însoţeşte copiii la diferite activitati de recreere si socializare in comunitate - excursii,tabere, 

spectacole, serbari etc.; 

 Organizează activitatea educativă, sub forma de joc colectiv şi individual, respectând 

particularităţile de dezvoltare ale copiilor; 

 Indrumă copiii / adolescentii in cazul comportamentului opozant al acestora (nerespectarea 

programului centrului, adsenteism scolar, consumul de tutun si alcool etc.);  

 Stabileşte comunicarea copilului cu părinţii, informându-i pe aceştia despre achiziţiile  

                c) Atribuţiile asistentei medicale 

 Coordonează activitatea personalului din cadrul compartimentului pentru menţinerea şi 

refacerea stării de sănătate a copiilor ocrotiţi; 

 Colaborează cu medicul de familie şi medicii specialişti, în funcţie de nevoile medicale ale 

copiilor; 

 Completează şi verifică modul de completare a “Registrului medical” de către personalul 

centrului; 

 Elaborează şi completează periodic şi la nevoie documentele: “Fişă medicală”, „Plan 

personalizat de intervenţie pentru menţinerea stării de sănătate a copilului”; 

 Consiliază copiii/tinerii pe diverse teme, cum ar fi: reguli de igienă, alimentaţia sănătoasă, 

transformările corpului în adolescenţă, prevenirea bolilor infecto-contagioase,  prevenirea 

sarcinii nedorite şi pe alte teme, în funcţie de nevoile acestora. 

      d)Atributiile pentru psiholog 

 Asigură copiilor ocrotiti în cadrul Compartimentului de tip familial Lipova: 

-  evaluare psihologică (dacă este necesar); 

- terapii prin învăţare –dezvoltarea funcţiilor cognitive, dezvoltarea abilităţilor de autocontrol, 

dezvoltarea autonomiei personale; 

- terapie ocupaţională; 

- diverse forme de psihoterapie; 

- sprijin scolar 

- consiliere; 

 Desfăşoară urmatoarele activitati cu copiii si tinerii: activitati de formare de deprinderi, 

activităţi educative, sprijin scolar, activitati de recreere si socializare; 

 Organizeaza activitati pentru copii in comunitate pentru integrarea socială a acestora; 

 Confecţionează material didactic pentru activităţile cu copiii şi pentru diferite evenimente, 

serbări şi pregăteşte copiii în acest sens; 

 Consiliază copiii / tinerii pe diverse teme: drepturile copilului şi responsabilităţile acestora, 

relaţia copilului cu familia naturală/ personalul casei/cadre didactice/cadre medicale, 

integrare socio-profesională si orice alte teme, în functie de noile copiilor etc.; 

 Consiliază si recomandă educatorilor/instructorilor de educatie metode de lucru cu copiii;  

 Indrumă copiii in cazul comportamentului opozant / delincvent al acestora (nerespectarea 

programului centrului, adsenteism scolar, consumul de tutun si alcool etc.); 

 Urmareste evolutia tuturor beneficiarilor din cadrul CTF Lipova; 

 Participă la întâlnirile echipei multidiciplinare organizate in cadrul caselor pentru: 

                         - a identifica nevoile copiilor; 

                         - a planifica lunar activitatea; 

                         - a elabora planuri individualizate de interventie (PIS) si pentru a urmării gradul 

de realizare a obiectivelor mentionate în acest documente 

                         - a elabora rapoarte de implementare PIS; 

                         - a  întocmi rapoarte de activitate; 

                         - a recomanda  educatorilor metode de lucru cu copiii;  

 Actioneaza pentru asigurarea unui mediu securizant pentru copil/tânar;  

 Mentine in permanenta legatura cu personalul din case si cu cadrele didactice ; 
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 Isi asumă responsabilităţi pentru demersurile pe care le face în soluţionarea unui caz, 

având obligaţia să informeze şeful ierarhic superior cu privire la acestea; 

 Aduce la cunostinta conducerii centrului de plasament orice disfunctionalitati întâlnite 

care pot aduce prejudicii sanatatii copiilor / tinerilor din institutie;  

 Sesizeaza orice abuz sau suspiciune, privind incalcarea drepturilor copilului; 

 Stabileste si mentine relatii profesionale cu întreg personalul institutiei;  

 Prezinta informatiile si documentele legate de beneficiari / interventii / rezultate, ori de 

cate ori sunt solicitate de catre superiorul ierarhic. 

 Detine o baza de date a copiilor din cadrul CTF Lipova; 

e)Atributiile pentru psihopedagog 

 Pastreaza confidentialitatea datelor referitoare la beneficiari in fata persoanelor fizice, 

juridice sau mass-media. 

 Cunoaste si respecta prevederile Regulamentului de Organizare si Functionare si 

Normele interne de functionare a compartimentului; 

 Se implica in  proiecte educationale, activitati educative, de socializare, ludice, de 

recreere , dar si de recuperare alaturi de beneficiarii centrului, propunand masuri de 

reabilitare ; 

 Ofera consiliere tuturor beneficiarilor protejati in compartiment, in functie de nevoi, dar 

si indrumare angajatilor care lucreaza direct cu copilul, in case; 

 Aplica hotararile luate de catre CPC si instant judecatoreasca; 

 Isi sustine in fata autoritatilor competente evaluarile sau rapoartele si raspunde pentru 

veridicitatea acestora; 

 Intocmeste rapoarte de activitate lunar, trimestrial, semestrial si annual la cererea sefului 

ierarhic sau a aconducerii DGASPC Arad; 

 Participa la intocmirea materialelor informative in ceea ce priveste SR; 

 Colaboreaza cu scoala si personalul angajat in institutia de invatamant, face vizite la 

scoala si se implica in toate problemele scolare ale copiilor protejati in compartiment, 

intervenind profesionist;  

 Participa la elaborarea planului institutional; 

 Respecta relatile ierarhice, disciplina la locul de munca, normele de conduit in relatiile cu 

ceilalti membrii ai colectivului; 

 Respecta normele de functionare si utilizare prevazute pentru echipamentele folosite; 

 Asigura mentinerea si utilizarea in conditii adecvate a obiectelor / bunurilor existente in 

compartiment/Institutie; 

 Sesizeaza orice abuz sau suspiciune, privind incalcarea drepturilor copilului; 

 Colaboreaza cu Consiliul Copilului; 

 Colaboreaza cu managerul de caz, pentru orice problema privind situatia fiecarui 

copil/tanar si face propuneri privind unele masuri adecvate; 

 Respecta codul deontologic al profesiei de psihopedagog; 

 Respecta normele de Securitate si Sanatate a Muncii si PSI; 

 Respecta programul de lucru stabilit prin normele interne; 

 Nerespectarea celor prevazute in Normele interne de functionare si Metodologia de 

organizare si functionare si fisa postului atrag dupa sine sanctionarea conform 

prevederilor Codului Muncii. 

  desfasoara activitati de stimulare senzorio-motorie,cognitiva si de limbaj,de educatie si 

reabilitare comportamentala pentru copii; 

 utilizeaza terapii specifice psihopedagogice adecvate fiecarui copil; 

 desfasoara activitati de educatie si reabilitare comportamentala precum si terapii specifice 

pentru copiii din compartiment; 
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 colaboreaza cu ceialati specialisti si cu angajatii compartimentului in vederea 

evaluarii,desfasurarii de programe de consiliere si terapii specifice psihopedagogice; 

 elaboreaza recomandari psihopedagogice menite sa faciliteze progresul copilului in toate 

ariile de dezvoltare; 

 intocmeste rapoarte privind progresele fiecarui copil in parte,in urma sedintelor 

individuale sau de grup; 

 sprijina metodologic activitatea educatorilor de grupa participand activ la realizarea 

planificarilor dar si la elaborarea obiectivelor educationale pentru fiecare copil; 

 participa la alte activitati la solicitarea coordonatorului de centru in limita competentelor 

si a legalitatii; 

 solicită sprijinul specialiştilor (asistent social,psiholog) în situaţia constatării unor 

dificultăţi de relaţionare cu copilul sau a identificării unor noi nevoi ale acestuia; 

 colaborează cu psihologul şi asistentul social şi îndeplineşte programul şi recomandările 

acestora în desfăşurarea activităţii; 

 colaborează cu copiii, personalul din casă şi cu specialiştii pentru întocmirea şi 

completarea planului individualizat de protecţie ale copiilor; 

  consiliază şi îndrumă copiii în vederea orientării lor şcolare şi profesionale, în funcţie de 

capacităţile şi abilităţile lor individuale, de performanţele şcolare, de oportunităţile şi 

resursele existente; 

 face demersurile necesare pentru înscrierea absolvenţilor într-o formă de învăţământ, în 

funcţie de orientarea realizată; 

 organizeaza si însoţeşte copiii în diferite activităţi cultural-educative organizate în cadrul 

compartimentului sau în colaborare cu alte instituţii; 

 participă la întocmirea şi implementarea programelor de intervenţie specifică prevăzute 

în Ordinul 21/ 2004 în colaborare cu ceilalţi specialişti; 

  întocmeşte rapoarte de activitate la cererea sefului de compartiment sau a conducerii 

DGASPC Arad; 

 are obligaţia să cunoască numerele de telefon ale salvării, poliţiei, pompierilor, medicului 

de familie, şefului de serviciu, sefului de compartiment; 

 

ART. 12 
  Personalul administrativ, gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire 

  Personalului administrativ asigură activităţile auxiliare serviciului social: aprovizionare, 

mentenanţă, achiziţii etc. şi poate fi: 

  a) administrator; 

  b) funcţionar administrativ, economic; 

  c) casier, magaziner; 

  d) paznic, personal pentru curăţenie spaţii, spălătoreasă; 

  e) şofer; 

  f) muncitor calificat; 

  g) muncitor necalificat. 

  Instrucţiune: Prezentul articol va cuprinde detaliat atribuţiile pentru fiecare post de 

specialitate aferent structurii organizatorice/ organigramei. 

 

ART. 13 
  Finanţarea centrului 

  (1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea 

resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime de 

calitate aplicabile. 

  (2) Finanţarea cheltuielilor centrului se asigură, în condiţiile legii, din următoarele surse: 
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  a) bugetul local al judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti; 

  b) bugetul de stat; 

  c) donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori juridice din ţară 

şi din străinătate; 

  d) fonduri externe rambursabile şi nerambursabile; 

  e) alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 
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ANEXA Nr. 19 

 

 

 

REGULAMENT  

de organizare şi funcţionare a serviciului social cu cazare: 

"COMPARTIMENT CASE DE TIP FAMILIAL LIPOVA" 

CASA NARCISA 

     

  ART. 1 

  Definiţie 

  (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social 

"Compartiment Case de Tip Familial Lipova",Casa NARCISA, aprobat prin aceeaşi hotărâre 

prin care a fost înfiinţat, în vederea asigurării funcţionării acestuia cu respectarea standardelor 

minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informaţii 

privind condiţiile de admitere, serviciile oferite etc. 

  (2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, 

cât şi pentru angajaţii centrului şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, 

reprezentanţii legali/convenţionali, vizitatori. 

 

ART. 2 

  Identificarea serviciului social 

  Serviciul social "Compartiment Case de Tip Familial Lipova-CASA Narcisa str.E 

Murgu nr.12", cod serviciu social 8790CR-C-I, este înfiinţat şi administrat de furnizorul 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad, acreditat conform 

Certificatului de acreditare Seria.AF nr.000159, deţine Licenţa de funcţionare 

definitivă/provizorie nr. ........., sediul/sediile .................... . Codul serviciu social 8790CR-C-I, 

reprezintă "Centrele rezidenţiale pentru copilul separat temporar sau definitiv de părinţii săi: 

centre de plasament, case de tip familial, apartamente etc.". 

   

ART. 3 
  Scopul serviciului social 

  Scopul serviciului social "Compartiment Case de Tip Familial Lipova- Casa Narcisa" 

este asigurarea protecţiei, creşterii şi îngrijirii copilului separat, temporar sau definitiv, de părinţii 

săi, ca urmare a stabilirii în condiţiile prezentei legi a măsurii plasamentului, în vederea 

reintegrării sau integrării familiale şi socio-profesionale. 

    Serviciului social "Compartiment Case de Tip Familial Lipova- Casa Narcisa" asigură 

activităţi de găzduire pe o perioadă mai mare de 24 de ore, îngrijire, educaţie non-formală şi 

informală, sprijin emoţional, consiliere, precum şi dezvoltarea majorităţii deprinderilor de viaţă 

independentă şi a unor activităţi legate de reintegrarea sau integrarea familială; activităţile se 

acordă în locaţia serviciului social. Celelalte activităţi se pot acorda de către "Compartiment 

Case de Tip Familial Lipova- Casa Narcisa", în locaţia proprie sau în alte locaţii, însă accesul 

la aceste activităţi este asigurat şi monitorizat de serviciul în cauză.  

 

ART. 4 

  Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare 

  (1) Serviciul social "Compartiment Case de Tip Familial Lipova- Casa Narcisa" 

funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a 

serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, Legea nr. 

272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi 
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completările ulterioare, Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare etc.  

  (2) Standard minim de calitate aplicabil este reglementat prin Ordinul 21/2004 pentru 

aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecţia copilului de tip 

rezidenţial. 

      (3) Serviciul social "Compartiment Case de Tip Familial Lipova- Casa Narcisa" este 

înfiinţat prin: 

  a) Hotărârea Consiliului Judeţean Arad, nr. 20/19.03.2001 şi funcţionează în cadrul 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad 

 

ART. 5 

  Principiile care stau la baza acordării serviciului social 

  (1) Serviciul social "Casa Narcisa seorganizează şi funcţionează cu respectarea principiilor 

generale care guvernează sistemul naţional de asistenţă socială, precum şi a principiilor specifice 

care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislaţia specifică, în convenţiile 

internaţionale ratificate prin lege şi în celelalte acte internaţionale în materie la care România 

este parte, precum şi în standardele minime de calitate aplicabile. 

  (2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul 

"Compartiment Case de Tip Familial Lipova –Casa Narcisa" sunt următoarele: 

  a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare; 

  b) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte egalitatea 

de şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală şi 

întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele beneficiare; 

  c) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare; 

  d) deschiderea către comunitate; 

  e) asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor 

lor; 

  f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate 

a unui personal mixt; 

  g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se 

cont, după caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitate de exerciţiu 

- cu respectarea prevederilor Legii sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări 

psihice nr. 487/2002, republicată; 

  h) facilitarea menţinerii relaţiilor personale ale beneficiarului şi a contactelor directe, după 

caz, cu fraţii, părinţii, alte rude, prieteni, precum şi cu alte persoane faţă de care acesta a 

dezvoltat legături de ataşament; 

  i) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare; 

  j) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare; 

  k) preocuparea permanentă pentru identificarea soluţiilor de integrare în familie sau, după 

caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potenţialului şi 

abilităţilor persoanei beneficiare de a trăi independent; 

  l) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a 

acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate; 

  m) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare; 

  n) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale; 

  o) primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor 

capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu care 

se pot confrunta la un moment dat; 

  p) colaborarea centrului/unităţii cu serviciul public de asistenţă socială. 
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ART. 6 

  Beneficiarii serviciilor sociale 

  (1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în "Compartiment Case de Tip Familial 

Lipova- Casa Narcisa" sunt copiii separaţi, temporar sau definitiv, de părinţii săi, ca urmare a 

stabilirii măsurii plasamentului. 

  (2) Condiţiile de acces/admitere în centru sunt următoarele: 

  a) acte necesare: 

    – Hotărare emisă de Comisiei pentru Protecţia Copilului sau, după caz, Sentinţa civilă emisă 

de Tribunal, din care să reiasă instituirea plasamentului copilului la DGASPC Arad; 

    - Dispoziţia Directorului general al DGASPC Arad prin care se dispune locul aplicării măsurii 

plasamentului copilului, respectiv la "Compartiment Case de Tip Familial Lipova- Casa 

Narcisa" 

   b) Modalitatea de stabilire a contribuţiei beneficiarului este conform Hotărarii CPC sau 

Sentinţei civile enise de Tribunal. 

  (3) Condiţii de încetare a serviciilor: reintegrarea sau integrarea familială şi socio-

profesională a copilului/tanărului. 

  (4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în "Compartiment Case de Tip 

Familial Lipova –Casa Narcisa" au următoarele drepturi: 

  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; 

  c) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite; 

  d) să li se asigure continuitatea 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 li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime; 

  g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite; 

  h) să li se respecte toate drepturile speciale în situaţia în care sunt minori sau persoane cu 

dizabilităţi. 

  (5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în "Compartiment Case de Tip 

Familial Lipova-Casa Narcisa" au următoarele obligaţii: 

  a) să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială, medicală 

şi economică; 

  b) să participe, în raport cu vârsta, situaţia de dependenţă etc., la procesul de furnizare a 

serviciilor sociale; 

  c) să contribuie, în conformitate cu legislaţia în vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate, 

în funcţie de tipul serviciului şi de situaţia lor materială; 

  d) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală; 

  e) să respecte prevederile prezentului regulament. 

 

ART. 7 

  Activităţi şi funcţii 

  Principalele funcţiile ale serviciului social "Compartiment Case de Tip Familial Lipova-

Casa Narcisa " sunt următoarele: 

  a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea 

următoarele activităţi: 

    1. reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana 

beneficiară; 
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    2. găzduire pe perioada determinată; 

   3. îngrijire personală; 

    4. educare; 

    5. dezvoltarea abilităţilor de viaţă independentă; 

         6. consiliere psihologică şi suport emoţional; 

         7. supraveghere; 

         8. socializare şi activităţi culturale; 

    b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg 

despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi: 

   1. organizarea de activităţi (serbări, programe)şi invitarea autorităţilor publice şi a 

publicului larg (rudele copilului, persoane faţă de care acesta a dezvoltat relaţii de ataşament, 

cadre didactice etc.) în “Compartiment Case de Tip Familial Lipova-Casa Narcisa. 

   2. organizarea de activităţi în comunitate cu beneficiarii (spectacole, excursii etc.); 

   3. articole privind activitatea “Compartimentului Case de Tip familial Lipova-Casa 

Narcisa” în presă; 

   4. elaborarea de rapoarte de activitate; 

  c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de 

promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în 

care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit 

scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activităţi: 

   1. campanii de promovare a drepturilor copilului; 

   2. campanii pentru încurajarea voluntariatului; 

  d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi: 

   1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor; 

   2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate; 

  e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea 

următoarelor activităţi: 

     1. încadrarea în bugetul de venituri şi cheltuieli; 

    2. întocmirea şi respectarea planului de achiziţii; 

    3. achiziţionarea produselor necesare copiilor în limita bugetului disponibil şi conform 

baremurilor în vigoare; 

     4. întocmirea fişelor posturilor pentru toţi angajaţii; 

     5. respectarea de către toţi angajaţii a responsabiltăţilor şi atribuţiilor, din fişa postului; 

      

ART. 8 
  Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal 

  (1) Serviciul social "Compartiment Case de Tip Familial Lipova- Casa Narcisa" 

funcţionează cu un număr total personal de 60,respectiv 5 angajati la casa Narcisa conform 

prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Arad, nr.143/26.06.2015  din care: 

  a) personal de conducere: şef de centru; 

  b) personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă; personal de specialitate şi auxiliar: 

5/casa-4/compartiment; 

  c) personal cu funcţii administrative, gospodărire, întreţinere-reparaţii, deservire: 

3/compartiment; 

  d) voluntari, în funcţie de cererile depuse.  

  2. Personalul de specialitate reprezintă 60% din totalul personalului. 

  3. Încadrarea personalului se realizează cu respectarea numărului maxim de posturi 

prevăzut în statul de funcţii aprobat. 

  4. Numărul maxim de posturi pentru funcţii de conducere este un post pentru şeful de 
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centru. 

  (2) Raportul angajat/beneficiar, conform ordinului 21/2004 este de: 

 

Categoria de varstă Nr. de copii/grupă Raport minim adulţi-

copii 

4-6 ani - 1:3 

7-12 ani  4 1:4 

Peste 13 ani 8 1:6 

          

ART. 9 
  Personalul de conducere 

  (1) Personalul de conducere  este reprezentat de şef de centru; 

  (2) Atribuţiile personalului de conducere sunt: 

  a) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul 

serviciului şi propune organului competent sancţiuni disciplinare pentru salariaţii care nu îşi 

îndeplinesc în mod corespunzător atribuţiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul 

furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.; 

  b) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării 

obiectivelor şi întocmeşte informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale; 

  c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi 

perfecţionare; 

  d) colaborează cu alte centre/alţi furnizori de servicii sociale şi/sau alte structuri ale 

societăţii civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătăţirii permanente a 

instrumentelor proprii de asigurare a calităţii serviciilor, precum şi pentru identificarea celor mai 

bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare; 

  e) întocmeşte raportul anual de activitate; 

  f) asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii serviciului/centrului; 

  g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice şi a numărului 

de personal; 

  h) desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii centrului în comunitate; 

  i) ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări 

ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce; 

  j) răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul serviciului şi 

dispune, în limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea acestor 

activităţi sau, după caz, formulează propuneri în acest sens; 

  k) organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a 

regulamentului de organizare şi funcţionare; 

  l) reprezintă serviciul în relaţiile cu furnizorul de servicii sociale şi, după caz, cu autorităţile 

şi instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, precum şi în 

justiţie, cu acordul Directorului general al DGASPC Arad; 

  m) asigură comunicarea şi colaborarea permanentă cu serviciul public de asistenţă socială 

de la nivelul primăriei şi de la nivel judeţean, cu alte instituţii publice locale şi organizaţii ale 

societăţii civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor; 

  n) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi 

beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare; 

  o) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 

  (3) Funcţiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condiţiile legii. 

  (4) Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducere trebuie să fie absolvenţi cu diplomă de 

învăţământ superior în domeniul psihologie, asistenţă socială şi sociologie, cu vechime de 

minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenţi cu diplomă de licenţă ai 
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învăţământului superior în domeniul juridic, medical, economic şi al ştiinţelor administrative, cu 

experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale. 

  (5) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a conducătorilor instituţiei se face în 

condiţiile legii. 

   

ART. 10 
  Compartiment Case de Tip Familial Lipova – Casa Narcisa nu are personalitate juridică şi 

consiliul consultativ. 

   

ART. 11 

  Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă. Personal de specialitate şi auxiliar 

  (1) Personalul de specialitate este:  

q) în cadrul casei: 3 referenti;1 instructor de educatie;`  

r) în cadrul compartimentului/complexului -4 

  a) asistent medical generalist (325901), soră medicală (322102); 

  b) asistent social (263501); 

  c) psiholog (263411);  

  d) psihopedagog (263412); 

  (2) Atribuţii ale personalului de specialitate: 

  a) asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea 

prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile şi a prezentului regulament; 

  b) colaborează cu specialişti din alte centre în vederea soluţionării cazurilor; identificării de 

resurse etc.; 

  c) monitorizează respectarea standardelor minime de calitate; 

  d) sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii 

de nerespectare a prevederilor prezentului regulament etc.; 

  e) întocmeşte rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată; 

  f) face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi 

respectării legislaţiei; 

    g) cunoaste si respecta: 

 Legislatia in domeniul protectiei copilului; 

 Prevederile Codului Muncii; 

 Documente care reglementeaza activitatea D.G.A.S.P.C Arad: 

   - Regulamentul de organizare şi functionare al DGASPC Arad 

   - Regulamentul intern al D.G.A.S.P.C. Arad; 

   - Acordul–Contractul colectiv de munca al D.G.A.SP.C. Arad 

 Documente care reglementeaza activitatea centrului: 

   - Metodologia de organizare si functionare; 

   - Norme interne de functionare; 

    - Proiect institutional; 

    - Planul anual de actiune – Stabilirea unui sistem de monitorizare a desfasurarii activitatilor 

din structura obiectivelor ; 

   - Codul etic al personalului centrului, pentru relatiile cu copiii si familiile acestora ; 

   - Codul de conduita profesionala a personalului ce isi desfasoara activitatea in centru ; 

   - Misiunea centrului ; 

   - Procedurile operationale privind realizarea activitatilor din cadrul centrului/casei; 

   - Programul copiilor din cadrul casei/centrului; 

 Contractul individual de munca; 

 Drepturile copilului; 

 Proceduri privind: 
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   - acordarea de sprijin personalizat copiluluibeneficiarului; 

   - consilierea si sprijinirea familiei copilului; 

   - implicarea parintilor / familiei extinse a copilului in programul de ingrijire al copilului ; 

   - asigurarea intimitatii si confidentialitatii; 

   - asigurarea securităţii; 

   - consultarea si participarea copiilor; 

   - acordarea primului ajutor; 

   - sesizarea/reclamarea unor fapte/evenimente deosebite; 

   - protejarea copilui de abuz, neglijare, exploatare; 

   - controlul comportamentelor inacceptabile copiilor; 

   - gestionarea resurselor financiare ale copiilor; 

   - absenţa copilului fără permisiune; 

 Procedurile operaţionale specifice activităţilor 

desfăşurate în cadrul procesului de furnizare a serviciilor pentru protecţia copilului de tip 

rezidenţial, conform ISO. 

  g) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 

  (3) Atribuţiile pentru fiecare post de specialitate aferent structurii 

organizatorice/organigramei. 

    a) Atribuţiile asistentului social 

 Intocmeste, completeaza si tine evidente documentelor din dosarul beneficiarului; 

 Intocmeste dispozitii, opisuri pentru fiecare copil/tanar; 

 Are evidente copiilor care beneficiaza de servicii de asistenta sociala-baza de date in 

cadrulcentrului; 

 Intermediază relaţia copilului ocrotit cu familia sa (părinţi, rude) şi alte persoane faţă de care 

copilul a dezvoltat relaţii de ataşament, in vederea reintegrării / integrării familiale a acestuia; 

 Urmăreşte starea copilului, în urma învoirii în familie, cu scopul menținerii sau încetării 

acestor învoiri; 

 Sprijină copiii/tinerii, în vederea integrării socio-profesionale prin: 

          - sprijin şcolar 

          - consiliere 

 Consiliază copiii / tinerii pe diverse teme: drepturile copilului şi responsabilităţile acestora, 

relaţia copilului cu familia naturală/ personalul casei/cadre didactice/cadre medicale, integrare 

socio-profesională si orice alte teme, în functie de nevoile copiilor etc.; 

  Se implică in educarea copiilor cu un comportament deviant si desfăşoară activități de 

recreeere şi socializare cu beneficiarii. 

 Actioneaza pentru asigurarea unui mediu securizant pentru copil/tânar; 

  Realizează un climat relaxant evitând starea de frică, nelinişte şi nerăbdare a copilului pe 

perioada efectuarii activitatilor; 

 Colaborează cu psihologul/psihopedagogul pentru a informa familia copilului privind 

progresele si nevoile acestuia;   

  Indrumă copiii in cazul comportamentului opozant / delincvent al acestora (nerespectarea 

programului centrului, absenteism scolar, consum de tutun si alcool etc.); 

 Organizeaza activitati pentru copii in comunitate pentru integrarea socială a acestora;   

 Urmareste evolutia tuturor cazurilor repartizate, intocmeste rapoarte de vizita si consiliere 

precum si rapoarte psihosociale pentru copiii/tinerii din centru. 

 Participă la întâlnirile echipei multidiciplinare organizate în cadrul centrului pentru (se 

semnează procesul verbal): 

      - a identifica nevoile copiilor; 

      - a planifica lunar activitatea; 
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      - a elabora planuri individualizate de interventie (PIS) si pentru a urmării gradul de realizare 

a obiectivelor mentionate în acest documente; 

     - a elabora rapoarte de implementare PIS; 

     - a  întocmi rapoarte de activitate; 

 Inregistreaza toate datele cazurilor repratizate, intocmeste rapoarte de vizita in urma vizitelor 

in familie copiilor si de consiliere, precum si rapoarte psihosociale pentru copii/tinerii, impreuna 

cu psihologul din centru sau din cadrul serviciului 

 Evalueaza situatia fiecarui caz si propune sefului de centru modalitati de interventie pentru 

cazurile de care raspunde 

 Pregateste documentatia necesara pentru reevaluarea copiilor/tinerilor; 

 Aplica hotararile luate de catre C.P.C. si instanta judecatoreasca; 

 Isi sustine in fata autoritatilor competentele evaluarile, rapoartele si raspunde pentru 

veridicitatea acestora; 

 Aduce la cunostinta sefului de centru toate modificarile aparute in dosarul 

copilului/tanarului; 

 Intocmeste rapoarte de activitate lunar, trimestrial si anual la cererea sefului de centru, 

sefului de serviciu sau conducerii D.G.A.S.P.C. ARAD 

 

    b)Atribuţiile pentru următoarele posturi: îngrijitor copii, referent educator, instructor 

educaţie 

 Desfăşoară activităţi de: îngrijire, formare de deprinderi de viaţă independentă, sprijin scolar, 

socializare şi recreere a copiilor ocrotiţi, consemnându-le scris în programele de interventie 

specifică; 

 Efectueaza activitati zilnice de intretinere si igienizare a casei, raspunzand  de starea de 

curatenie a casei; 

 Pregateste hrana copiilor in perioada cand este de serviciu, conform meniului; 

 Se implica activ in toate activitatile casei in functie de nevoi si de momentul in care isi 

desfasoara activitatea; 

 Participa la organizarea de activitati la nivelul grupei, a casei, al compartimentului; 

 Sprijină şi coordonează copiii pentru respectarea programului zilnic; 

 Sprijină copiii, dupa caz, la: îmbrăcare/dezbrăcare,  servirea  mesei, igienă, efectuarea baii 

generale şi in toate activitatile de formare a deprinderilor de autonomie personala; 

 Cunoaste trecutul copilului, starea sa de sanatate, preferintele si comportamentul acestuia, 

date despre familia copilului, motivul luarii masurii de protectie si foloseste toate aceste date 

pentru a dezvolta o buna relatie cu copilul pentru a-si adapta interventia educativa, pastrand 

confidentialitatea tuturor datelor; 

 Raspunde de integritatea fizica si morala a copiilor pe perioada orelor de munca; 

 Crează un climat socio-afectiv, securizant, asigură copilului o relaţie caldă, de înţelegere;  

 Supravegheaza copiii pentru evitarea accidentelor in timpul desfasurarii activitatii in casa si 

respecta normele de igiena si protectie; 

 Urmareste respectarea de catre copii a regulilor de igiena corporala,  alimentara  si 

vestimentara; 

 Răspunde de viaţa şi securitatea copiilor care sunt încredinţaţi în timpul în care îşi  

desfăşoară activitatea, luând măsuri de prevenire a accidentelor, urmăreşte permanent starea 

psiho-fizică a copilului şi sesizează serviciul medical de urgenţă (dacă este necesar) şi şefului de 

centru,  orice modificare intervenită în dezvoltarea copilului, consemnează la ieşirea din tură 

orice eveniment deosebit ; 

 Raspunde de starea de sanatate a copiilor pe timpul desfasurarii activitatii si ia masuri 

urgente in cazul imbolnavirilor, cu obligativitatea administrarii tratamentului medicamentos; 

 Însoţeşte copiii prescolari la gradinita; 
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 Însoţeşte şi supraveghează copiii din casa/centru pe perioada şederii acestora  în spital; 

 Însoţeşte copiii la diferite activitati de recreere si socializare in comunitate - excursii,tabere, 

spectacole, serbari etc.; 

 Organizează activitatea educativă, sub forma de joc colectiv şi individual, respectând 

particularităţile de dezvoltare ale copiilor; 

 Indrumă copiii / adolescentii in cazul comportamentului opozant al acestora (nerespectarea 

programului centrului, adsenteism scolar, consumul de tutun si alcool etc.);  

 Stabileşte comunicarea copilului cu părinţii, informându-i pe aceştia despre achiziţiile  

 

                c) Atribuţiile asistente medicale 

 Coordonează activitatea personalului din cadrul Compartimentului pentru menţinerea şi 

refacerea stării de sănătate a copiilor ocrotiţi; 

 Colaborează cu medicul de familie şi medicii specialişti, în funcţie de nevoile medicale ale 

copiilor; 

 Completează şi verifică modul de completare a “Registrului medical” de către personalul 

centrului; 

 Elaborează şi completează periodic şi la nevoie documentele: “Fişă medicală”, „Plan 

personalizat de intervenţie pentru menţinerea stării de sănătate a copilului”; 

 Consiliază copiii/tinerii pe diverse teme, cum ar fi: reguli de igienă, alimentaţia sănătoasă, 

transformările corpului în adolescenţă, prevenirea bolilor infecto-contagioase,  prevenirea 

sarcinii nedorite şi pe alte teme, în funcţie de nevoile acestora. 

      d)Atributiile pentru psiholog 

 Asigură copiilor ocrotiti în cadrul Compartimentului de tip familial Lipova: 

-  evaluare psihologică (dacă este necesar); 

- terapii prin învăţare –dezvoltarea funcţiilor cognitive, dezvoltarea abilităţilor de autocontrol, 

dezvoltarea autonomiei personale; 

- terapie ocupaţională; 

- diverse forme de psihoterapie; 

- sprijin scolar 

- consiliere; 

 Desfăşoară urmatoarele activitati cu copiii si tinerii: activitati de formare de deprinderi, 

activităţi educative, sprijin scolar, activitati de recreere si socializare; 

 Organizeaza activitati pentru copii in comunitate pentru integrarea socială a acestora; 

 Confecţionează material didactic pentru activităţile cu copiii şi pentru diferite evenimente, 

serbări şi pregăteşte copiii în acest sens; 

 Consiliază copiii / tinerii pe diverse teme: drepturile copilului şi responsabilităţile acestora, 

relaţia copilului cu familia naturală/ personalul casei/cadre didactice/cadre medicale, 

integrare socio-profesională si orice alte teme, în functie de noile copiilor etc.; 

 Consiliază si recomandă educatorilor/instructorilor de educatie metode de lucru cu copiii;  

 Indrumă copiii in cazul comportamentului opozant / delincvent al acestora (nerespectarea 

programului centrului, adsenteism scolar, consumul de tutun si alcool etc.); 

 Urmareste evolutia tuturor beneficiarilor din cadrul CTF Lipova; 

 Participă la întâlnirile echipei multidiciplinare organizate in cadrul caselor pentru: 

                         - a identifica nevoile copiilor; 

                         - a planifica lunar activitatea; 

                         - a elabora planuri individualizate de interventie (PIS) si pentru a urmării gradul 

de realizare a obiectivelor mentionate în acest documente 

                         - a elabora rapoarte de implementare PIS; 

                         - a  întocmi rapoarte de activitate; 

                         - a recomanda  educatorilor metode de lucru cu copiii;  
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 Actioneaza pentru asigurarea unui mediu securizant pentru copil/tânar;  

 Mentine in permanenta legatura cu personalul din case si cu cadrele didactice ; 

 Isi asumă responsabilităţi pentru demersurile pe care le face în soluţionarea unui caz, 

având obligaţia să informeze şeful ierarhic superior cu privire la acestea; 

 Aduce la cunostinta conducerii centrului de plasament orice disfunctionalitati întâlnite 

care pot aduce prejudicii sanatatii copiilor / tinerilor din institutie;  

 Sesizeaza orice abuz sau suspiciune, privind incalcarea drepturilor copilului; 

 Stabileste si mentine relatii profesionale cu întreg personalul institutiei;  

 Prezinta informatiile si documentele legate de beneficiari / interventii / rezultate, ori de 

cate ori sunt solicitate de catre superiorul ierarhic. 

 Detine o baza de date a copiilor din cadrul CTF Lipova; 

e)Atributiile pentru psihopedagog 

 

 Pastreaza confidentialitatea datelor referitoare la beneficiari in fata persoanelor fizice, 

juridice sau mass-media. 

 Cunoaste si respecta prevederile Regulamentului de Organizare si Functionare si 

Normele interne de functionare a compartimentului; 

 Se implica in  proiecte educationale, activitati educative, de socializare, ludice, de 

recreere , dar si de recuperare alaturi de beneficiarii centrului, propunand masuri de 

reabilitare ; 

 Ofera consiliere tuturor beneficiarilor protejati in compartiment, in functie de nevoi, dar 

si indrumare angajatilor care lucreaza direct cu copilul, in case; 

 Aplica hotararile luate de catre CPC si instant judecatoreasca; 

 Isi sustine in fata autoritatilor competente evaluarile sau rapoartele si raspunde pentru 

veridicitatea acestora; 

 Intocmeste rapoarte de activitate lunar, trimestrial, semestrial si annual la cererea sefului 

ierarhic sau a aconducerii DGASPC Arad; 

 Participa la intocmirea materialelor informative in ceea ce priveste SR; 

 Colaboreaza cu scoala si personalul angajat in institutia de invatamant, face vizite la 

scoala si se implica in toate problemele scolare ale copiilor protejati in compartiment, 

intervenind profesionist;  

 Participa la elaborarea planului institutional; 

 Respecta relatile ierarhice, disciplina la locul de munca, normele de conduit in relatiile cu 

ceilalti membrii ai colectivului; 

 Respecta normele de functionare si utilizare prevazute pentru echipamentele folosite; 

 Asigura mentinerea si utilizarea in conditii adecvate a obiectelor / bunurilor existente in 

compartiment/Institutie; 

 Sesizeaza orice abuz sau suspiciune, privind incalcarea drepturilor copilului; 

 Colaboreaza cu Consiliul Copilului; 

 Colaboreaza cu managerul de caz, pentru orice problema privind situatia fiecarui 

copil/tanar si face propuneri privind unele masuri adecvate; 

 Respecta codul deontologic al profesiei de psihopedagog; 

 Respecta normele de Securitate si Sanatate a Muncii si PSI; 

 Respecta programul de lucru stabilit prin normele interne; 

 Nerespectarea celor prevazute in Normele interne de functionare si Metodologia de 

organizare si functionare si fisa postului atrag dupa sine sanctionarea conform 

prevederilor Codului Muncii. 

  desfasoara activitati de stimulare senzorio-motorie,cognitiva si de limbaj,de educatie si 

reabilitare comportamentala pentru copii; 

 utilizeaza terapii specifice psihopedagogice adecvate fiecarui copil; 
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 desfasoara activitati de educatie si reabilitare comportamentala precum si terapii specifice 

pentru copiii din compartiment; 

 colaboreaza cu ceialati specialisti si cu angajatii compartimentului in vederea 

evaluarii,desfasurarii de programe de consiliere si terapii specifice psihopedagogice; 

 elaboreaza recomandari psihopedagogice menite sa faciliteze progresul copilului in toate 

ariile de dezvoltare; 

 intocmeste rapoarte privind progresele fiecarui copil in parte,in urma sedintelor 

individuale sau de grup; 

 

 sprijina metodologic activitatea educatorilor de grupa participand activ la realizarea 

planificarilor dar si la elaborarea obiectivelor educationale pentru fiecare copil; 

 participa la alte activitati la solicitarea coordonatorului de centru in limita competentelor 

si a legalitatii; 

 solicită sprijinul specialiştilor (asistent social,psiholog) în situaţia constatării unor 

dificultăţi de relaţionare cu copilul sau a identificării unor noi nevoi ale acestuia; 

 colaborează cu psihologul şi asistentul social şi îndeplineşte programul şi recomandările 

acestora în desfăşurarea activităţii; 

 colaborează cu copiii, personalul din casă şi cu specialiştii pentru întocmirea şi 

completarea planului individualizat de protecţie ale copiilor; 

  consiliază şi îndrumă copiii în vederea orientării lor şcolare şi profesionale, în funcţie de 

capacităţile şi abilităţile lor individuale, de performanţele şcolare, de oportunităţile şi 

resursele existente; 

 face demersurile necesare pentru înscrierea absolvenţilor într-o formă de învăţământ, în 

funcţie de orientarea realizată; 

 organizeaza si însoţeşte copiii în diferite activităţi cultural-educative organizate în cadrul 

compartimentului sau în colaborare cu alte instituţii; 

 participă la întocmirea şi implementarea programelor de intervenţie specifică prevăzute 

în Ordinul 21/ 2004 în colaborare cu ceilalţi specialişti; 

  întocmeşte rapoarte de activitate la cererea sefului de compartiment sau a conducerii 

DGASPC Arad; 

 are obligaţia să cunoască numerele de telefon ale salvării, poliţiei, pompierilor, medicului 

de familie, şefului de serviciu, sefului de compartiment; 

  

ART. 12 

  Personalul administrativ, gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire 

  Personalulul administrativ asigură activităţile auxiliare serviciului social: aprovizionare, 

mentenanţă, achiziţii etc. şi poate fi: 

  a) administrator; 

  b) funcţionar administrativ, economic; 

  c) casier, magaziner; 

  d) paznic, personal pentru curăţenie spaţii, spălătoreasă; 

  e) şofer; 

  f) muncitor calificat; 

  g) muncitor necalificat. 

  Instrucţiune: Prezentul articol va cuprinde detaliat atribuţiile pentru fiecare post de 

specialitate aferent structurii organizatorice/ organigramei. 

  

ART. 13 

  Finanţarea centrului 

  (1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea 
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resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime de 

calitate aplicabile. 

  (2) Finanţarea cheltuielilor centrului se asigură, în condiţiile legii, din următoarele surse: 

  a) bugetul local al judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti; 

  b) bugetul de stat; 

  c) donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori juridice din ţară 

şi din străinătate; 

  d) fonduri externe rambursabile şi nerambursabile; 

  e) alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 
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ANEXA Nr. 20 

 

 

 

REGULAMENT  

de organizare şi funcţionare a serviciului social cu cazare: 

"COMPARTIMENT CASE DE TIP FAMILIAL LIPOVA" 

CASA PRIETENIA 

     

 ART. 1 
  Definiţie 

  (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social 

"Compartiment Case de Tip Familial Lipova",Casa Prietenia, aprobat prin aceeaşi hotărâre 

prin care a fost înfiinţat, în vederea asigurării funcţionării acestuia cu respectarea standardelor 

minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informaţii 

privind condiţiile de admitere, serviciile oferite etc. 

  (2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, 

cât şi pentru angajaţii centrului şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, 

reprezentanţii legali/convenţionali, vizitatori. 

 

ART. 2 
  Identificarea serviciului social 

  Serviciul social "Compartiment Case de Tip Familial Lipova-CASA Prietenia str. 

G.Cosbuc nr.28", cod serviciu social 8790CR-C-I, este înfiinţat şi administrat de furnizorul 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad, acreditat conform 

Certificatului de acreditare Seria.AF nr.000159, deţine Licenţa de funcţionare 

definitivă/provizorie nr. ........., sediul/sediile .................... . Codul serviciu social 8790CR-C-I, 

reprezintă "Centrele rezidenţiale pentru copilul separat temporar sau definitiv de părinţii săi: 

centre de plasament, case de tip familial, apartamente etc.". 

  

ART. 3 
  Scopul serviciului social 

  Scopul serviciului social "Compartiment Case de Tip Familial Lipova- Casa Prietenia" 

este asigurarea protecţiei, creşterii şi îngrijirii copilului separat, temporar sau definitiv, de părinţii 

săi, ca urmare a stabilirii în condiţiile prezentei legi a măsurii plasamentului, în vederea 

reintegrării sau integrării familiale şi socio-profesionale. 

    Serviciului social "Compartiment Case de Tip Familial Lipova- Casa Prietenia" asigură 

activităţi de găzduire pe o perioadă mai mare de 24 de ore, îngrijire, educaţie non-formală şi 

informală, sprijin emoţional, consiliere, precum şi dezvoltarea majorităţii deprinderilor de viaţă 

independentă şi a unor activităţi legate de reintegrarea sau integrarea familială; activităţile se 

acordă în locaţia serviciului social. Celelalte activităţi se pot acorda de către "Compartiment 

Case de Tip Familial Lipova- Casa Prietenia", în locaţia proprie sau în alte locaţii, însă 

accesul la aceste activităţi este asigurat şi monitorizat de serviciul în cauză.  

 

ART. 4 

  Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare 

  (1) Serviciul social "Compartiment Case de Tip Familial Lipova- Casa Prietenia" 

funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a 

serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, Legea nr. 

272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi 
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completările ulterioare, Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare etc.  

  (2) Standard minim de calitate aplicabil este reglementat prin Ordinul 21/2004 pentru 

aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecţia copilului de tip 

rezidenţial. 

      (3) Serviciul social "Compartiment Case de Tip Familial Lipova- Casa Prietenia" este 

înfiinţat prin: 

  a) Hotărârea Consiliului Judeţean Arad, nr. 156/24.10.2003 şi funcţionează în cadrul 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad 

 

ART. 5 
  Principiile care stau la baza acordării serviciului social 

  (1) Serviciul social "Casa Prietenia seorganizează şi funcţionează cu respectarea 

principiilor generale care guvernează sistemul naţional de asistenţă socială, precum şi a 

principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislaţia 

specifică, în convenţiile internaţionale ratificate prin lege şi în celelalte acte internaţionale în 

materie la care România este parte, precum şi în standardele minime de calitate aplicabile. 

  (2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul 

"Compartiment Case de Tip Familial Lipova –Casa Prietenia" sunt următoarele: 

  a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare; 

  b) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte egalitatea 

de şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală şi 

întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele beneficiare; 

  c) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare; 

  d) deschiderea către comunitate; 

  e) asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor 

lor; 

  f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate 

a unui personal mixt; 

  g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se 

cont, după caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitate de exerciţiu 

- cu respectarea prevederilor Legii sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări 

psihice nr. 487/2002, republicată; 

  h) facilitarea menţinerii relaţiilor personale ale beneficiarului şi a contactelor directe, după 

caz, cu fraţii, părinţii, alte rude, prieteni, precum şi cu alte persoane faţă de care acesta a 

dezvoltat legături de ataşament; 

  i) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare; 

  j) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare; 

  k) preocuparea permanentă pentru identificarea soluţiilor de integrare în familie sau, după 

caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potenţialului şi 

abilităţilor persoanei beneficiare de a trăi independent; 

  l) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a 

acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate; 

  m) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare; 

  n) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale; 

  o) primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor 

capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu care 

se pot confrunta la un moment dat; 

  p) colaborarea centrului/unităţii cu serviciul public de asistenţă socială. 
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ART. 6 

  Beneficiarii serviciilor sociale 

  (1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în "Compartiment Case de Tip Familial 

Lipova- Casa Prietenia" sunt copiii separaţi, temporar sau definitiv, de părinţii săi, ca urmare a 

stabilirii măsurii plasamentului. 

  (2) Condiţiile de acces/admitere în centru sunt următoarele: 

  a) acte necesare: 

    – Hotărare emisă de Comisiei pentru Protecţia Copilului sau, după caz, Sentinţa civilă emisă 

de Tribunal, din care să reiasă instituirea plasamentului copilului la DGASPC Arad; 

    - Dispoziţia Directorului general al DGASPC Arad prin care se dispune locul aplicării măsurii 

plasamentului copilului, respectiv la "Compartiment Case de Tip Familial Lipova- Casa 

Prietenia" 

   b) Modalitatea de stabilire a contribuţiei beneficiarului este conform Hotărarii CPC sau 

Sentinţei civile enise de Tribunal. 

  (3) Condiţii de încetare a serviciilor: reintegrarea sau integrarea familială şi socio-

profesională a copilului/tanărului. 

  (4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în "Compartiment Case de Tip 

Familial Lipova –Casa Prietenia" au următoarele drepturi: 

  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; 

  c) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite; 

  d) să li se asigure continuitatea 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 li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime; 

  g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite; 

  h) să li se respecte toate drepturile speciale în situaţia în care sunt minori sau persoane cu 

dizabilităţi. 

  (5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în "Compartiment Case de Tip 

Familial Lipova-Casa Prietenia" au următoarele obligaţii: 

  a) să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială, medicală 

şi economică; 

  b) să participe, în raport cu vârsta, situaţia de dependenţă etc., la procesul de furnizare a 

serviciilor sociale; 

  c) să contribuie, în conformitate cu legislaţia în vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate, 

în funcţie de tipul serviciului şi de situaţia lor materială; 

  d) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală; 

  e) să respecte prevederile prezentului regulament. 

 

ART. 7 
  Activităţi şi funcţii 

  Principalele funcţiile ale serviciului social "Compartiment Case de Tip Familial Lipova-

Casa Prietenia " sunt următoarele: 

  a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea 

următoarele activităţi: 

   1. reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana 

beneficiară; 
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   2. găzduire pe perioada determinată; 

   3. îngrijire personală; 

   4. educare; 

   5. dezvoltarea abilităţilor de viaţă independentă; 

     6. consiliere psihologică şi suport emoţional; 

     7. supraveghere; 

     8. socializare şi activităţi culturale; 

    b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg 

despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi: 

   1. organizarea de activităţi (serbări, programe)şi invitarea autorităţilor publice şi a 

publicului larg (rudele copilului, persoane faţă de care acesta a dezvoltat relaţii de ataşament, 

cadre didactice etc.) în “Compartiment Case de Tip Familial Lipova-Casa Prietenia. 

   2. organizarea de activităţi în comunitate cu beneficiarii (spectacole, excursii etc.); 

   3. articole privind activitatea “Compartimentului Case de Tip familial Lipova-Casa 

Prietenia” în presă; 

   4. elaborarea de rapoarte de activitate; 

  c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de 

promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în 

care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit 

scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activităţi: 

   1. campanii de promovare a drepturilor copilului; 

   2. campanii pentru încurajarea voluntariatului; 

  d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi: 

   1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor; 

   2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate; 

  e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea 

următoarelor activităţi: 

     1. încadrarea în bugetul de venituri şi cheltuieli; 

    2. întocmirea şi respectarea planului de achiziţii; 

   3. achiziţionarea produselor necesare copiilor în limita bugetului disponibil şi conform 

baremurilor în vigoare; 

     4. întocmirea fişelor posturilor pentru toţi angajaţii; 

     5. respectarea de către toţi angajaţii a responsabiltăţilor şi atribuţiilor, din fişa postului; 

  

ART. 8 
  Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal 

  (1) Serviciul social "Compartiment Case de Tip Familial Lipova- Casa Prietenia" 

funcţionează cu un număr total personal de 60,respectiv 5 angajati la casa Prietenia conform 

prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Arad, nr.143/26.06.2015  din care: 

  a) personal de conducere: şef de centru; 

  b) personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă; personal de specialitate şi auxiliar: 

5/casa-4/compartiment; 

  c) personal cu funcţii administrative, gospodărire, întreţinere-reparaţii, deservire: 

3/compartiment; 

  d) voluntari, în funcţie de cererile depuse.  

  2. Personalul de specialitate reprezintă 60% din totalul personalului. 

  3. Încadrarea personalului se realizează cu respectarea numărului maxim de posturi 

prevăzut în statul de funcţii aprobat. 

  4. Numărul maxim de posturi pentru funcţii de conducere este un post pentru şeful de 
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centru. 

  (2) Raportul angajat/beneficiar, conform ordinului 21/2004 este de: 

 

Categoria de varstă Nr. de copii/grupă Raport minim adulţi-

copii 

4-6 ani - 1:3 

7-12 ani  3 1:4 

Peste 13 ani 8 1:6 

          

ART. 9 
  Personalul de conducere 

  (1) Personalul de conducere  este reprezentat de şef de centru; 

  (2) Atribuţiile personalului de conducere sunt: 

  a) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul 

serviciului şi propune organului competent sancţiuni disciplinare pentru salariaţii care nu îşi 

îndeplinesc în mod corespunzător atribuţiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul 

furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.; 

  b) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării 

obiectivelor şi întocmeşte informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale; 

  c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi 

perfecţionare; 

  d) colaborează cu alte centre/alţi furnizori de servicii sociale şi/sau alte structuri ale 

societăţii civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătăţirii permanente a 

instrumentelor proprii de asigurare a calităţii serviciilor, precum şi pentru identificarea celor mai 

bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare; 

  e) întocmeşte raportul anual de activitate; 

  f) asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii serviciului/centrului; 

  g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice şi a numărului 

de personal; 

  h) desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii centrului în comunitate; 

  i) ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări 

ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce; 

  j) răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul serviciului şi 

dispune, în limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea acestor 

activităţi sau, după caz, formulează propuneri în acest sens; 

  k) organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a 

regulamentului de organizare şi funcţionare; 

  l) reprezintă serviciul în relaţiile cu furnizorul de servicii sociale şi, după caz, cu autorităţile 

şi instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, precum şi în 

justiţie, cu acordul Directorului general al DGASPC Arad; 

  m) asigură comunicarea şi colaborarea permanentă cu serviciul public de asistenţă socială 

de la nivelul primăriei şi de la nivel judeţean, cu alte instituţii publice locale şi organizaţii ale 

societăţii civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor; 

  n) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi 

beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare; 

  o) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 

  (3) Funcţiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condiţiile legii. 

  (4) Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducere trebuie să fie absolvenţi cu diplomă de 

învăţământ superior în domeniul psihologie, asistenţă socială şi sociologie, cu vechime de 

minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenţi cu diplomă de licenţă ai 
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învăţământului superior în domeniul juridic, medical, economic şi al ştiinţelor administrative, cu 

experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale. 

  (5) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a conducătorilor instituţiei se face în 

condiţiile legii. 

 

ART. 10 
  Compartiment Case de Tip Familial Lipova –Casa Prietenia nu are personalitate 

juridică şi consiliul consultativ. 

 

ART. 11 
  Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă. Personal de specialitate şi auxiliar 

  (1) Personalul de specialitate este:  

s) în cadrul casei:1-consilier;3-referenti;`  

t) în cadrul compartimentului/complexului -4 

  a) asistent medical generalist (325901), soră medicală (322102); 

  b) asistent social (263501); 

  c) psiholog (263411);  

  d) psihopedagog (263412); 

 

  (2) Atribuţii ale personalului de specialitate: 

  a) asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea 

prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile şi a prezentului regulament; 

  b) colaborează cu specialişti din alte centre în vederea soluţionării cazurilor; identificării de 

resurse etc.; 

  c) monitorizează respectarea standardelor minime de calitate; 

  d) sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii 

de nerespectare a prevederilor prezentului regulament etc.; 

  e) întocmeşte rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată; 

  f) face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi 

respectării legislaţiei; 

    g) cunoaste si respecta: 

 Legislatia in domeniul protectiei copilului; 

 Prevederile Codului Muncii; 

 Documente care reglementeaza activitatea D.G.A.S.P.C Arad: 

   - Regulamentul de organizare şi functionare al DGASPC Arad 

   - Regulamentul intern al D.G.A.S.P.C. Arad; 

   - Acordul–Contractul colectiv de munca al D.G.A.SP.C. Arad 

 Documente care reglementeaza activitatea centrului: 

   - Metodologia de organizare si functionare; 

   - Norme interne de functionare; 

    - Proiect institutional; 

    - Planul anual de actiune – Stabilirea unui sistem de monitorizare a desfasurarii activitatilor 

din structura obiectivelor ; 

   - Codul etic al personalului centrului, pentru relatiile cu copiii si familiile acestora ; 

   - Codul de conduita profesionala a personalului ce isi desfasoara activitatea in centru ; 

   - Misiunea centrului ; 

   - Procedurile operationale privind realizarea activitatilor din cadrul centrului/casei; 

   - Programul copiilor din cadrul casei/centrului; 

 Contractul individual de munca; 

 Drepturile copilului; 
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 Proceduri privind: 

   - acordarea de sprijin personalizat copiluluibeneficiarului; 

   - consilierea si sprijinirea familiei copilului; 

   - implicarea parintilor / familiei extinse a copilului in programul de ingrijire al copilului ; 

   - asigurarea intimitatii si confidentialitatii; 

   - asigurarea securităţii; 

   - consultarea si participarea copiilor; 

   - acordarea primului ajutor; 

   - sesizarea/reclamarea unor fapte/evenimente deosebite; 

   - protejarea copilui de abuz, neglijare, exploatare; 

   - controlul comportamentelor inacceptabile copiilor; 

   - gestionarea resurselor financiare ale copiilor; 

   - absenţa copilului fără permisiune; 

 Procedurile operaţionale specifice activităţilor 

desfăşurate în cadrul procesului de furnizare a serviciilor pentru protecţia copilului de tip 

rezidenţial, conform ISO. 

  g) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 

  (3) Atribuţiile pentru fiecare post de specialitate aferent structurii 

organizatorice/organigramei. 

    a) Atribuţiile asistentului social 

 Intocmeste, completeaza si tine evidente documentelor din dosarul beneficiarului; 

 Intocmeste dispozitii, opisuri pentru fiecare copil/tanar; 

 Are evidente copiilor care beneficiaza de servicii de asistenta sociala-baza de date in 

cadrulcentrului; 

 Intermediază relaţia copilului ocrotit cu familia sa (părinţi, rude) şi alte persoane faţă de care 

copilul a dezvoltat relaţii de ataşament, in vederea reintegrării / integrării familiale a acestuia; 

 Urmăreşte starea copilului, în urma învoirii în familie, cu scopul menținerii sau încetării 

acestor învoiri; 

 Sprijină copiii/tinerii, în vederea integrării socio-profesionale prin: 

          - sprijin şcolar 

          - consiliere 

 Consiliază copiii / tinerii pe diverse teme: drepturile copilului şi responsabilităţile acestora, 

relaţia copilului cu familia naturală/ personalul casei/cadre didactice/cadre medicale, integrare 

socio-profesională si orice alte teme, în functie de nevoile copiilor etc.; 

  Se implică in educarea copiilor cu un comportament deviant si desfăşoară activități de 

recreeere şi socializare cu beneficiarii. 

 Actioneaza pentru asigurarea unui mediu securizant pentru copil/tânar; 

  Realizează un climat relaxant evitând starea de frică, nelinişte şi nerăbdare a copilului pe 

perioada efectuarii activitatilor; 

 Colaborează cu psihologul/psihopedagogul pentru a informa familia copilului privind 

progresele si nevoile acestuia;   

  Indrumă copiii in cazul comportamentului opozant / delincvent al acestora (nerespectarea 

programului centrului, absenteism scolar, consum de tutun si alcool etc.); 

 Organizeaza activitati pentru copii in comunitate pentru integrarea socială a acestora;   

 Urmareste evolutia tuturor cazurilor repartizate, intocmeste rapoarte de vizita si consiliere 

precum si rapoarte psihosociale pentru copiii/tinerii din centru. 

 Participă la întâlnirile echipei multidiciplinare organizate în cadrul centrului pentru (se 

semnează procesul verbal): 

      - a identifica nevoile copiilor; 

      - a planifica lunar activitatea; 
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      - a elabora planuri individualizate de interventie (PIS) si pentru a urmării gradul de realizare 

a obiectivelor mentionate în acest documente; 

     - a elabora rapoarte de implementare PIS; 

     - a  întocmi rapoarte de activitate; 

 Inregistreaza toate datele cazurilor repratizate, intocmeste rapoarte de vizita in urma vizitelor 

in familie copiilor si de consiliere, precum si rapoarte psihosociale pentru copii/tinerii, impreuna 

cu psihologul din centru sau din cadrul serviciului 

 Evalueaza situatia fiecarui caz si propune sefului de centru modalitati de interventie pentru 

cazurile de care raspunde 

 Pregateste documentatia necesara pentru reevaluarea copiilor/tinerilor; 

 Aplica hotararile luate de catre C.P.C. si instanta judecatoreasca; 

 Isi sustine in fata autoritatilor competentele evaluarile, rapoartele si raspunde pentru 

veridicitatea acestora; 

 Aduce la cunostinta sefului de centru toate modificarile aparute in dosarul 

copilului/tanarului; 

 Intocmeste rapoarte de activitate lunar, trimestrial si anual la cererea sefului de centru, 

sefului de serviciu sau conducerii D.G.A.S.P.C. ARAD 

    b)Atribuţiile pentru următoarele posturi: îngrijitor copii, referent educator, instructor 

educaţie 

 Desfăşoară activităţi de: îngrijire, formare de deprinderi de viaţă independentă, sprijin scolar, 

socializare şi recreere a copiilor ocrotiţi, consemnându-le scris în programele de interventie 

specifică; 

 Efectueaza activitati zilnice de intretinere si igienizare a casei, raspunzand  de starea de 

curatenie a casei; 

 Pregateste hrana copiilor in perioada cand este de serviciu, conform meniului; 

 Se implica activ in toate activitatile casei in functie de nevoi si de momentul in care isi 

desfasoara activitatea; 

 Participa la organizarea de activitati la nivelul grupei, a casei, al compartimentului; 

 Sprijină şi coordonează copiii pentru respectarea programului zilnic; 

 Sprijină copiii, dupa caz, la: îmbrăcare/dezbrăcare,  servirea  mesei, igienă, efectuarea baii 

generale şi in toate activitatile de formare a deprinderilor de autonomie personala; 

 Cunoaste trecutul copilului, starea sa de sanatate, preferintele si comportamentul acestuia, 

date despre familia copilului, motivul luarii masurii de protectie si foloseste toate aceste date 

pentru a dezvolta o buna relatie cu copilul pentru a-si adapta interventia educativa, pastrand 

confidentialitatea tuturor datelor; 

 Raspunde de integritatea fizica si morala a copiilor pe perioada orelor de munca; 

 Crează un climat socio-afectiv, securizant, asigură copilului o relaţie caldă, de înţelegere;  

 Supravegheaza copiii pentru evitarea accidentelor in timpul desfasurarii activitatii in casa si 

respecta normele de igiena si protectie; 

 Urmareste respectarea de catre copii a regulilor de igiena corporala,  alimentara  si 

vestimentara; 

 Răspunde de viaţa şi securitatea copiilor care sunt încredinţaţi în timpul în care îşi  

desfăşoară activitatea, luând măsuri de prevenire a accidentelor, urmăreşte permanent starea 

psiho-fizică a copilului şi sesizează serviciul medical de urgenţă (dacă este necesar) şi şefului de 

centru,  orice modificare intervenită în dezvoltarea copilului, consemnează la ieşirea din tură 

orice eveniment deosebit ; 

 Raspunde de starea de sanatate a copiilor pe timpul desfasurarii activitatii si ia masuri 

urgente in cazul imbolnavirilor, cu obligativitatea administrarii tratamentului medicamentos; 

 Însoţeşte copiii prescolari la gradinita; 

 Însoţeşte şi supraveghează copiii din casa/centru pe perioada şederii acestora  în spital; 
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 Însoţeşte copiii la diferite activitati de recreere si socializare in comunitate - excursii,tabere, 

spectacole, serbari etc.; 

 Organizează activitatea educativă, sub forma de joc colectiv şi individual, respectând 

particularităţile de dezvoltare ale copiilor; 

 Indrumă copiii / adolescentii in cazul comportamentului opozant al acestora (nerespectarea 

programului centrului, adsenteism scolar, consumul de tutun si alcool etc.);  

 Stabileşte comunicarea copilului cu părinţii, informându-i pe aceştia despre achiziţiile  

                c) Atribuţiile asistente medicale 

 Coordonează activitatea personalului din cadrul Compartimentului pentru menţinerea şi 

refacerea stării de sănătate a copiilor ocrotiţi; 

 Colaborează cu medicul de familie şi medicii specialişti, în funcţie de nevoile medicale ale 

copiilor; 

 Completează şi verifică modul de completare a “Registrului medical” de către personalul 

centrului; 

 Elaborează şi completează periodic şi la nevoie documentele: “Fişă medicală”, „Plan 

personalizat de intervenţie pentru menţinerea stării de sănătate a copilului”; 

 Consiliază copiii/tinerii pe diverse teme, cum ar fi: reguli de igienă, alimentaţia sănătoasă, 

transformările corpului în adolescenţă, prevenirea bolilor infecto-contagioase,  prevenirea 

sarcinii nedorite şi pe alte teme, în funcţie de nevoile acestora. 

      d)Atributiile pentru psiholog 

 Asigură copiilor ocrotiti în cadrul Compartimentului de tip familial Lipova: 

-  evaluare psihologică (dacă este necesar); 

- terapii prin învăţare –dezvoltarea funcţiilor cognitive, dezvoltarea abilităţilor de autocontrol, 

dezvoltarea autonomiei personale; 

- terapie ocupaţională; 

- diverse forme de psihoterapie; 

- sprijin scolar 

- consiliere; 

 Desfăşoară urmatoarele activitati cu copiii si tinerii: activitati de formare de deprinderi, 

activităţi educative, sprijin scolar, activitati de recreere si socializare; 

 Organizeaza activitati pentru copii in comunitate pentru integrarea socială a acestora; 

 Confecţionează material didactic pentru activităţile cu copiii şi pentru diferite evenimente, 

serbări şi pregăteşte copiii în acest sens; 

 Consiliază copiii / tinerii pe diverse teme: drepturile copilului şi responsabilităţile acestora, 

relaţia copilului cu familia naturală/ personalul casei/cadre didactice/cadre medicale, 

integrare socio-profesională si orice alte teme, în functie de noile copiilor etc.; 

 Consiliază si recomandă educatorilor/instructorilor de educatie metode de lucru cu copiii;  

 Indrumă copiii in cazul comportamentului opozant / delincvent al acestora (nerespectarea 

programului centrului, adsenteism scolar, consumul de tutun si alcool etc.); 

 Urmareste evolutia tuturor beneficiarilor din cadrul CTF Lipova; 

 Participă la întâlnirile echipei multidiciplinare organizate in cadrul caselor pentru: 

                         - a identifica nevoile copiilor; 

                         - a planifica lunar activitatea; 

                         - a elabora planuri individualizate de interventie (PIS) si pentru a urmării gradul 

de realizare a obiectivelor mentionate în acest documente 

                         - a elabora rapoarte de implementare PIS; 

                         - a  întocmi rapoarte de activitate; 

                         - a recomanda  educatorilor metode de lucru cu copiii;  

 Actioneaza pentru asigurarea unui mediu securizant pentru copil/tânar;  

 Mentine in permanenta legatura cu personalul din case si cu cadrele didactice ; 
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 Isi asumă responsabilităţi pentru demersurile pe care le face în soluţionarea unui caz, 

având obligaţia să informeze şeful ierarhic superior cu privire la acestea; 

 Aduce la cunostinta conducerii centrului de plasament orice disfunctionalitati întâlnite 

care pot aduce prejudicii sanatatii copiilor / tinerilor din institutie;  

 Sesizeaza orice abuz sau suspiciune, privind incalcarea drepturilor copilului; 

 Stabileste si mentine relatii profesionale cu întreg personalul institutiei;  

 Prezinta informatiile si documentele legate de beneficiari / interventii / rezultate, ori de 

cate ori sunt solicitate de catre superiorul ierarhic. 

 Detine o baza de date a copiilor din cadrul CTF Lipova; 

e)Atributiile pentru psihopedagog 

 Pastreaza confidentialitatea datelor referitoare la beneficiari in fata persoanelor fizice, 

juridice sau mass-media. 

 Cunoaste si respecta prevederile Regulamentului de Organizare si Functionare si 

Normele interne de functionare a compartimentului; 

 Se implica in  proiecte educationale, activitati educative, de socializare, ludice, de 

recreere , dar si de recuperare alaturi de beneficiarii centrului, propunand masuri de 

reabilitare ; 

 Ofera consiliere tuturor beneficiarilor protejati in compartiment, in functie de nevoi, dar 

si indrumare angajatilor care lucreaza direct cu copilul, in case; 

 Aplica hotararile luate de catre CPC si instant judecatoreasca; 

 Isi sustine in fata autoritatilor competente evaluarile sau rapoartele si raspunde pentru 

veridicitatea acestora; 

 Intocmeste rapoarte de activitate lunar, trimestrial, semestrial si annual la cererea sefului 

ierarhic sau a aconducerii DGASPC Arad; 

 Participa la intocmirea materialelor informative in ceea ce priveste SR; 

 Colaboreaza cu scoala si personalul angajat in institutia de invatamant, face vizite la 

scoala si se implica in toate problemele scolare ale copiilor protejati in compartiment, 

intervenind profesionist;  

 Participa la elaborarea planului institutional; 

 Respecta relatile ierarhice, disciplina la locul de munca, normele de conduit in relatiile cu 

ceilalti membrii ai colectivului; 

 Respecta normele de functionare si utilizare prevazute pentru echipamentele folosite; 

 Asigura mentinerea si utilizarea in conditii adecvate a obiectelor / bunurilor existente in 

compartiment/Institutie; 

 Sesizeaza orice abuz sau suspiciune, privind incalcarea drepturilor copilului; 

 Colaboreaza cu Consiliul Copilului; 

 Colaboreaza cu managerul de caz, pentru orice problema privind situatia fiecarui 

copil/tanar si face propuneri privind unele masuri adecvate; 

 Respecta codul deontologic al profesiei de psihopedagog; 

 Respecta normele de Securitate si Sanatate a Muncii si PSI; 

 Respecta programul de lucru stabilit prin normele interne; 

 Nerespectarea celor prevazute in Normele interne de functionare si Metodologia de 

organizare si functionare si fisa postului atrag dupa sine sanctionarea conform 

prevederilor Codului Muncii. 

  desfasoara activitati de stimulare senzorio-motorie,cognitiva si de limbaj,de educatie si 

reabilitare comportamentala pentru copii; 

 utilizeaza terapii specifice psihopedagogice adecvate fiecarui copil; 

 desfasoara activitati de educatie si reabilitare comportamentala precum si terapii specifice 

pentru copiii din compartiment; 
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 colaboreaza cu ceialati specialisti si cu angajatii compartimentului in vederea 

evaluarii,desfasurarii de programe de consiliere si terapii specifice psihopedagogice; 

 elaboreaza recomandari psihopedagogice menite sa faciliteze progresul copilului in toate 

ariile de dezvoltare; 

 intocmeste rapoarte privind progresele fiecarui copil in parte,in urma sedintelor 

individuale sau de grup; 

 sprijina metodologic activitatea educatorilor de grupa participand activ la realizarea 

planificarilor dar si la elaborarea obiectivelor educationale pentru fiecare copil; 

 participa la alte activitati la solicitarea coordonatorului de centru in limita competentelor 

si a legalitatii; 

 solicită sprijinul specialiştilor (asistent social,psiholog) în situaţia constatării unor 

dificultăţi de relaţionare cu copilul sau a identificării unor noi nevoi ale acestuia; 

 colaborează cu psihologul şi asistentul social şi îndeplineşte programul şi recomandările 

acestora în desfăşurarea activităţii; 

 colaborează cu copiii, personalul din casă şi cu specialiştii pentru întocmirea şi 

completarea planului individualizat de protecţie ale copiilor; 

  consiliază şi îndrumă copiii în vederea orientării lor şcolare şi profesionale, în funcţie de 

capacităţile şi abilităţile lor individuale, de performanţele şcolare, de oportunităţile şi 

resursele existente; 

 face demersurile necesare pentru înscrierea absolvenţilor într-o formă de învăţământ, în 

funcţie de orientarea realizată; 

 organizeaza si însoţeşte copiii în diferite activităţi cultural-educative organizate în cadrul 

compartimentului sau în colaborare cu alte instituţii; 

 participă la întocmirea şi implementarea programelor de intervenţie specifică prevăzute 

în Ordinul 21/ 2004 în colaborare cu ceilalţi specialişti; 

  întocmeşte rapoarte de activitate la cererea sefului de compartiment sau a conducerii 

DGASPC Arad; 

 are obligaţia să cunoască numerele de telefon ale salvării, poliţiei, pompierilor, medicului 

de familie, şefului de serviciu, sefului de compartiment; 

 

ART. 12 

  Personalul administrativ, gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire 

  Personalulul administrativ asigură activităţile auxiliare serviciului social: aprovizionare, 

mentenanţă, achiziţii etc. şi poate fi: 

  a) administrator; 

  b) funcţionar administrativ, economic; 

  c) casier, magaziner; 

  d) paznic, personal pentru curăţenie spaţii, spălătoreasă; 

  e) şofer; 

  f) muncitor calificat; 

  g) muncitor necalificat. 

  Instrucţiune: Prezentul articol va cuprinde detaliat atribuţiile pentru fiecare post de 

specialitate aferent structurii organizatorice/ organigramei. 

 

ART. 13 
  Finanţarea centrului 

  (1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea 

resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime de 

calitate aplicabile. 

  (2) Finanţarea cheltuielilor centrului se asigură, în condiţiile legii, din următoarele surse: 
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  a) bugetul local al judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti; 

  b) bugetul de stat; 

  c) donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori juridice din ţară 

şi din străinătate; 

  d) fonduri externe rambursabile şi nerambursabile; 

  e) alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 
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ANEXA Nr. 21 

 

 

 

REGULAMENT  

de organizare şi funcţionare a serviciului social cu cazare: 

"COMPARTIMENT CASE DE TIP FAMILIAL LIPOVA" 

CASA ROBERT BLUM 

     

 

 ART. 1 

  Definiţie 

  (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social 

"Compartiment Case de Tip Familial Lipova",Casa Robert Blum, aprobat prin aceeaşi 

hotărâre prin care a fost înfiinţat, în vederea asigurării funcţionării acestuia cu respectarea 

standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor beneficiare la 

informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile oferite etc. 

  (2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, 

cât şi pentru angajaţii centrului şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, 

reprezentanţii legali/convenţionali, vizitatori. 

 

ART. 2 

  Identificarea serviciului social 

  Serviciul social "Compartiment Case de Tip Familial Lipova-CASA Robert Blum 

str.Sever Bocu nr.1", cod serviciu social 8790CR-C-I, este înfiinţat şi administrat de furnizorul 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad, acreditat conform 

Certificatului de acreditare Seria.AF nr.000159, deţine Licenţa de funcţionare 

definitivă/provizorie nr. ........., sediul/sediile .................... . Codul serviciu social 8790CR-C-I, 

reprezintă "Centrele rezidenţiale pentru copilul separat temporar sau definitiv de părinţii săi: 

centre de plasament, case de tip familial, apartamente etc.". 

  

ART. 3 

  Scopul serviciului social 

  Scopul serviciului social "Compartiment Case de Tip Familial Lipova- Casa Robert 

Blum" este asigurarea protecţiei, creşterii şi îngrijirii copilului separat, temporar sau definitiv, de 

părinţii săi, ca urmare a stabilirii în condiţiile prezentei legi a măsurii plasamentului, în vederea 

reintegrării sau integrării familiale şi socio-profesionale. 

    Serviciului social "Compartiment Case de Tip Familial Lipova- Casa Robert Blum" 

asigură activităţi de găzduire pe o perioadă mai mare de 24 de ore, îngrijire, educaţie non-

formală şi informală, sprijin emoţional, consiliere, precum şi dezvoltarea majorităţii 

deprinderilor de viaţă independentă şi a unor activităţi legate de reintegrarea sau integrarea 

familială; activităţile se acordă în locaţia serviciului social. Celelalte activităţi se pot acorda de 

către "Compartiment Case de Tip Familial Lipova- Casa Robert Blum", în locaţia proprie sau 

în alte locaţii, însă accesul la aceste activităţi este asigurat şi monitorizat de serviciul în cauză.  

 

ART. 4 

  Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare 

  (1) Serviciul social "Compartiment Case de Tip Familial Lipova- Casa Calendula" 

funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a 
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serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, Legea nr. 

272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare etc.  

  (2) Standard minim de calitate aplicabil este reglementat prin Ordinul 21/2004 pentru 

aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecţia copilului de tip 

rezidenţial. 

      (3) Serviciul social "Compartiment Case de Tip Familial Lipova- Casa Robert Blum" 

este înfiinţat prin: 

  a) Hotărârea Consiliului Judeţean Arad, nr. 20/19.03.2001 şi funcţionează în cadrul 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad 

 

ART. 5 
  Principiile care stau la baza acordării serviciului social 

  (1) Serviciul social "Casa Robert Blum seorganizează şi funcţionează cu respectarea 

principiilor generale care guvernează sistemul naţional de asistenţă socială, precum şi a 

principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislaţia 

specifică, în convenţiile internaţionale ratificate prin lege şi în celelalte acte internaţionale în 

materie la care România este parte, precum şi în standardele minime de calitate aplicabile. 

  (2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul 

"Compartiment Case de Tip Familial Lipova –Casa Robert Blum" sunt următoarele: 

  a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare; 

  b) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte egalitatea 

de şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală şi 

întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele beneficiare; 

  c) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare; 

  d) deschiderea către comunitate; 

  e) asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor 

lor; 

  f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate 

a unui personal mixt; 

  g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se 

cont, după caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitate de exerciţiu 

- cu respectarea prevederilor Legii sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări 

psihice nr. 487/2002, republicată; 

  h) facilitarea menţinerii relaţiilor personale ale beneficiarului şi a contactelor directe, după 

caz, cu fraţii, părinţii, alte rude, prieteni, precum şi cu alte persoane faţă de care acesta a 

dezvoltat legături de ataşament; 

  i) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare; 

  j) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare; 

  k) preocuparea permanentă pentru identificarea soluţiilor de integrare în familie sau, după 

caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potenţialului şi 

abilităţilor persoanei beneficiare de a trăi independent; 

  l) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a 

acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate; 

  m) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare; 

  n) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale; 

  o) primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor 

capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu care 

se pot confrunta la un moment dat; 
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  p) colaborarea centrului/unităţii cu serviciul public de asistenţă socială. 

 

ART. 6 

  Beneficiarii serviciilor sociale 

  (1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în "Compartiment Case de Tip Familial 

Lipova- Casa Robert Blum" sunt copiii separaţi, temporar sau definitiv, de părinţii săi, ca 

urmare a stabilirii măsurii plasamentului. 

  (2) Condiţiile de acces/admitere în centru sunt următoarele: 

  a) acte necesare: 

 Hotărare emisă de Comisiei pentru Protecţia Copilului sau, după caz, Sentinţa civilă 

emisă de Tribunal, din care să reiasă instituirea plasamentului copilului la DGASPC 

Arad; 

 Dispoziţia Directorului general al DGASPC Arad prin care se dispune locul aplicării 

măsurii plasamentului copilului, respectiv la "Compartiment Case de Tip Familial 

Lipova- Casa Robert Blum" 
   b) Modalitatea de stabilire a contribuţiei beneficiarului este conform Hotărarii CPC sau 

Sentinţei civile enise de Tribunal. 

  (3) Condiţii de încetare a serviciilor: reintegrarea sau integrarea familială şi socio-

profesională a copilului/tanărului. 

  (4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în "Compartiment Case de Tip 

Familial Lipova –Casa Robert Blum" au următoarele drepturi: 

  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; 

  c) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite; 

  d) să li se asigure continuitatea 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 li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime; 

  g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite; 

  h) să li se respecte toate drepturile speciale în situaţia în care sunt minori sau persoane cu 

dizabilităţi. 

  (5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în "Compartiment Case de Tip 

Familial Lipova-Casa Robert Blum" au următoarele obligaţii: 

  a) să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială, medicală 

şi economică; 

  b) să participe, în raport cu vârsta, situaţia de dependenţă etc., la procesul de furnizare a 

serviciilor sociale; 

  c) să contribuie, în conformitate cu legislaţia în vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate, 

în funcţie de tipul serviciului şi de situaţia lor materială; 

  d) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală; 

  e) să respecte prevederile prezentului regulament. 

 

ART. 7 

  Activităţi şi funcţii 

  Principalele funcţiile ale serviciului social "Compartiment Case de Tip Familial Lipova-

Casa Robert Blum " sunt următoarele: 

  a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea 
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următoarele activităţi: 

    1. reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana 

beneficiară; 

    2. găzduire pe perioada determinată; 

    3. îngrijire personală; 

    4. educare; 

    5. dezvoltarea abilităţilor de viaţă independentă; 

     6. consiliere psihologică şi suport emoţional; 

     7. supraveghere; 

     8. socializare şi activităţi culturale; 

    b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg 

despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi: 

   1. organizarea de activităţi (serbări, programe)şi invitarea autorităţilor publice şi a 

publicului larg (rudele copilului, persoane faţă de care acesta a dezvoltat relaţii de ataşament, 

cadre didactice etc.) în “Compartiment Case de Tip Familial Lipova-Casa Robert Blum. 

   2. organizarea de activităţi în comunitate cu beneficiarii (spectacole, excursii etc.); 

   3. articole privind activitatea “Compartimentului Case de Tip familial Lipova-Casa 

Robert Blum” în presă; 

   4. elaborarea de rapoarte de activitate; 

  c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de 

promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în 

care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit 

scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activităţi: 

   1. campanii de promovare a drepturilor copilului; 

   2. campanii pentru încurajarea voluntariatului; 

  d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi: 

   1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor; 

   2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate; 

  e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea 

următoarelor activităţi: 

     1. încadrarea în bugetul de venituri şi cheltuieli; 

    2. întocmirea şi respectarea planului de achiziţii; 

    3. achiziţionarea produselor necesare copiilor în limita bugetului disponibil şi conform 

baremurilor în vigoare; 

     4. întocmirea fişelor posturilor pentru toţi angajaţii; 

     5. respectarea de către toţi angajaţii a responsabiltăţilor şi atribuţiilor, din fişa postului; 

 

ART. 8 
  Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal 

  (1) Serviciul social "Compartiment Case de Tip Familial Lipova- Casa Robert Blum" 

funcţionează cu un număr total personal de 60,respectiv 5 angajati la casa Robert Blum conform 

prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Arad, nr.143/26.06.2015  din care: 

  a) personal de conducere: şef de centru; 

  b) personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă; personal de specialitate şi auxiliar: 

5/casa-4/compartiment; 

  c) personal cu funcţii administrative, gospodărire, întreţinere-reparaţii, deservire: 

3/compartiment; 

  d) voluntari, în funcţie de cererile depuse.  

  2. Personalul de specialitate reprezintă 60% din totalul personalului. 

  3. Încadrarea personalului se realizează cu respectarea numărului maxim de posturi 
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prevăzut în statul de funcţii aprobat. 

  4. Numărul maxim de posturi pentru funcţii de conducere este un post pentru şeful de 

centru. 

  (2) Raportul angajat/beneficiar, conform ordinului 21/2004 este de: 

 

Categoria de varstă Nr. de copii/grupă Raport minim adulţi-

copii 

4-6 ani - 1:3 

7-12 ani  5 1:4 

Peste 13 ani 7 1:6 

          

ART. 9 

  Personalul de conducere 

  (1) Personalul de conducere  este reprezentat de şef de centru; 

  (2) Atribuţiile personalului de conducere sunt: 

  a) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul 

serviciului şi propune organului competent sancţiuni disciplinare pentru salariaţii care nu îşi 

îndeplinesc în mod corespunzător atribuţiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul 

furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.; 

  b) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării 

obiectivelor şi întocmeşte informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale; 

  c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi 

perfecţionare; 

  d) colaborează cu alte centre/alţi furnizori de servicii sociale şi/sau alte structuri ale 

societăţii civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătăţirii permanente a 

instrumentelor proprii de asigurare a calităţii serviciilor, precum şi pentru identificarea celor mai 

bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare; 

  e) întocmeşte raportul anual de activitate; 

  f) asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii serviciului/centrului; 

  g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice şi a numărului 

de personal; 

  h) desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii centrului în comunitate; 

  i) ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări 

ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce; 

  j) răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul serviciului şi 

dispune, în limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea acestor 

activităţi sau, după caz, formulează propuneri în acest sens; 

  k) organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a 

regulamentului de organizare şi funcţionare; 

  l) reprezintă serviciul în relaţiile cu furnizorul de servicii sociale şi, după caz, cu autorităţile 

şi instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, precum şi în 

justiţie, cu acordul Directorului general al DGASPC Arad; 

  m) asigură comunicarea şi colaborarea permanentă cu serviciul public de asistenţă socială 

de la nivelul primăriei şi de la nivel judeţean, cu alte instituţii publice locale şi organizaţii ale 

societăţii civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor; 

  n) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi 

beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare; 

  o) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 

  (3) Funcţiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condiţiile legii. 

  (4) Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducere trebuie să fie absolvenţi cu diplomă de 



Proprietatea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad; nu poate fi difuzat sau reprodus fără autorizaţie 
 Pagina 302 

 

învăţământ superior în domeniul psihologie, asistenţă socială şi sociologie, cu vechime de 

minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenţi cu diplomă de licenţă ai 

învăţământului superior în domeniul juridic, medical, economic şi al ştiinţelor administrative, cu 

experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale. 

  (5) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a conducătorilor instituţiei se face în 

condiţiile legii. 

 

ART. 10 

  Compartiment Case de Tip Familial Lipova – Casa Robert Blum nu are personalitate 

juridică şi consiliul consultativ. 

 

ART. 11 
  Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă. Personal de specialitate şi auxiliar 

  (1) Personalul de specialitate este:  

u) în cadrul casei: 4 referenti  

v) în cadrul compartimentului/complexului -4 

  a) asistent medical generalist (325901), soră medicală (322102); 

  b) asistent social (263501); 

  c) psiholog (263411);  

  d) psihopedagog (263412); 

  (2) Atribuţii ale personalului de specialitate: 

  a) asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea 

prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile şi a prezentului regulament; 

  b) colaborează cu specialişti din alte centre în vederea soluţionării cazurilor; identificării de 

resurse etc.; 

  c) monitorizează respectarea standardelor minime de calitate; 

  d) sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii 

de nerespectare a prevederilor prezentului regulament etc.; 

  e) întocmeşte rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată; 

  f) face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi 

respectării legislaţiei; 

    g) cunoaste si respecta: 

 Legislatia in domeniul protectiei copilului; 

 Prevederile Codului Muncii; 

 Documente care reglementeaza activitatea D.G.A.S.P.C Arad: 

   - Regulamentul de organizare şi functionare al DGASPC Arad 

   - Regulamentul intern al D.G.A.S.P.C. Arad; 

   - Acordul–Contractul colectiv de munca al D.G.A.SP.C. Arad 

 Documente care reglementeaza activitatea centrului: 

   - Metodologia de organizare si functionare; 

   - Norme interne de functionare; 

    - Proiect institutional; 

    - Planul anual de actiune – Stabilirea unui sistem de monitorizare a desfasurarii activitatilor 

din structura obiectivelor ; 

   - Codul etic al personalului centrului, pentru relatiile cu copiii si familiile acestora ; 

   - Codul de conduita profesionala a personalului ce isi desfasoara activitatea in centru ; 

   - Misiunea centrului ; 

   - Procedurile operationale privind realizarea activitatilor din cadrul centrului/casei; 

   - Programul copiilor din cadrul casei/centrului; 

 Contractul individual de munca; 
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 Drepturile copilului; 

 Proceduri privind: 

   - acordarea de sprijin personalizat copiluluibeneficiarului; 

   - consilierea si sprijinirea familiei copilului; 

   - implicarea parintilor / familiei extinse a copilului in programul de ingrijire al copilului ; 

   - asigurarea intimitatii si confidentialitatii; 

   - asigurarea securităţii; 

   - consultarea si participarea copiilor; 

   - acordarea primului ajutor; 

   - sesizarea/reclamarea unor fapte/evenimente deosebite; 

   - protejarea copilui de abuz, neglijare, exploatare; 

   - controlul comportamentelor inacceptabile copiilor; 

   - gestionarea resurselor financiare ale copiilor; 

   - absenţa copilului fără permisiune; 

 Procedurile operaţionale specifice activităţilor 

desfăşurate în cadrul procesului de furnizare a serviciilor pentru protecţia copilului de tip 

rezidenţial, conform ISO. 

  g) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 

  (3) Atribuţiile pentru fiecare post de specialitate aferent structurii 

organizatorice/organigramei. 

    a) Atribuţiile asistentului social 

 Intocmeste, completeaza si tine evidente documentelor din dosarul beneficiarului; 

 Intocmeste dispozitii, opisuri pentru fiecare copil/tanar; 

 Are evidente copiilor care beneficiaza de servicii de asistenta sociala-baza de date in 

cadrulcentrului; 

 Intermediază relaţia copilului ocrotit cu familia sa (părinţi, rude) şi alte persoane faţă de care 

copilul a dezvoltat relaţii de ataşament, in vederea reintegrării / integrării familiale a acestuia; 

 Urmăreşte starea copilului, în urma învoirii în familie, cu scopul menținerii sau încetării 

acestor învoiri; 

 Sprijină copiii/tinerii, în vederea integrării socio-profesionale prin: 

          - sprijin şcolar 

          - consiliere 

 Consiliază copiii / tinerii pe diverse teme: drepturile copilului şi responsabilităţile acestora, 

relaţia copilului cu familia naturală/ personalul casei/cadre didactice/cadre medicale, integrare 

socio-profesională si orice alte teme, în functie de nevoile copiilor etc.; 

  Se implică in educarea copiilor cu un comportament deviant si desfăşoară activități de 

recreeere şi socializare cu beneficiarii. 

 Actioneaza pentru asigurarea unui mediu securizant pentru copil/tânar; 

  Realizează un climat relaxant evitând starea de frică, nelinişte şi nerăbdare a copilului pe 

perioada efectuarii activitatilor; 

 Colaborează cu psihologul/psihopedagogul pentru a informa familia copilului privind 

progresele si nevoile acestuia;   

  Indrumă copiii in cazul comportamentului opozant / delincvent al acestora (nerespectarea 

programului centrului, absenteism scolar, consum de tutun si alcool etc.); 

 Organizeaza activitati pentru copii in comunitate pentru integrarea socială a acestora;   

 Urmareste evolutia tuturor cazurilor repartizate, intocmeste rapoarte de vizita si consiliere 

precum si rapoarte psihosociale pentru copiii/tinerii din centru. 

 Participă la întâlnirile echipei multidiciplinare organizate în cadrul centrului pentru (se 

semnează procesul verbal): 

      - a identifica nevoile copiilor; 
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      - a planifica lunar activitatea; 

      - a elabora planuri individualizate de interventie (PIS) si pentru a urmării gradul de realizare 

a obiectivelor mentionate în acest documente; 

     - a elabora rapoarte de implementare PIS; 

     - a  întocmi rapoarte de activitate; 

 Inregistreaza toate datele cazurilor repratizate, intocmeste rapoarte de vizita in urma vizitelor 

in familie copiilor si de consiliere, precum si rapoarte psihosociale pentru copii/tinerii, impreuna 

cu psihologul din centru sau din cadrul serviciului 

 Evalueaza situatia fiecarui caz si propune sefului de centru modalitati de interventie pentru 

cazurile de care raspunde 

 Pregateste documentatia necesara pentru reevaluarea copiilor/tinerilor; 

 Aplica hotararile luate de catre C.P.C. si instanta judecatoreasca; 

 Isi sustine in fata autoritatilor competentele evaluarile, rapoartele si raspunde pentru 

veridicitatea acestora; 

 Aduce la cunostinta sefului de centru toate modificarile aparute in dosarul 

copilului/tanarului; 

 Intocmeste rapoarte de activitate lunar, trimestrial si anual la cererea sefului de centru, 

sefului de serviciu sau conducerii D.G.A.S.P.C. ARAD 

    b)Atribuţiile pentru următoarele posturi: îngrijitor copii, referent educator, instructor 

educaţie 

 Desfăşoară activităţi de: îngrijire, formare de deprinderi de viaţă independentă, sprijin scolar, 

socializare şi recreere a copiilor ocrotiţi, consemnându-le scris în programele de interventie 

specifică; 

 Efectueaza activitati zilnice de intretinere si igienizare a casei, raspunzand  de starea de 

curatenie a casei; 

 Pregateste hrana copiilor in perioada cand este de serviciu, conform meniului; 

 Se implica activ in toate activitatile casei in functie de nevoi si de momentul in care isi 

desfasoara activitatea; 

 Participa la organizarea de activitati la nivelul grupei, a casei, al compartimentului; 

 Sprijină şi coordonează copiii pentru respectarea programului zilnic; 

 Sprijină copiii, dupa caz, la: îmbrăcare/dezbrăcare,  servirea  mesei, igienă, efectuarea baii 

generale şi in toate activitatile de formare a deprinderilor de autonomie personala; 

 Cunoaste trecutul copilului, starea sa de sanatate, preferintele si comportamentul acestuia, 

date despre familia copilului, motivul luarii masurii de protectie si foloseste toate aceste date 

pentru a dezvolta o buna relatie cu copilul pentru a-si adapta interventia educativa, pastrand 

confidentialitatea tuturor datelor; 

 Raspunde de integritatea fizica si morala a copiilor pe perioada orelor de munca; 

 Crează un climat socio-afectiv, securizant, asigură copilului o relaţie caldă, de înţelegere;  

 Supravegheaza copiii pentru evitarea accidentelor in timpul desfasurarii activitatii in casa si 

respecta normele de igiena si protectie; 

 Urmareste respectarea de catre copii a regulilor de igiena corporala,  alimentara  si 

vestimentara; 

 Răspunde de viaţa şi securitatea copiilor care sunt încredinţaţi în timpul în care îşi  

desfăşoară activitatea, luând măsuri de prevenire a accidentelor, urmăreşte permanent starea 

psiho-fizică a copilului şi sesizează serviciul medical de urgenţă (dacă este necesar) şi şefului de 

centru,  orice modificare intervenită în dezvoltarea copilului, consemnează la ieşirea din tură 

orice eveniment deosebit ; 

 Raspunde de starea de sanatate a copiilor pe timpul desfasurarii activitatii si ia masuri 

urgente in cazul imbolnavirilor, cu obligativitatea administrarii tratamentului medicamentos; 

 Însoţeşte copiii prescolari la gradinita; 
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 Însoţeşte şi supraveghează copiii din casa/centru pe perioada şederii acestora  în spital; 

 Însoţeşte copiii la diferite activitati de recreere si socializare in comunitate - excursii,tabere, 

spectacole, serbari etc.; 

 Organizează activitatea educativă, sub forma de joc colectiv şi individual, respectând 

particularităţile de dezvoltare ale copiilor; 

 Indrumă copiii / adolescentii in cazul comportamentului opozant al acestora (nerespectarea 

programului centrului, adsenteism scolar, consumul de tutun si alcool etc.);  

 Stabileşte comunicarea copilului cu părinţii, informându-i pe aceştia despre achiziţiile  

                c) Atribuţiile asistente medicale 

 Coordonează activitatea personalului din cadrul compartimentului,pentru menţinerea şi 

refacerea stării de sănătate a copiilor ocrotiţi; 

 Colaborează cu medicul de familie şi medicii specialişti, în funcţie de nevoile medicale ale 

copiilor; 

 Completează şi verifică modul de completare a “Registrului medical” de către personalul 

centrului; 

 Elaborează şi completează periodic şi la nevoie documentele: “Fişă medicală”, „Plan 

personalizat de intervenţie pentru menţinerea stării de sănătate a copilului”; 

 Consiliază copiii/tinerii pe diverse teme, cum ar fi: reguli de igienă, alimentaţia sănătoasă, 

transformările corpului în adolescenţă, prevenirea bolilor infecto-contagioase,  prevenirea 

sarcinii nedorite şi pe alte teme, în funcţie de nevoile acestora. 

      d)Atributiile pentru psiholog 

 Asigură copiilor ocrotiti în cadrul Compartimentului de tip familial Lipova: 

-  evaluare psihologică (dacă este necesar); 

- terapii prin învăţare –dezvoltarea funcţiilor cognitive, dezvoltarea abilităţilor de autocontrol, 

dezvoltarea autonomiei personale; 

- terapie ocupaţională; 

- diverse forme de psihoterapie; 

- sprijin scolar 

- consiliere; 

 Desfăşoară urmatoarele activitati cu copiii si tinerii: activitati de formare de deprinderi, 

activităţi educative, sprijin scolar, activitati de recreere si socializare; 

 Organizeaza activitati pentru copii in comunitate pentru integrarea socială a acestora; 

 Confecţionează material didactic pentru activităţile cu copiii şi pentru diferite evenimente, 

serbări şi pregăteşte copiii în acest sens; 

 Consiliază copiii / tinerii pe diverse teme: drepturile copilului şi responsabilităţile acestora, 

relaţia copilului cu familia naturală/ personalul casei/cadre didactice/cadre medicale, 

integrare socio-profesională si orice alte teme, în functie de noile copiilor etc.; 

 Consiliază si recomandă educatorilor/instructorilor de educatie metode de lucru cu copiii;  

 Indrumă copiii in cazul comportamentului opozant / delincvent al acestora (nerespectarea 

programului centrului, adsenteism scolar, consumul de tutun si alcool etc.); 

 Urmareste evolutia tuturor beneficiarilor din cadrul CTF Lipova; 

 Participă la întâlnirile echipei multidiciplinare organizate in cadrul caselor pentru: 

                         - a identifica nevoile copiilor; 

                         - a planifica lunar activitatea; 

                         - a elabora planuri individualizate de interventie (PIS) si pentru a urmării gradul 

de realizare a obiectivelor mentionate în acest documente 

                         - a elabora rapoarte de implementare PIS; 

                         - a  întocmi rapoarte de activitate; 

                         - a recomanda  educatorilor metode de lucru cu copiii;  

 Actioneaza pentru asigurarea unui mediu securizant pentru copil/tânar;  
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 Mentine in permanenta legatura cu personalul din case si cu cadrele didactice ; 

 Isi asumă responsabilităţi pentru demersurile pe care le face în soluţionarea unui caz, 

având obligaţia să informeze şeful ierarhic superior cu privire la acestea; 

 Aduce la cunostinta conducerii centrului de plasament orice disfunctionalitati întâlnite 

care pot aduce prejudicii sanatatii copiilor / tinerilor din institutie;  

 Sesizeaza orice abuz sau suspiciune, privind incalcarea drepturilor copilului; 

 Stabileste si mentine relatii profesionale cu întreg personalul institutiei;  

 Prezinta informatiile si documentele legate de beneficiari / interventii / rezultate, ori de 

cate ori sunt solicitate de catre superiorul ierarhic. 

 Detine o baza de date a copiilor din cadrul CTF Lipova; 

e)Atributiile pentru psihopedagog 

 Pastreaza confidentialitatea datelor referitoare la beneficiari in fata persoanelor fizice, 

juridice sau mass-media. 

 Cunoaste si respecta prevederile Regulamentului de Organizare si Functionare si 

Normele interne de functionare a compartimentului; 

 Se implica in  proiecte educationale, activitati educative, de socializare, ludice, de 

recreere , dar si de recuperare alaturi de beneficiarii centrului, propunand masuri de 

reabilitare ; 

 Ofera consiliere tuturor beneficiarilor protejati in compartiment, in functie de nevoi, dar 

si indrumare angajatilor care lucreaza direct cu copilul, in case; 

 Aplica hotararile luate de catre CPC si instant judecatoreasca; 

 Isi sustine in fata autoritatilor competente evaluarile sau rapoartele si raspunde pentru 

veridicitatea acestora; 

 Intocmeste rapoarte de activitate lunar, trimestrial, semestrial si annual la cererea sefului 

ierarhic sau a aconducerii DGASPC Arad; 

 Participa la intocmirea materialelor informative in ceea ce priveste SR; 

 Colaboreaza cu scoala si personalul angajat in institutia de invatamant, face vizite la 

scoala si se implica in toate problemele scolare ale copiilor protejati in compartiment, 

intervenind profesionist;  

 Participa la elaborarea planului institutional; 

 Respecta relatile ierarhice, disciplina la locul de munca, normele de conduit in relatiile cu 

ceilalti membrii ai colectivului; 

 Respecta normele de functionare si utilizare prevazute pentru echipamentele folosite; 

 Asigura mentinerea si utilizarea in conditii adecvate a obiectelor / bunurilor existente in 

compartiment/Institutie; 

 Sesizeaza orice abuz sau suspiciune, privind incalcarea drepturilor copilului; 

 Colaboreaza cu Consiliul Copilului; 

 Colaboreaza cu managerul de caz, pentru orice problema privind situatia fiecarui 

copil/tanar si face propuneri privind unele masuri adecvate; 

 Respecta codul deontologic al profesiei de psihopedagog; 

 Respecta normele de Securitate si Sanatate a Muncii si PSI; 

 Respecta programul de lucru stabilit prin normele interne; 

 Nerespectarea celor prevazute in Normele interne de functionare si Metodologia de 

organizare si functionare si fisa postului atrag dupa sine sanctionarea conform 

prevederilor Codului Muncii. 

  desfasoara activitati de stimulare senzorio-motorie,cognitiva si de limbaj,de educatie si 

reabilitare comportamentala pentru copii; 

 utilizeaza terapii specifice psihopedagogice adecvate fiecarui copil; 

 desfasoara activitati de educatie si reabilitare comportamentala precum si terapii specifice 

pentru copiii din compartiment; 
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 colaboreaza cu ceialati specialisti si cu angajatii compartimentului in vederea 

evaluarii,desfasurarii de programe de consiliere si terapii specifice psihopedagogice; 

 elaboreaza recomandari psihopedagogice menite sa faciliteze progresul copilului in toate 

ariile de dezvoltare; 

 intocmeste rapoarte privind progresele fiecarui copil in parte,in urma sedintelor 

individuale sau de grup; 

 sprijina metodologic activitatea educatorilor de grupa participand activ la realizarea 

planificarilor dar si la elaborarea obiectivelor educationale pentru fiecare copil; 

 participa la alte activitati la solicitarea coordonatorului de centru in limita competentelor 

si a legalitatii; 

 solicită sprijinul specialiştilor (asistent social,psiholog) în situaţia constatării unor 

dificultăţi de relaţionare cu copilul sau a identificării unor noi nevoi ale acestuia; 

 colaborează cu psihologul şi asistentul social şi îndeplineşte programul şi recomandările 

acestora în desfăşurarea activităţii; 

 colaborează cu copiii, personalul din casă şi cu specialiştii pentru întocmirea şi 

completarea planului individualizat de protecţie ale copiilor; 

  consiliază şi îndrumă copiii în vederea orientării lor şcolare şi profesionale, în funcţie de 

capacităţile şi abilităţile lor individuale, de performanţele şcolare, de oportunităţile şi 

resursele existente; 

 face demersurile necesare pentru înscrierea absolvenţilor într-o formă de învăţământ, în 

funcţie de orientarea realizată; 

 organizeaza si însoţeşte copiii în diferite activităţi cultural-educative organizate în cadrul 

compartimentului sau în colaborare cu alte instituţii; 

 participă la întocmirea şi implementarea programelor de intervenţie specifică prevăzute 

în Ordinul 21/ 2004 în colaborare cu ceilalţi specialişti; 

  întocmeşte rapoarte de activitate la cererea sefului de compartiment sau a conducerii 

DGASPC Arad; 

 are obligaţia să cunoască numerele de telefon ale salvării, poliţiei, pompierilor, medicului 

de familie, şefului de serviciu, sefului de compartiment; 

 

ART. 12 
  Personalul administrativ, gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire 

  Personalulul administrativ asigură activităţile auxiliare serviciului social: aprovizionare, 

mentenanţă, achiziţii etc. şi poate fi: 

  a) administrator; 

  b) funcţionar administrativ, economic; 

  c) casier, magaziner; 

  d) paznic, personal pentru curăţenie spaţii, spălătoreasă; 

  e) şofer; 

  f) muncitor calificat; 

  g) muncitor necalificat. 

  Instrucţiune: Prezentul articol va cuprinde detaliat atribuţiile pentru fiecare post de 

specialitate aferent structurii organizatorice/ organigramei. 

 

ART. 13 

  Finanţarea centrului 

  (1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea 

resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime de 

calitate aplicabile. 

  (2) Finanţarea cheltuielilor centrului se asigură, în condiţiile legii, din următoarele surse: 
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  a) bugetul local al judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti; 

  b) bugetul de stat; 

  c) donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori juridice din ţară 

şi din străinătate; 

  d) fonduri externe rambursabile şi nerambursabile; 

  e) alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 
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ANEXA Nr. 22 

 

 

REGULAMENT 

de organizare şi funcţionare a serviciului social cu cazare: 

"COMPARTIMENT CASE DE TIP FAMILIAL LIPOVA" 

CASA FLOAREA SOARELUI 

     

ART. 1 

  Definiţie 

  (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social 

"Compartiment Case de Tip Familial Lipova",Casa FLOAREA SOARELUI, aprobat prin 

aceeaşi hotărâre prin care a fost înfiinţat, în vederea asigurării funcţionării acestuia cu 

respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor 

beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile oferite etc. 

  (2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, 

cât şi pentru angajaţii centrului şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, 

reprezentanţii legali/convenţionali, vizitatori. 

 

ART. 2 

  Identificarea serviciului social 

  Serviciul social "Compartiment Case de Tip Familial Lipova-CASA FLOAREA 

SOARELUI str.MIHAI VITEAZUL  nr.91", cod serviciu social 8790CR-C-I, este înfiinţat şi 

administrat de furnizorul Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad, 

acreditat conform Certificatului de acreditare Seria.AF nr.000159, deţine Licenţa de funcţionare 

definitivă/provizorie nr. ........., sediul/sediile .................... . Codul serviciu social 8790CR-C-I, 

reprezintă "Centrele rezidenţiale pentru copilul separat temporar sau definitiv de părinţii săi: 

centre de plasament, case de tip familial, apartamente etc.". 

   

ART. 3 

  Scopul serviciului social 

  Scopul serviciului social "Compartiment Case de Tip Familial Lipova- Casa 

FLOAREA SOARELUI" este asigurarea protecţiei, creşterii şi îngrijirii copilului separat, 

temporar sau definitiv, de părinţii săi, ca urmare a stabilirii în condiţiile prezentei legi a măsurii 

plasamentului, în vederea reintegrării sau integrării familiale şi socio-profesionale. 

    Serviciului social "Compartiment Case de Tip Familial Lipova- Casa FLOAREA 

SOARELUI" asigură activităţi de găzduire pe o perioadă mai mare de 24 de ore, îngrijire, 

educaţie non-formală şi informală, sprijin emoţional, consiliere, precum şi dezvoltarea majorităţii 

deprinderilor de viaţă independentă şi a unor activităţi legate de reintegrarea sau integrarea 

familială; activităţile se acordă în locaţia serviciului social. Celelalte activităţi se pot acorda de 

către "Compartiment Case de Tip Familial Lipova- Casa FLOAREA SOARELUI", în locaţia 

proprie sau în alte locaţii, însă accesul la aceste activităţi este asigurat şi monitorizat de serviciul 

în cauză.  

 

ART. 4 
  Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare 

  (1) Serviciul social "Compartiment Case de Tip Familial Lipova- Casa FLOAREA 

SOARELUI" funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi 

funcţionare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, 
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Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare etc.  

  (2) Standard minim de calitate aplicabil este reglementat prin Ordinul 21/2004 pentru 

aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecţia copilului de tip 

rezidenţial. 

      (3) Serviciul social "Compartiment Case de Tip Familial Lipova- Casa FLOAREA 

SOARELUI" este înfiinţat prin: 

  a) Hotărârea Consiliului Judeţean Arad, nr. 20/19.03.2001 şi funcţionează în cadrul 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad 

 

ART. 5 

  Principiile care stau la baza acordării serviciului social 

  (1) Serviciul social "Casa FLOAREA SOARELUI se organizează şi funcţionează cu 

respectarea principiilor generale care guvernează sistemul naţional de asistenţă socială, precum 

şi a principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislaţia 

specifică, în convenţiile internaţionale ratificate prin lege şi în celelalte acte internaţionale în 

materie la care România este parte, precum şi în standardele minime de calitate aplicabile. 

  (2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul 

"Compartiment Case de Tip Familial Lipova –Casa FLOAREA SOARELUI" sunt 

următoarele: 

  a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare; 

  b) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte egalitatea 

de şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală şi 

întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele beneficiare; 

  c) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare; 

  d) deschiderea către comunitate; 

  e) asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor 

lor; 

  f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate 

a unui personal mixt; 

  g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se 

cont, după caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitate de exerciţiu 

- cu respectarea prevederilor Legii sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări 

psihice nr. 487/2002, republicată; 

  h) facilitarea menţinerii relaţiilor personale ale beneficiarului şi a contactelor directe, după 

caz, cu fraţii, părinţii, alte rude, prieteni, precum şi cu alte persoane faţă de care acesta a 

dezvoltat legături de ataşament; 

  i) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare; 

  j) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare; 

  k) preocuparea permanentă pentru identificarea soluţiilor de integrare în familie sau, după 

caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potenţialului şi 

abilităţilor persoanei beneficiare de a trăi independent; 

  l) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a 

acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate; 

  m) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare; 

  n) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale; 

  o) primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor 

capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu care 

se pot confrunta la un moment dat; 
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  p) colaborarea centrului/unităţii cu serviciul public de asistenţă socială. 

 

ART. 6 

  Beneficiarii serviciilor sociale 

  (1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în "Compartiment Case de Tip Familial 

Lipova- Casa FLOAREA SOARELUI" sunt copiii separaţi, temporar sau definitiv, de părinţii 

săi, ca urmare a stabilirii măsurii plasamentului. 

  (2) Condiţiile de acces/admitere în centru sunt următoarele: 

  a) acte necesare: 

 Hotărare emisă de Comisiei pentru Protecţia Copilului sau, după caz, Sentinţa civilă 

emisă de Tribunal, din care să reiasă instituirea plasamentului copilului la DGASPC 

Arad; 

 Dispoziţia Directorului general al DGASPC Arad prin care se dispune locul aplicării 

măsurii plasamentului copilului, respectiv la "Compartiment Case de Tip Familial 

Lipova- Casa FLOAREA SOARELUI" 
   b) Modalitatea de stabilire a contribuţiei beneficiarului este conform Hotărarii CPC sau 

Sentinţei civile enise de Tribunal. 

  (3) Condiţii de încetare a serviciilor: reintegrarea sau integrarea familială şi socio-

profesională a copilului/tanărului. 

  (4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în "Compartiment Case de Tip 

Familial Lipova –Casa FLOAREA SOARELUI" au următoarele drepturi: 

  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; 

  c) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite; 

  d) să li se asigure continuitatea 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 li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime; 

  g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite; 

  h) să li se respecte toate drepturile speciale în situaţia în care sunt minori sau persoane cu 

dizabilităţi. 

  (5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în "Compartiment Case de Tip 

Familial Lipova-Casa FLOAREA SOARELUI" au următoarele obligaţii: 

  a) să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială, medicală 

şi economică; 

  b) să participe, în raport cu vârsta, situaţia de dependenţă etc., la procesul de furnizare a 

serviciilor sociale; 

  c) să contribuie, în conformitate cu legislaţia în vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate, 

în funcţie de tipul serviciului şi de situaţia lor materială; 

  d) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală; 

  e) să respecte prevederile prezentului regulament. 

 

ART. 7 
  Activităţi şi funcţii 

  Principalele funcţiile ale serviciului social "Compartiment Case de Tip Familial Lipova-

Casa FLOAREA SOARELUI " sunt următoarele: 

  a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea 
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următoarele activităţi: 

    1. reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana 

beneficiară; 

    2. găzduire pe perioada determinată; 

    3. îngrijire personală; 

    4. educare; 

    5. dezvoltarea abilităţilor de viaţă independentă; 

     6. consiliere psihologică şi suport emoţional; 

     7. supraveghere; 

     8. socializare şi activităţi culturale; 

    b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg 

despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi: 

   1. organizarea de activităţi (serbări, programe)şi invitarea autorităţilor publice şi a 

publicului larg (rudele copilului, persoane faţă de care acesta a dezvoltat relaţii de ataşament, 

cadre didactice etc.) în “Compartiment Case de Tip Familial Lipova-Casa FLOAREA 

SOARELUI. 

   2. organizarea de activităţi în comunitate cu beneficiarii (spectacole, excursii etc.); 

   3. articole privind activitatea “Compartimentului Case de Tip familial Lipova-Casa 

FLOAREA SOARELUI” în presă; 

   4. elaborarea de rapoarte de activitate; 

  c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de 

promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în 

care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit 

scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activităţi: 

   1. campanii de promovare a drepturilor copilului; 

   2. campanii pentru încurajarea voluntariatului; 

  d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi: 

   1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor; 

   2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate; 

  e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea 

următoarelor activităţi: 

     1. încadrarea în bugetul de venituri şi cheltuieli; 

    2. întocmirea şi respectarea planului de achiziţii; 

    3. achiziţionarea produselor necesare copiilor în limita bugetului disponibil şi conform 

baremurilor în vigoare; 

     4. întocmirea fişelor posturilor pentru toţi angajaţii; 

     5. respectarea de către toţi angajaţii a responsabiltăţilor şi atribuţiilor, din fişa postului; 

 

ART. 8 
  Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal 

  (1) Serviciul social "Compartiment Case de Tip Familial Lipova- Casa FLOAREA 

SOARELUI" funcţionează cu un număr total personal de 60,respectiv 5 angajati la casa 

FLOAREA SOARELUI conform prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Arad, 

nr.143/26.06.2015  din care: 

  a) personal de conducere: şef de centru; 

  b) personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă; personal de specialitate şi auxiliar: 

5/casa-4/compartiment; 

  c) personal cu funcţii administrative, gospodărire, întreţinere-reparaţii, deservire: 

3/compartiment; 

  d) voluntari, în funcţie de cererile depuse.  
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  2. Personalul de specialitate reprezintă 60% din totalul personalului. 

  3. Încadrarea personalului se realizează cu respectarea numărului maxim de posturi 

prevăzut în statul de funcţii aprobat. 

  4. Numărul maxim de posturi pentru funcţii de conducere este un post pentru şeful de 

centru. 

  (2) Raportul angajat/beneficiar, conform ordinului 21/2004 este de: 

 

Categoria de varstă Nr. de copii/grupă Raport minim adulţi-

copii 

4-6 ani - 1:3 

7-12 ani  7 1:4 

Peste 13 ani 5 1:6 

          

  ART. 9 

  Personalul de conducere 

  (1) Personalul de conducere  este reprezentat de şef de centru; 

  (2) Atribuţiile personalului de conducere sunt: 

  a) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul 

serviciului şi propune organului competent sancţiuni disciplinare pentru salariaţii care nu îşi 

îndeplinesc în mod corespunzător atribuţiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul 

furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.; 

  b) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării 

obiectivelor şi întocmeşte informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale; 

  c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi 

perfecţionare; 

  d) colaborează cu alte centre/alţi furnizori de servicii sociale şi/sau alte structuri ale 

societăţii civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătăţirii permanente a 

instrumentelor proprii de asigurare a calităţii serviciilor, precum şi pentru identificarea celor mai 

bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare; 

  e) întocmeşte raportul anual de activitate; 

  f) asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii serviciului/centrului; 

  g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice şi a numărului 

de personal; 

  h) desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii centrului în comunitate; 

  i) ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări 

ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce; 

  j) răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul serviciului şi 

dispune, în limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea acestor 

activităţi sau, după caz, formulează propuneri în acest sens; 

  k) organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a 

regulamentului de organizare şi funcţionare; 

  l) reprezintă serviciul în relaţiile cu furnizorul de servicii sociale şi, după caz, cu autorităţile 

şi instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, precum şi în 

justiţie, cu acordul Directorului general al DGASPC Arad; 

  m) asigură comunicarea şi colaborarea permanentă cu serviciul public de asistenţă socială 

de la nivelul primăriei şi de la nivel judeţean, cu alte instituţii publice locale şi organizaţii ale 

societăţii civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor; 

  n) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi 

beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare; 

  o) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 
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  (3) Funcţiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condiţiile legii. 

  (4) Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducere trebuie să fie absolvenţi cu diplomă de 

învăţământ superior în domeniul psihologie, asistenţă socială şi sociologie, cu vechime de 

minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenţi cu diplomă de licenţă ai 

învăţământului superior în domeniul juridic, medical, economic şi al ştiinţelor administrative, cu 

experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale. 

  (5) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a conducătorilor instituţiei se face în 

condiţiile legii. 

 

ART. 10 

  Compartiment Case de Tip Familial Lipova – Casa FLOAREA SOARELUI nu are 

personalitate juridică şi consiliul consultativ. 

 

ART. 11 
  Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă. Personal de specialitate şi auxiliar 

  (1) Personalul de specialitate este:  

w) în cadrul casei: 1 consilier/ 3 referenti 

x) în cadrul compartimentului/complexului -4 

  a) asistent medical generalist (325901), soră medicală (322102); 

  b) asistent social (263501); 

  c) psiholog (263411);  

  d) psihopedagog (263412); 

 

  (2) Atribuţii ale personalului de specialitate: 

  a) asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea 

prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile şi a prezentului regulament; 

  b) colaborează cu specialişti din alte centre în vederea soluţionării cazurilor; identificării de 

resurse etc.; 

  c) monitorizează respectarea standardelor minime de calitate; 

  d) sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii 

de nerespectare a prevederilor prezentului regulament etc.; 

  e) întocmeşte rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată; 

  f) face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi 

respectării legislaţiei; 

    g) cunoaste si respecta: 

 Legislatia in domeniul protectiei copilului; 

 Prevederile Codului Muncii; 

 Documente care reglementeaza activitatea D.G.A.S.P.C Arad: 

   - Regulamentul de organizare şi functionare al DGASPC Arad 

   - Regulamentul intern al D.G.A.S.P.C. Arad; 

   - Acordul–Contractul colectiv de munca al D.G.A.SP.C. Arad 

 Documente care reglementeaza activitatea centrului: 

   - Metodologia de organizare si functionare; 

   - Norme interne de functionare; 

    - Proiect institutional; 

    - Planul anual de actiune – Stabilirea unui sistem de monitorizare a desfasurarii activitatilor 

din structura obiectivelor ; 

   - Codul etic al personalului centrului, pentru relatiile cu copiii si familiile acestora ; 

   - Codul de conduita profesionala a personalului ce isi desfasoara activitatea in centru ; 

   - Misiunea centrului ; 
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   - Procedurile operationale privind realizarea activitatilor din cadrul centrului/casei; 

   - Programul copiilor din cadrul casei/centrului; 

 Contractul individual de munca; 

 Drepturile copilului; 

 Proceduri privind: 

   - acordarea de sprijin personalizat copiluluibeneficiarului; 

   - consilierea si sprijinirea familiei copilului; 

   - implicarea parintilor / familiei extinse a copilului in programul de ingrijire al copilului ; 

   - asigurarea intimitatii si confidentialitatii; 

   - asigurarea securităţii; 

   - consultarea si participarea copiilor; 

   - acordarea primului ajutor; 

   - sesizarea/reclamarea unor fapte/evenimente deosebite; 

   - protejarea copilui de abuz, neglijare, exploatare; 

   - controlul comportamentelor inacceptabile copiilor; 

   - gestionarea resurselor financiare ale copiilor; 

   - absenţa copilului fără permisiune; 

 Procedurile operaţionale specifice activităţilor 

desfăşurate în cadrul procesului de furnizare a serviciilor pentru protecţia copilului de tip 

rezidenţial, conform ISO. 

  g) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 

  (3) Atribuţiile pentru fiecare post de specialitate aferent structurii 

organizatorice/organigramei. 

    a) Atribuţiile asistentului social 

 Intocmeste, completeaza si tine evidente documentelor din dosarul beneficiarului; 

 Intocmeste dispozitii, opisuri pentru fiecare copil/tanar; 

 Are evidente copiilor care beneficiaza de servicii de asistenta sociala-baza de date in 

cadrulcentrului; 

 Intermediază relaţia copilului ocrotit cu familia sa (părinţi, rude) şi alte persoane faţă de care 

copilul a dezvoltat relaţii de ataşament, in vederea reintegrării / integrării familiale a acestuia; 

 Urmăreşte starea copilului, în urma învoirii în familie, cu scopul menținerii sau încetării 

acestor învoiri; 

 Sprijină copiii/tinerii, în vederea integrării socio-profesionale prin: 

          - sprijin şcolar 

          - consiliere 

 Consiliază copiii / tinerii pe diverse teme: drepturile copilului şi responsabilităţile acestora, 

relaţia copilului cu familia naturală/ personalul casei/cadre didactice/cadre medicale, integrare 

socio-profesională si orice alte teme, în functie de nevoile copiilor etc.; 

  Se implică in educarea copiilor cu un comportament deviant si desfăşoară activități de 

recreeere şi socializare cu beneficiarii. 

 Actioneaza pentru asigurarea unui mediu securizant pentru copil/tânar; 

  Realizează un climat relaxant evitând starea de frică, nelinişte şi nerăbdare a copilului pe 

perioada efectuarii activitatilor; 

 Colaborează cu psihologul/psihopedagogul pentru a informa familia copilului privind 

progresele si nevoile acestuia;   

  Indrumă copiii in cazul comportamentului opozant / delincvent al acestora (nerespectarea 

programului centrului, absenteism scolar, consum de tutun si alcool etc.); 

 Organizeaza activitati pentru copii in comunitate pentru integrarea socială a acestora;   

 Urmareste evolutia tuturor cazurilor repartizate, intocmeste rapoarte de vizita si consiliere 

precum si rapoarte psihosociale pentru copiii/tinerii din centru. 
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 Participă la întâlnirile echipei multidiciplinare organizate în cadrul centrului pentru (se 

semnează procesul verbal): 

      - a identifica nevoile copiilor; 

      - a planifica lunar activitatea; 

      - a elabora planuri individualizate de interventie (PIS) si pentru a urmării gradul de realizare 

a obiectivelor mentionate în acest documente; 

     - a elabora rapoarte de implementare PIS; 

     - a  întocmi rapoarte de activitate; 

 Inregistreaza toate datele cazurilor repratizate, intocmeste rapoarte de vizita in urma vizitelor 

in familie copiilor si de consiliere, precum si rapoarte psihosociale pentru copii/tinerii, impreuna 

cu psihologul din centru sau din cadrul serviciului 

 Evalueaza situatia fiecarui caz si propune sefului de centru modalitati de interventie pentru 

cazurile de care raspunde 

 Pregateste documentatia necesara pentru reevaluarea copiilor/tinerilor; 

 Aplica hotararile luate de catre C.P.C. si instanta judecatoreasca; 

 Isi sustine in fata autoritatilor competentele evaluarile, rapoartele si raspunde pentru 

veridicitatea acestora; 

 Aduce la cunostinta sefului de centru toate modificarile aparute in dosarul 

copilului/tanarului; 

 Intocmeste rapoarte de activitate lunar, trimestrial si anual la cererea sefului de centru, 

sefului de serviciu sau conducerii D.G.A.S.P.C. ARAD 

    b)Atribuţiile pentru următoarele posturi: îngrijitor copii, referent educator, instructor 

educaţie 

 Desfăşoară activităţi de: îngrijire, formare de deprinderi de viaţă independentă, sprijin scolar, 

socializare şi recreere a copiilor ocrotiţi, consemnându-le scris în programele de interventie 

specifică; 

 Efectueaza activitati zilnice de intretinere si igienizare a casei, raspunzand  de starea de 

curatenie a casei; 

 Pregateste hrana copiilor in perioada cand este de serviciu, conform meniului; 

 Se implica activ in toate activitatile casei in functie de nevoi si de momentul in care isi 

desfasoara activitatea; 

 Participa la organizarea de activitati la nivelul grupei, a casei, al compartimentului; 

 Sprijină şi coordonează copiii pentru respectarea programului zilnic; 

 Sprijină copiii, dupa caz, la: îmbrăcare/dezbrăcare,  servirea  mesei, igienă, efectuarea baii 

generale şi in toate activitatile de formare a deprinderilor de autonomie personala; 

 Cunoaste trecutul copilului, starea sa de sanatate, preferintele si comportamentul acestuia, 

date despre familia copilului, motivul luarii masurii de protectie si foloseste toate aceste date 

pentru a dezvolta o buna relatie cu copilul pentru a-si adapta interventia educativa, pastrand 

confidentialitatea tuturor datelor; 

 Raspunde de integritatea fizica si morala a copiilor pe perioada orelor de munca; 

 Crează un climat socio-afectiv, securizant, asigură copilului o relaţie caldă, de înţelegere;  

 Supravegheaza copiii pentru evitarea accidentelor in timpul desfasurarii activitatii in casa si 

respecta normele de igiena si protectie; 

 Urmareste respectarea de catre copii a regulilor de igiena corporala,  alimentara  si 

vestimentara; 

 Răspunde de viaţa şi securitatea copiilor care sunt încredinţaţi în timpul în care îşi  

desfăşoară activitatea, luând măsuri de prevenire a accidentelor, urmăreşte permanent starea 

psiho-fizică a copilului şi sesizează serviciul medical de urgenţă (dacă este necesar) şi şefului de 

centru,  orice modificare intervenită în dezvoltarea copilului, consemnează la ieşirea din tură 

orice eveniment deosebit ; 
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 Raspunde de starea de sanatate a copiilor pe timpul desfasurarii activitatii si ia masuri 

urgente in cazul imbolnavirilor, cu obligativitatea administrarii tratamentului medicamentos; 

 Însoţeşte copiii prescolari la gradinita; 

 Însoţeşte şi supraveghează copiii din casa/centru pe perioada şederii acestora  în spital; 

 Însoţeşte copiii la diferite activitati de recreere si socializare in comunitate - excursii,tabere, 

spectacole, serbari etc.; 

 Organizează activitatea educativă, sub forma de joc colectiv şi individual, respectând 

particularităţile de dezvoltare ale copiilor; 

 Indrumă copiii / adolescentii in cazul comportamentului opozant al acestora (nerespectarea 

programului centrului, adsenteism scolar, consumul de tutun si alcool etc.);  

 Stabileşte comunicarea copilului cu părinţii, informându-i pe aceştia despre achiziţiile  

                c) Atribuţiile asistentei medicale 

 Coordonează activitatea personalului din cadrul compartimentului pentru menţinerea şi 

refacerea stării de sănătate a copiilor ocrotiţi; 

 Colaborează cu medicul de familie şi medicii specialişti, în funcţie de nevoile medicale ale 

copiilor; 

 Completează şi verifică modul de completare a “Registrului medical” de către personalul 

centrului; 

 Elaborează şi completează periodic şi la nevoie documentele: “Fişă medicală”, „Plan 

personalizat de intervenţie pentru menţinerea stării de sănătate a copilului”; 

 Consiliază copiii/tinerii pe diverse teme, cum ar fi: reguli de igienă, alimentaţia sănătoasă, 

transformările corpului în adolescenţă, prevenirea bolilor infecto-contagioase,  prevenirea 

sarcinii nedorite şi pe alte teme, în funcţie de nevoile acestora. 

      d)Atributiile pentru psiholog 

 Asigură copiilor ocrotiti în cadrul Compartimentului de tip familial Lipova: 

-  evaluare psihologică (dacă este necesar); 

- terapii prin învăţare –dezvoltarea funcţiilor cognitive, dezvoltarea abilităţilor de autocontrol, 

dezvoltarea autonomiei personale; 

- terapie ocupaţională; 

- diverse forme de psihoterapie; 

- sprijin scolar 

- consiliere; 

 Desfăşoară urmatoarele activitati cu copiii si tinerii: activitati de formare de deprinderi, 

activităţi educative, sprijin scolar, activitati de recreere si socializare; 

 Organizeaza activitati pentru copii in comunitate pentru integrarea socială a acestora; 

 Confecţionează material didactic pentru activităţile cu copiii şi pentru diferite evenimente, 

serbări şi pregăteşte copiii în acest sens; 

 Consiliază copiii / tinerii pe diverse teme: drepturile copilului şi responsabilităţile acestora, 

relaţia copilului cu familia naturală/ personalul casei/cadre didactice/cadre medicale, 

integrare socio-profesională si orice alte teme, în functie de noile copiilor etc.; 

 Consiliază si recomandă educatorilor/instructorilor de educatie metode de lucru cu copiii;  

 Indrumă copiii in cazul comportamentului opozant / delincvent al acestora (nerespectarea 

programului centrului, adsenteism scolar, consumul de tutun si alcool etc.); 

 Urmareste evolutia tuturor beneficiarilor din cadrul CTF Lipova; 

 Participă la întâlnirile echipei multidiciplinare organizate in cadrul caselor pentru: 

                         - a identifica nevoile copiilor; 

                         - a planifica lunar activitatea; 

                         - a elabora planuri individualizate de interventie (PIS) si pentru a urmării gradul 

de realizare a obiectivelor mentionate în acest documente 

                         - a elabora rapoarte de implementare PIS; 
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                         - a  întocmi rapoarte de activitate; 

                         - a recomanda  educatorilor metode de lucru cu copiii;  

 Actioneaza pentru asigurarea unui mediu securizant pentru copil/tânar;  

 Mentine in permanenta legatura cu personalul din case si cu cadrele didactice ; 

 Isi asumă responsabilităţi pentru demersurile pe care le face în soluţionarea unui caz, 

având obligaţia să informeze şeful ierarhic superior cu privire la acestea; 

 Aduce la cunostinta conducerii centrului de plasament orice disfunctionalitati întâlnite 

care pot aduce prejudicii sanatatii copiilor / tinerilor din institutie;  

 Sesizeaza orice abuz sau suspiciune, privind incalcarea drepturilor copilului; 

 Stabileste si mentine relatii profesionale cu întreg personalul institutiei;  

 Prezinta informatiile si documentele legate de beneficiari / interventii / rezultate, ori de 

cate ori sunt solicitate de catre superiorul ierarhic. 

 Detine o baza de date a copiilor din cadrul CTF Lipova; 

e)Atributiile pentru psihopedagog 

 Pastreaza confidentialitatea datelor referitoare la beneficiari in fata persoanelor fizice, 

juridice sau mass-media. 

 Cunoaste si respecta prevederile Regulamentului de Organizare si Functionare si 

Normele interne de functionare a compartimentului; 

 Se implica in  proiecte educationale, activitati educative, de socializare, ludice, de 

recreere , dar si de recuperare alaturi de beneficiarii centrului, propunand masuri de 

reabilitare ; 

 Ofera consiliere tuturor beneficiarilor protejati in compartiment, in functie de nevoi, dar 

si indrumare angajatilor care lucreaza direct cu copilul, in case; 

 Aplica hotararile luate de catre CPC si instant judecatoreasca; 

 Isi sustine in fata autoritatilor competente evaluarile sau rapoartele si raspunde pentru 

veridicitatea acestora; 

 Intocmeste rapoarte de activitate lunar, trimestrial, semestrial si annual la cererea sefului 

ierarhic sau a aconducerii DGASPC Arad; 

 Participa la intocmirea materialelor informative in ceea ce priveste SR; 

 Colaboreaza cu scoala si personalul angajat in institutia de invatamant, face vizite la 

scoala si se implica in toate problemele scolare ale copiilor protejati in compartiment, 

intervenind profesionist;  

 Participa la elaborarea planului institutional; 

 Respecta relatile ierarhice, disciplina la locul de munca, normele de conduit in relatiile cu 

ceilalti membrii ai colectivului; 

 Respecta normele de functionare si utilizare prevazute pentru echipamentele folosite; 

 Asigura mentinerea si utilizarea in conditii adecvate a obiectelor / bunurilor existente in 

compartiment/Institutie; 

 Sesizeaza orice abuz sau suspiciune, privind incalcarea drepturilor copilului; 

 Colaboreaza cu Consiliul Copilului; 

 Colaboreaza cu managerul de caz, pentru orice problema privind situatia fiecarui 

copil/tanar si face propuneri privind unele masuri adecvate; 

 Respecta codul deontologic al profesiei de psihopedagog; 

 Respecta normele de Securitate si Sanatate a Muncii si PSI; 

 Respecta programul de lucru stabilit prin normele interne; 

 Nerespectarea celor prevazute in Normele interne de functionare si Metodologia de 

organizare si functionare si fisa postului atrag dupa sine sanctionarea conform 

prevederilor Codului Muncii. 

  desfasoara activitati de stimulare senzorio-motorie,cognitiva si de limbaj,de educatie si 

reabilitare comportamentala pentru copii; 
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 utilizeaza terapii specifice psihopedagogice adecvate fiecarui copil; 

 desfasoara activitati de educatie si reabilitare comportamentala precum si terapii specifice 

pentru copiii din compartiment; 

 colaboreaza cu ceialati specialisti si cu angajatii compartimentului in vederea 

evaluarii,desfasurarii de programe de consiliere si terapii specifice psihopedagogice; 

 elaboreaza recomandari psihopedagogice menite sa faciliteze progresul copilului in toate 

ariile de dezvoltare; 

 intocmeste rapoarte privind progresele fiecarui copil in parte,in urma sedintelor 

individuale sau de grup; 

 sprijina metodologic activitatea educatorilor de grupa participand activ la realizarea 

planificarilor dar si la elaborarea obiectivelor educationale pentru fiecare copil; 

 participa la alte activitati la solicitarea coordonatorului de centru in limita competentelor 

si a legalitatii; 

 solicită sprijinul specialiştilor (asistent social,psiholog) în situaţia constatării unor 

dificultăţi de relaţionare cu copilul sau a identificării unor noi nevoi ale acestuia; 

 colaborează cu psihologul şi asistentul social şi îndeplineşte programul şi recomandările 

acestora în desfăşurarea activităţii; 

 colaborează cu copiii, personalul din casă şi cu specialiştii pentru întocmirea şi 

completarea planului individualizat de protecţie ale copiilor; 

  consiliază şi îndrumă copiii în vederea orientării lor şcolare şi profesionale, în funcţie de 

capacităţile şi abilităţile lor individuale, de performanţele şcolare, de oportunităţile şi 

resursele existente; 

 face demersurile necesare pentru înscrierea absolvenţilor într-o formă de învăţământ, în 

funcţie de orientarea realizată; 

 organizeaza si însoţeşte copiii în diferite activităţi cultural-educative organizate în cadrul 

compartimentului sau în colaborare cu alte instituţii; 

 participă la întocmirea şi implementarea programelor de intervenţie specifică prevăzute 

în Ordinul 21/ 2004 în colaborare cu ceilalţi specialişti; 

  întocmeşte rapoarte de activitate la cererea sefului de compartiment sau a conducerii 

DGASPC Arad; 

 are obligaţia să cunoască numerele de telefon ale salvării, poliţiei, pompierilor, medicului 

de familie, şefului de serviciu, sefului de compartiment; 

 

ART. 12 
  Personalul administrativ, gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire 

  Personalului administrativ asigură activităţile auxiliare serviciului social: aprovizionare, 

mentenanţă, achiziţii etc. şi poate fi: 

  a) administrator; 

  b) funcţionar administrativ, economic; 

  c) casier, magaziner; 

  d) paznic, personal pentru curăţenie spaţii, spălătoreasă; 

  e) şofer; 

  f) muncitor calificat; 

  g) muncitor necalificat. 

  Instrucţiune: Prezentul articol va cuprinde detaliat atribuţiile pentru fiecare post de 

specialitate aferent structurii organizatorice/ organigramei. 

 

ART. 13 

  Finanţarea centrului 

  (1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea 
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resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime de 

calitate aplicabile. 

  (2) Finanţarea cheltuielilor centrului se asigură, în condiţiile legii, din următoarele surse: 

  a) bugetul local al judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti; 

  b) bugetul de stat; 

  c) donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori juridice din ţară 

şi din străinătate; 

  d) fonduri externe rambursabile şi nerambursabile; 

  e) alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 
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ANEXA Nr. 23 

 

 

 

REGULAMENT  

de organizare şi funcţionare a serviciului social cu cazare: 

"COMPARTIMENT CASE DE TIP FAMILIAL LIPOVA" 

CASA DAVID VLADIMIRESCU 

     

  ART. 1 
  Definiţie 

  (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social 

"Compartiment Case de Tip Familial Lipova",Casa David Vladimirescu, aprobat prin 

aceeaşi hotărâre prin care a fost înfiinţat, în vederea asigurării funcţionării acestuia cu 

respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor 

beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile oferite etc. 

  (2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, 

cât şi pentru angajaţii centrului şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, 

reprezentanţii legali/convenţionali, vizitatori. 

   

ART. 2 
  Identificarea serviciului social 

  Serviciul social "Compartiment Case de Tip Familial Lipova-CASA David 

Vladimirescu str.Revolutiei nr.16 loc.Vladimirescu jud.Arad", cod serviciu social 8790CR-

C-I, este înfiinţat şi administrat de furnizorul Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Arad, acreditat conform Certificatului de acreditare Seria.AF nr.000159, deţine Licenţa 

de funcţionare definitivă/provizorie nr. ........., sediul/sediile .................... . Codul serviciu social 

8790CR-C-I, reprezintă "Centrele rezidenţiale pentru copilul separat temporar sau definitiv de 

părinţii săi: centre de plasament, case de tip familial, apartamente etc.". 

          

ART. 3 
  Scopul serviciului social 

  Scopul serviciului social "Compartiment Case de Tip Familial Lipova- Casa David 

Vladimirescu" este asigurarea protecţiei, creşterii şi îngrijirii copilului separat, temporar sau 

definitiv, de părinţii săi, ca urmare a stabilirii în condiţiile prezentei legi a măsurii plasamentului, 

în vederea reintegrării sau integrării familiale şi socio-profesionale. 

    Serviciului social "Compartiment Case de Tip Familial Lipova- Casa David 

Vladimirescu" asigură activităţi de găzduire pe o perioadă mai mare de 24 de ore, îngrijire, 

educaţie non-formală şi informală, sprijin emoţional, consiliere, precum şi dezvoltarea majorităţii 

deprinderilor de viaţă independentă şi a unor activităţi legate de reintegrarea sau integrarea 

familială; activităţile se acordă în locaţia serviciului social. Celelalte activităţi se pot acorda de 

către "Compartiment Case de Tip Familial Lipova- Casa David Vladimirescu", în locaţia 

proprie sau în alte locaţii, însă accesul la aceste activităţi este asigurat şi monitorizat de serviciul 

în cauză.  

   

ART. 4 
  Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare 

  (1) Serviciul social "Compartiment Case de Tip Familial Lipova- Casa Calendula" 

funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a 
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serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, Legea nr. 

272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare etc.  

  (2) Standard minim de calitate aplicabil este reglementat prin Ordinul 21/2004 pentru 

aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecţia copilului de tip 

rezidenţial. 

      (3) Serviciul social "Compartiment Case de Tip Familial Lipova- Casa David 

Vladimirescu" este înfiinţat prin: 

  a) Hotărârea Consiliului Judeţean Arad, nr.72/21.06.2012 şi funcţionează în cadrul Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad 

   

ART. 5 
  Principiile care stau la baza acordării serviciului social 

  (1) Serviciul social "Casa David Vladimirescu seorganizează şi funcţionează cu 

respectarea principiilor generale care guvernează sistemul naţional de asistenţă socială, precum 

şi a principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislaţia 

specifică, în convenţiile internaţionale ratificate prin lege şi în celelalte acte internaţionale în 

materie la care România este parte, precum şi în standardele minime de calitate aplicabile. 

  (2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul 

"Compartiment Case de Tip Familial Lipova –Casa David Vladimirescu" sunt următoarele: 

  a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare; 

  b) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte egalitatea 

de şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală şi 

întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele beneficiare; 

  c) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare; 

  d) deschiderea către comunitate; 

  e) asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor 

lor; 

  f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate 

a unui personal mixt; 

  g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se 

cont, după caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitate de exerciţiu 

- cu respectarea prevederilor Legii sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări 

psihice nr. 487/2002, republicată; 

  h) facilitarea menţinerii relaţiilor personale ale beneficiarului şi a contactelor directe, după 

caz, cu fraţii, părinţii, alte rude, prieteni, precum şi cu alte persoane faţă de care acesta a 

dezvoltat legături de ataşament; 

  i) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare; 

  j) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare; 

  k) preocuparea permanentă pentru identificarea soluţiilor de integrare în familie sau, după 

caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potenţialului şi 

abilităţilor persoanei beneficiare de a trăi independent; 

  l) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a 

acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate; 

  m) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare; 

  n) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale; 

  o) primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor 

capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu care 

se pot confrunta la un moment dat; 
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  p) colaborarea centrului/unităţii cu serviciul public de asistenţă socială. 

   

ART. 6 

  Beneficiarii serviciilor sociale 

  (1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în "Compartiment Case de Tip Familial 

Lipova- Casa David Vladimirescu" sunt copiii separaţi, temporar sau definitiv, de părinţii săi, 

ca urmare a stabilirii măsurii plasamentului. 

  (2) Condiţiile de acces/admitere în centru sunt următoarele: 

  a) acte necesare: 

    – Hotărare emisă de Comisiei pentru Protecţia Copilului sau, după caz, Sentinţa civilă emisă 

de Tribunal, din care să reiasă instituirea plasamentului copilului la DGASPC Arad; 

    - Dispoziţia Directorului general al DGASPC Arad prin care se dispune locul aplicării măsurii 

plasamentului copilului, respectiv la "Compartiment Case de Tip Familial Lipova- Casa 

David Vladimirescu" 

   b) Modalitatea de stabilire a contribuţiei beneficiarului este conform Hotărarii CPC sau 

Sentinţei civile enise de Tribunal. 

  (3) Condiţii de încetare a serviciilor: reintegrarea sau integrarea familială şi socio-

profesională a copilului/tanărului. 

  (4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în "Compartiment Case de Tip 

Familial Lipova –Casa David Vladimirescu" au următoarele drepturi: 

  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; 

  c) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite; 

  d) să li se asigure continuitatea 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 li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime; 

  g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite; 

  h) să li se respecte toate drepturile speciale în situaţia în care sunt minori sau persoane cu 

dizabilităţi. 

  (5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în "Compartiment Case de Tip 

Familial Lipova-Casa David Vladimirescu" au următoarele obligaţii: 

  a) să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială, medicală 

şi economică; 

  b) să participe, în raport cu vârsta, situaţia de dependenţă etc., la procesul de furnizare a 

serviciilor sociale; 

  c) să contribuie, în conformitate cu legislaţia în vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate, 

în funcţie de tipul serviciului şi de situaţia lor materială; 

  d) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală; 

  e) să respecte prevederile prezentului regulament. 

   

ART. 7 
  Activităţi şi funcţii 

  Principalele funcţiile ale serviciului social "Compartiment Case de Tip Familial Lipova-

Casa David Vladimirescu " sunt următoarele: 

  a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea 

următoarele activităţi: 
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    1. reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana 

beneficiară; 

    2. găzduire pe perioada determinată; 

    3. îngrijire personală; 

    4. educare; 

    5. dezvoltarea abilităţilor de viaţă independentă; 

     6. consiliere psihologică şi suport emoţional; 

     7. supraveghere; 

     8. socializare şi activităţi culturale; 

    b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg 

despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi: 

   1. organizarea de activităţi (serbări, programe)şi invitarea autorităţilor publice şi a 

publicului larg (rudele copilului, persoane faţă de care acesta a dezvoltat relaţii de ataşament, 

cadre didactice etc.) în “Compartiment Case de Tip Familial Lipova-Casa David 

Vladimirescu. 

   2. organizarea de activităţi în comunitate cu beneficiarii (spectacole, excursii etc.); 

   3. articole privind activitatea “Compartimentului Case de Tip familial Lipova-Casa 

David Vladimirescu” în presă; 

   4. elaborarea de rapoarte de activitate; 

  c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de 

promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în 

care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit 

scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activităţi: 

   1. campanii de promovare a drepturilor copilului; 

   2. campanii pentru încurajarea voluntariatului; 

  d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi: 

   1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor; 

   2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate; 

  e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea 

următoarelor activităţi: 

     1. încadrarea în bugetul de venituri şi cheltuieli; 

    2. întocmirea şi respectarea planului de achiziţii; 

    3. achiziţionarea produselor necesare copiilor în limita bugetului disponibil şi conform 

baremurilor în vigoare; 

     4. întocmirea fişelor posturilor pentru toţi angajaţii; 

     5. respectarea de către toţi angajaţii a responsabiltăţilor şi atribuţiilor, din fişa postului; 

      

ART. 8 
  Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal 

  (1) Serviciul social "Compartiment Case de Tip Familial Lipova- Casa David 

Vladimirescu" funcţionează cu un număr total personal de 60,respectiv 5 angajati la casa David 

Vladimirescu conform prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Arad, nr.143/26.06.2015  din 

care: 

  a) personal de conducere: şef de centru; 

  b) personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă; personal de specialitate şi auxiliar: 

5/casa-4/compartiment; 

  c) personal cu funcţii administrative, gospodărire, întreţinere-reparaţii, deservire: 

3/compartiment; 

  d) voluntari, în funcţie de cererile depuse.  

  2. Personalul de specialitate reprezintă 60% din totalul personalului. 
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  3. Încadrarea personalului se realizează cu respectarea numărului maxim de posturi 

prevăzut în statul de funcţii aprobat. 

  4. Numărul maxim de posturi pentru funcţii de conducere este un post pentru şeful de 

centru. 

  (2) Raportul angajat/beneficiar, conform ordinului 21/2004 este de: 

 

 

 

Categoria de varstă Nr. de copii/grupă Raport minim adulţi-

copii 

4-6 ani - 1:3 

7-12 ani  5 1:4 

Peste 13 ani 6 1:6 

          

ART. 9 
  Personalul de conducere 

  (1) Personalul de conducere  este reprezentat de şef de centru; 

  (2) Atribuţiile personalului de conducere sunt: 

  a) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul 

serviciului şi propune organului competent sancţiuni disciplinare pentru salariaţii care nu îşi 

îndeplinesc în mod corespunzător atribuţiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul 

furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.; 

  b) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării 

obiectivelor şi întocmeşte informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale; 

  c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi 

perfecţionare; 

  d) colaborează cu alte centre/alţi furnizori de servicii sociale şi/sau alte structuri ale 

societăţii civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătăţirii permanente a 

instrumentelor proprii de asigurare a calităţii serviciilor, precum şi pentru identificarea celor mai 

bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare; 

  e) întocmeşte raportul anual de activitate; 

  f) asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii serviciului/centrului; 

  g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice şi a numărului 

de personal; 

  h) desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii centrului în comunitate; 

  i) ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări 

ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce; 

  j) răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul serviciului şi 

dispune, în limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea acestor 

activităţi sau, după caz, formulează propuneri în acest sens; 

  k) organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a 

regulamentului de organizare şi funcţionare; 

  l) reprezintă serviciul în relaţiile cu furnizorul de servicii sociale şi, după caz, cu autorităţile 

şi instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, precum şi în 

justiţie, cu acordul Directorului general al DGASPC Arad; 

  m) asigură comunicarea şi colaborarea permanentă cu serviciul public de asistenţă socială 

de la nivelul primăriei şi de la nivel judeţean, cu alte instituţii publice locale şi organizaţii ale 

societăţii civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor; 

  n) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi 

beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare; 
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  o) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 

  (3) Funcţiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condiţiile legii. 

  (4) Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducere trebuie să fie absolvenţi cu diplomă de 

învăţământ superior în domeniul psihologie, asistenţă socială şi sociologie, cu vechime de 

minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenţi cu diplomă de licenţă ai 

învăţământului superior în domeniul juridic, medical, economic şi al ştiinţelor administrative, cu 

experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale. 

  (5) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a conducătorilor instituţiei se face în 

condiţiile legii. 

   

ART. 10 
  Compartiment Case de Tip Familial Lipova – Casa David Vladimirescu nu are 

personalitate juridică şi consiliul consultativ. 

   

ART. 11 
  Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă. Personal de specialitate şi auxiliar 

  (1) Personalul de specialitate este:  

y) în cadrul casei: 4 referenti  

z) în cadrul compartimentului/complexului -4 

  a) asistent medical generalist (325901), soră medicală (322102); 

  b) asistent social (263501); 

  c) psiholog (263411);  

  d) psihopedagog (263412); 

 

  (2) Atribuţii ale personalului de specialitate: 

  a) asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea 

prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile şi a prezentului regulament; 

  b) colaborează cu specialişti din alte centre în vederea soluţionării cazurilor; identificării de 

resurse etc.; 

  c) monitorizează respectarea standardelor minime de calitate; 

  d) sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii 

de nerespectare a prevederilor prezentului regulament etc.; 

  e) întocmeşte rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată; 

  f) face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi 

respectării legislaţiei; 

    g) cunoaste si respecta: 

 Legislatia in domeniul protectiei copilului; 

 Prevederile Codului Muncii; 

 Documente care reglementeaza activitatea D.G.A.S.P.C Arad: 

   - Regulamentul de organizare şi functionare al DGASPC Arad 

   - Regulamentul intern al D.G.A.S.P.C. Arad; 

   - Acordul–Contractul colectiv de munca al D.G.A.SP.C. Arad 

 Documente care reglementeaza activitatea centrului: 

   - Metodologia de organizare si functionare; 

   - Norme interne de functionare; 

    - Proiect institutional; 

    - Planul anual de actiune – Stabilirea unui sistem de monitorizare a desfasurarii activitatilor 

din structura obiectivelor ; 

   - Codul etic al personalului centrului, pentru relatiile cu copiii si familiile acestora ; 

   - Codul de conduita profesionala a personalului ce isi desfasoara activitatea in centru ; 
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   - Misiunea centrului ; 

   - Procedurile operationale privind realizarea activitatilor din cadrul centrului/casei; 

   - Programul copiilor din cadrul casei/centrului; 

 Contractul individual de munca; 

 Drepturile copilului; 

 Proceduri privind: 

   - acordarea de sprijin personalizat copiluluibeneficiarului; 

   - consilierea si sprijinirea familiei copilului; 

   - implicarea parintilor / familiei extinse a copilului in programul de ingrijire al copilului ; 

   - asigurarea intimitatii si confidentialitatii; 

   - asigurarea securităţii; 

   - consultarea si participarea copiilor; 

   - acordarea primului ajutor; 

   - sesizarea/reclamarea unor fapte/evenimente deosebite; 

   - protejarea copilui de abuz, neglijare, exploatare; 

   - controlul comportamentelor inacceptabile copiilor; 

   - gestionarea resurselor financiare ale copiilor; 

   - absenţa copilului fără permisiune; 

 Procedurile operaţionale specifice activităţilor 

desfăşurate în cadrul procesului de furnizare a serviciilor pentru protecţia copilului de tip 

rezidenţial, conform ISO. 

  g) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 

 

  (3) Atribuţiile pentru fiecare post de specialitate aferent structurii 

organizatorice/organigramei. 

    a) Atribuţiile asistentului social 

 Intocmeste, completeaza si tine evidente documentelor din dosarul beneficiarului; 

 Intocmeste dispozitii, opisuri pentru fiecare copil/tanar; 

 Are evidente copiilor care beneficiaza de servicii de asistenta sociala-baza de date in 

cadrulcentrului; 

 Intermediază relaţia copilului ocrotit cu familia sa (părinţi, rude) şi alte persoane faţă de care 

copilul a dezvoltat relaţii de ataşament, in vederea reintegrării / integrării familiale a acestuia; 

 Urmăreşte starea copilului, în urma învoirii în familie, cu scopul menținerii sau încetării 

acestor învoiri; 

 Sprijină copiii/tinerii, în vederea integrării socio-profesionale prin: 

          - sprijin şcolar 

          - consiliere 

 Consiliază copiii / tinerii pe diverse teme: drepturile copilului şi responsabilităţile acestora, 

relaţia copilului cu familia naturală/ personalul casei/cadre didactice/cadre medicale, integrare 

socio-profesională si orice alte teme, în functie de nevoile copiilor etc.; 

  Se implică in educarea copiilor cu un comportament deviant si desfăşoară activități de 

recreeere şi socializare cu beneficiarii. 

 Actioneaza pentru asigurarea unui mediu securizant pentru copil/tânar; 

  Realizează un climat relaxant evitând starea de frică, nelinişte şi nerăbdare a copilului pe 

perioada efectuarii activitatilor; 

 Colaborează cu psihologul/psihopedagogul pentru a informa familia copilului privind 

progresele si nevoile acestuia;   

  Indrumă copiii in cazul comportamentului opozant / delincvent al acestora (nerespectarea 

programului centrului, absenteism scolar, consum de tutun si alcool etc.); 

 Organizeaza activitati pentru copii in comunitate pentru integrarea socială a acestora;   
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 Urmareste evolutia tuturor cazurilor repartizate, intocmeste rapoarte de vizita si consiliere 

precum si rapoarte psihosociale pentru copiii/tinerii din centru. 

 Participă la întâlnirile echipei multidiciplinare organizate în cadrul centrului pentru (se 

semnează procesul verbal): 

      - a identifica nevoile copiilor; 

      - a planifica lunar activitatea; 

      - a elabora planuri individualizate de interventie (PIS) si pentru a urmării gradul de realizare 

a obiectivelor mentionate în acest documente; 

     - a elabora rapoarte de implementare PIS; 

     - a  întocmi rapoarte de activitate; 

 Inregistreaza toate datele cazurilor repratizate, intocmeste rapoarte de vizita in urma vizitelor 

in familie copiilor si de consiliere, precum si rapoarte psihosociale pentru copii/tinerii, impreuna 

cu psihologul din centru sau din cadrul serviciului 

 Evalueaza situatia fiecarui caz si propune sefului de centru modalitati de interventie pentru 

cazurile de care raspunde 

 Pregateste documentatia necesara pentru reevaluarea copiilor/tinerilor; 

 Aplica hotararile luate de catre C.P.C. si instanta judecatoreasca; 

 Isi sustine in fata autoritatilor competentele evaluarile, rapoartele si raspunde pentru 

veridicitatea acestora; 

 Aduce la cunostinta sefului de centru toate modificarile aparute in dosarul 

copilului/tanarului; 

 Intocmeste rapoarte de activitate lunar, trimestrial si anual la cererea sefului de centru, 

sefului de serviciu sau conducerii D.G.A.S.P.C. ARAD 

    b)Atribuţiile pentru următoarele posturi: îngrijitor copii, referent educator, instructor 

educaţie 

 Desfăşoară activităţi de: îngrijire, formare de deprinderi de viaţă independentă, sprijin scolar, 

socializare şi recreere a copiilor ocrotiţi, consemnându-le scris în programele de interventie 

specifică; 

 Efectueaza activitati zilnice de intretinere si igienizare a casei, raspunzand  de starea de 

curatenie a casei; 

 Pregateste hrana copiilor in perioada cand este de serviciu, conform meniului; 

 Se implica activ in toate activitatile casei in functie de nevoi si de momentul in care isi 

desfasoara activitatea; 

 Participa la organizarea de activitati la nivelul grupei, a casei, al compartimentului; 

 Sprijină şi coordonează copiii pentru respectarea programului zilnic; 

 Sprijină copiii, dupa caz, la: îmbrăcare/dezbrăcare,  servirea  mesei, igienă, efectuarea baii 

generale şi in toate activitatile de formare a deprinderilor de autonomie personala; 

 Cunoaste trecutul copilului, starea sa de sanatate, preferintele si comportamentul acestuia, 

date despre familia copilului, motivul luarii masurii de protectie si foloseste toate aceste date 

pentru a dezvolta o buna relatie cu copilul pentru a-si adapta interventia educativa, pastrand 

confidentialitatea tuturor datelor; 

 Raspunde de integritatea fizica si morala a copiilor pe perioada orelor de munca; 

 Crează un climat socio-afectiv, securizant, asigură copilului o relaţie caldă, de înţelegere;  

 Supravegheaza copiii pentru evitarea accidentelor in timpul desfasurarii activitatii in casa si 

respecta normele de igiena si protectie; 

 Urmareste respectarea de catre copii a regulilor de igiena corporala,  alimentara  si 

vestimentara; 

 Răspunde de viaţa şi securitatea copiilor care sunt încredinţaţi în timpul în care îşi  

desfăşoară activitatea, luând măsuri de prevenire a accidentelor, urmăreşte permanent starea 

psiho-fizică a copilului şi sesizează serviciul medical de urgenţă (dacă este necesar) şi şefului de 
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centru,  orice modificare intervenită în dezvoltarea copilului, consemnează la ieşirea din tură 

orice eveniment deosebit ; 

 Raspunde de starea de sanatate a copiilor pe timpul desfasurarii activitatii si ia masuri 

urgente in cazul imbolnavirilor, cu obligativitatea administrarii tratamentului medicamentos; 

 Însoţeşte copiii prescolari la gradinita; 

 Însoţeşte şi supraveghează copiii din casa/centru pe perioada şederii acestora  în spital; 

 Însoţeşte copiii la diferite activitati de recreere si socializare in comunitate - excursii,tabere, 

spectacole, serbari etc.; 

 Organizează activitatea educativă, sub forma de joc colectiv şi individual, respectând 

particularităţile de dezvoltare ale copiilor; 

 Indrumă copiii / adolescentii in cazul comportamentului opozant al acestora (nerespectarea 

programului centrului, adsenteism scolar, consumul de tutun si alcool etc.);  

 Stabileşte comunicarea copilului cu părinţii, informându-i pe aceştia despre achiziţiile  

        c) Atribuţiile asistente medicale 

 Coordonează activitatea personalului din cadrul compartimentului,pentru menţinerea şi 

refacerea stării de sănătate a copiilor ocrotiţi; 

 Colaborează cu medicul de familie şi medicii specialişti, în funcţie de nevoile medicale ale 

copiilor; 

 Completează şi verifică modul de completare a “Registrului medical” de către personalul 

centrului; 

 Elaborează şi completează periodic şi la nevoie documentele: “Fişă medicală”, „Plan 

personalizat de intervenţie pentru menţinerea stării de sănătate a copilului”; 

 Consiliază copiii/tinerii pe diverse teme, cum ar fi: reguli de igienă, alimentaţia sănătoasă, 

transformările corpului în adolescenţă, prevenirea bolilor infecto-contagioase,  prevenirea 

sarcinii nedorite şi pe alte teme, în funcţie de nevoile acestora. 

      d)Atributiile pentru psiholog 

 Asigură copiilor ocrotiti în cadrul Compartimentului de tip familial Lipova: 

-  evaluare psihologică (dacă este necesar); 

- terapii prin învăţare –dezvoltarea funcţiilor cognitive, dezvoltarea abilităţilor de autocontrol, 

dezvoltarea autonomiei personale; 

- terapie ocupaţională; 

- diverse forme de psihoterapie; 

- sprijin scolar 

- consiliere; 

 Desfăşoară urmatoarele activitati cu copiii si tinerii: activitati de formare de deprinderi, 

activităţi educative, sprijin scolar, activitati de recreere si socializare; 

 Organizeaza activitati pentru copii in comunitate pentru integrarea socială a acestora; 

 Confecţionează material didactic pentru activităţile cu copiii şi pentru diferite evenimente, 

serbări şi pregăteşte copiii în acest sens; 

 Consiliază copiii / tinerii pe diverse teme: drepturile copilului şi responsabilităţile acestora, 

relaţia copilului cu familia naturală/ personalul casei/cadre didactice/cadre medicale, 

integrare socio-profesională si orice alte teme, în functie de noile copiilor etc.; 

 Consiliază si recomandă educatorilor/instructorilor de educatie metode de lucru cu copiii;  

 Indrumă copiii in cazul comportamentului opozant / delincvent al acestora (nerespectarea 

programului centrului, adsenteism scolar, consumul de tutun si alcool etc.); 

 Urmareste evolutia tuturor beneficiarilor din cadrul CTF Lipova; 

 Participă la întâlnirile echipei multidiciplinare organizate in cadrul caselor pentru: 

                         - a identifica nevoile copiilor; 

                         - a planifica lunar activitatea; 
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                         - a elabora planuri individualizate de interventie (PIS) si pentru a urmării gradul 

de realizare a obiectivelor mentionate în acest documente 

                         - a elabora rapoarte de implementare PIS; 

                         - a  întocmi rapoarte de activitate; 

                         - a recomanda  educatorilor metode de lucru cu copiii;  

 Actioneaza pentru asigurarea unui mediu securizant pentru copil/tânar;  

 Mentine in permanenta legatura cu personalul din case si cu cadrele didactice ; 

 Isi asumă responsabilităţi pentru demersurile pe care le face în soluţionarea unui caz, 

având obligaţia să informeze şeful ierarhic superior cu privire la acestea; 

 Aduce la cunostinta conducerii centrului de plasament orice disfunctionalitati întâlnite 

care pot aduce prejudicii sanatatii copiilor / tinerilor din institutie;  

 Sesizeaza orice abuz sau suspiciune, privind incalcarea drepturilor copilului; 

 Stabileste si mentine relatii profesionale cu întreg personalul institutiei;  

 Prezinta informatiile si documentele legate de beneficiari / interventii / rezultate, ori de 

cate ori sunt solicitate de catre superiorul ierarhic. 

 Detine o baza de date a copiilor din cadrul CTF Lipova; 

e)Atributiile pentru psihopedagog 

 Pastreaza confidentialitatea datelor referitoare la beneficiari in fata persoanelor fizice, 

juridice sau mass-media. 

 Cunoaste si respecta prevederile Regulamentului de Organizare si Functionare si 

Normele interne de functionare a compartimentului; 

 Se implica in  proiecte educationale, activitati educative, de socializare, ludice, de 

recreere , dar si de recuperare alaturi de beneficiarii centrului, propunand masuri de 

reabilitare ; 

 Ofera consiliere tuturor beneficiarilor protejati in compartiment, in functie de nevoi, dar 

si indrumare angajatilor care lucreaza direct cu copilul, in case; 

 Aplica hotararile luate de catre CPC si instant judecatoreasca; 

 Isi sustine in fata autoritatilor competente evaluarile sau rapoartele si raspunde pentru 

veridicitatea acestora; 

 Intocmeste rapoarte de activitate lunar, trimestrial, semestrial si annual la cererea sefului 

ierarhic sau a aconducerii DGASPC Arad; 

 Participa la intocmirea materialelor informative in ceea ce priveste SR; 

 Colaboreaza cu scoala si personalul angajat in institutia de invatamant, face vizite la 

scoala si se implica in toate problemele scolare ale copiilor protejati in compartiment, 

intervenind profesionist;  

 Participa la elaborarea planului institutional; 

 Respecta relatile ierarhice, disciplina la locul de munca, normele de conduit in relatiile cu 

ceilalti membrii ai colectivului; 

 Respecta normele de functionare si utilizare prevazute pentru echipamentele folosite; 

 Asigura mentinerea si utilizarea in conditii adecvate a obiectelor / bunurilor existente in 

compartiment/Institutie; 

 Sesizeaza orice abuz sau suspiciune, privind incalcarea drepturilor copilului; 

 Colaboreaza cu Consiliul Copilului; 

 Colaboreaza cu managerul de caz, pentru orice problema privind situatia fiecarui 

copil/tanar si face propuneri privind unele masuri adecvate; 

 Respecta codul deontologic al profesiei de psihopedagog; 

 Respecta normele de Securitate si Sanatate a Muncii si PSI; 

 Respecta programul de lucru stabilit prin normele interne; 
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 Nerespectarea celor prevazute in Normele interne de functionare si Metodologia de 

organizare si functionare si fisa postului atrag dupa sine sanctionarea conform 

prevederilor Codului Muncii. 

  desfasoara activitati de stimulare senzorio-motorie,cognitiva si de limbaj,de educatie si 

reabilitare comportamentala pentru copii; 

 utilizeaza terapii specifice psihopedagogice adecvate fiecarui copil; 

 desfasoara activitati de educatie si reabilitare comportamentala precum si terapii specifice 

pentru copiii din compartiment; 

 colaboreaza cu ceialati specialisti si cu angajatii compartimentului in vederea 

evaluarii,desfasurarii de programe de consiliere si terapii specifice psihopedagogice; 

 elaboreaza recomandari psihopedagogice menite sa faciliteze progresul copilului in toate 

ariile de dezvoltare; 

 intocmeste rapoarte privind progresele fiecarui copil in parte,in urma sedintelor 

individuale sau de grup; 

 

 sprijina metodologic activitatea educatorilor de grupa participand activ la realizarea 

planificarilor dar si la elaborarea obiectivelor educationale pentru fiecare copil; 

 participa la alte activitati la solicitarea coordonatorului de centru in limita competentelor 

si a legalitatii; 

 solicită sprijinul specialiştilor (asistent social,psiholog) în situaţia constatării unor 

dificultăţi de relaţionare cu copilul sau a identificării unor noi nevoi ale acestuia; 

 colaborează cu psihologul şi asistentul social şi îndeplineşte programul şi recomandările 

acestora în desfăşurarea activităţii; 

 colaborează cu copiii, personalul din casă şi cu specialiştii pentru întocmirea şi 

completarea planului individualizat de protecţie ale copiilor; 

  consiliază şi îndrumă copiii în vederea orientării lor şcolare şi profesionale, în funcţie de 

capacităţile şi abilităţile lor individuale, de performanţele şcolare, de oportunităţile şi 

resursele existente; 

 face demersurile necesare pentru înscrierea absolvenţilor într-o formă de învăţământ, în 

funcţie de orientarea realizată; 

 organizeaza si însoţeşte copiii în diferite activităţi cultural-educative organizate în cadrul 

compartimentului sau în colaborare cu alte instituţii; 

 participă la întocmirea şi implementarea programelor de intervenţie specifică prevăzute 

în Ordinul 21/ 2004 în colaborare cu ceilalţi specialişti; 

  întocmeşte rapoarte de activitate la cererea sefului de compartiment sau a conducerii 

DGASPC Arad; 

 are obligaţia să cunoască numerele de telefon ale salvării, poliţiei, pompierilor, medicului 

de familie, şefului de serviciu, sefului de compartiment; 

 

ART. 12 
  Personalul administrativ, gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire 

  Personalulul administrativ asigură activităţile auxiliare serviciului social: aprovizionare, 

mentenanţă, achiziţii etc. şi poate fi: 

  a) administrator; 

  b) funcţionar administrativ, economic; 

  c) casier, magaziner; 

  d) paznic, personal pentru curăţenie spaţii, spălătoreasă; 

  e) şofer; 

  f) muncitor calificat; 

  g) muncitor necalificat. 
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  Instrucţiune: Prezentul articol va cuprinde detaliat atribuţiile pentru fiecare post de 

specialitate aferent structurii organizatorice/ organigramei. 

 

ART. 13 
  Finanţarea centrului 

  (1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea 

resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime de 

calitate aplicabile. 

  (2) Finanţarea cheltuielilor centrului se asigură, în condiţiile legii, din următoarele surse: 

  a) bugetul local al judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti; 

  b) bugetul de stat; 

  c) donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori juridice din ţară 

şi din străinătate; 

  d) fonduri externe rambursabile şi nerambursabile; 

  e) alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 
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ANEXA Nr. 24 

 

 

REGULAMENT  

de organizare şi funcţionare a serviciului social cu cazare: 

"Complex Servicii Sociale Ineu „ 

Centrul Tineret 

ART. 1 
  Definiţie 

  (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social 

"Complex Servicii Sociale Ineu –Centrul Tineret ", aprobat prin aceeaşi hotărâre prin care a fost 

înfiinţat, în vederea asigurării funcţionării acestuia cu respectarea standardelor minime de 

calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile 

de admitere, serviciile oferite etc. 

  (2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, 

cât şi pentru angajaţii centrului şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, 

reprezentanţii legali/convenţionali, vizitatori. 
 

ART. 2 

  Identificarea serviciului social 

  Serviciul social " Complex Servicii Sociale Ineu –Centrul Tineret ", cod serviciu social 

8790CR-C-I, este înfiinţat şi administrat de furnizorul Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Arad, acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF  nr.000159, 

deţine Licenţa de funcţionare definitivă/provizorie sediul/sediile Ineu  , strada  Aleea Siculii nr. 1  

Si Codul serviciu social 8790CR-C-I, reprezintă "Centrele rezidenţiale pentru copilul separat 

temporar sau definitiv de părinţii săi: centre de plasament, case de tip familial, apartamente etc.". 

 

ART. 3 

  Scopul serviciului social 

  Scopul serviciului social " Complex Servicii Sociale Ineu –Centrul Tineret " este asigurarea 

protecţiei, creşterii şi îngrijirii copilului separat, temporar sau definitiv, de părinţii săi, ca urmare 

a stabilirii în condiţiile prezentei legi a măsurii plasamentului, în vederea reintegrării sau 

integrării familiale şi socio-profesionale. 

    Serviciului social " Complex Servicii Sociale Ineu –Centrul Tineret " asigură activităţi de 

găzduire pe o perioadă mai mare de 24 de ore, îngrijire, educaţie non-formală şi informală, 

sprijin emoţional, consiliere, precum şi dezvoltarea majorităţii deprinderilor de viaţă 

independentă şi a unor activităţi legate de reintegrarea sau integrarea familială; activităţile se 

acordă în locaţia serviciului social. Celelalte activităţi se pot acorda de către " Complex Servicii 

Sociale Ineu –Centrul Tineret ", în locaţia proprie sau în alte locaţii, însă accesul la aceste 

activităţi este asigurat şi monitorizat de serviciul în cauză.   
 

ART. 4 
  Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare 

  (1) Serviciul social " Complex Servicii Sociale Ineu –Centrul Tineret " funcţionează cu 

respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, 

reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, Legea nr. 272/2004 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare etc.  
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  (2) Standard minim de calitate aplicabil este reglementat prin Ordinul 21/2004 pentru 

aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecţia copilului de tip 

rezidenţial. 

      (3) Serviciul social " Complex Servicii Sociale Ineu –Centrul Tineret " este înfiinţat prin: 

  a) Hotărârea Consiliului Judeţean Arad, nr. ............... şi funcţionează în cadrul Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad 

 

ART. 5 
  Principiile care stau la baza acordării serviciului social 

  (1) Serviciul social " Complex Servicii Sociale Ineu –Centrul Tineret " se organizează şi 

funcţionează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul naţional de asistenţă 

socială, precum şi a principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute 

în legislaţia specifică, în convenţiile internaţionale ratificate prin lege şi în celelalte acte 

internaţionale în materie la care România este parte, precum şi în standardele minime de calitate 

aplicabile. 

  (2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul " Complex 

Servicii Sociale Ineu –Centrul Tineret " sunt următoarele: 

  a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare; 

  b) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte egalitatea 

de şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală şi 

întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele beneficiare; 

  c) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare; 

  d) deschiderea către comunitate; 

  e) asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor 

lor; 

  f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate 

a unui personal mixt; 

  g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se 

cont, după caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitate de exerciţiu 

- cu respectarea prevederilor Legii sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări 

psihice nr. 487/2002, republicată; 

  h) facilitarea menţinerii relaţiilor personale ale beneficiarului şi a contactelor directe, după 

caz, cu fraţii, părinţii, alte rude, prieteni, precum şi cu alte persoane faţă de care acesta a 

dezvoltat legături de ataşament; 

  i) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare; 

  j) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare; 

  k) preocuparea permanentă pentru identificarea soluţiilor de integrare în familie sau, după 

caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potenţialului şi 

abilităţilor persoanei beneficiare de a trăi independent; 

  l) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a 

acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate; 

  m) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare; 

  n) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale; 

  o) primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor 

capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu care 

se pot confrunta la un moment dat; 

  p) colaborarea centrului/unităţii cu serviciul public de asistenţă socială. 
 

ART. 6 
  Beneficiarii serviciilor sociale 
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  (1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în " Complex Servicii Sociale Ineu –Centrul 

Tineret " sunt copiii separaţi, temporar sau definitiv, de părinţii săi, ca urmare a stabilirii măsurii 

plasamentului. 

  (2) Condiţiile de acces/admitere în centru sunt următoarele: 

  a) acte necesare: 

    – Hotărare emisă de Comisiei pentru Protecţia Copilului sau, după caz, Sentinţa civilă emisă 

de Tribunal, din care să reiasă instituirea plasamentului copilului la DGADPC Arad; 

    - Dispoziţia Directorului general al DGASPC Arad prin care se dispune locul aplicării măsurii 

plasamentului copilului, respectiv la " Complex Servicii Sociale Ineu–Centrul Tineret " 

   b) Modalitatea de stabilire a contribuţiei beneficiarului este conform Hotărarii CPC sau 

Sentinţei civile enise de Tribunal. 

  (3) Condiţii de încetare a serviciilor: reintegrarea sau integrarea familială şi socio-

profesională a copilului/tanărului. 

  (4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în " Complex Servicii Sociale Ineu –

Centrul Tineret " au următoarele drepturi: 

  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; 

  c) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite; 

  d) să li se asigure continuitatea 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 li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime; 

  g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite; 

  h) să li se respecte toate drepturile speciale în situaţia în care sunt minori sau persoane cu 

dizabilităţi. 

  (5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în " Complex Servicii Sociale Ineu –

Centrul Tineret " au următoarele obligaţii: 

  a) să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială, medicală 

şi economică; 

  b) să participe, în raport cu vârsta, situaţia de dependenţă etc., la procesul de furnizare a 

serviciilor sociale; 

  c) să contribuie, în conformitate cu legislaţia în vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate, 

în funcţie de tipul serviciului şi de situaţia lor materială; 

  d) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală; 

  e) să respecte prevederile prezentului regulament. 

   
ART. 7 
  Activităţi şi funcţii 

  Principalele funcţiile ale serviciului social " Complex Servicii Sociale Ineu –Centrul Tineret 

" sunt următoarele: 

  a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea 

următoarele activităţi: 

    1. reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana 

beneficiară; 

    2. găzduire pe perioada determinată; 

    3. îngrijire personală; 
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    4. educare; 

    5. dezvoltarea abilităţilor de viaţă independentă; 

     6. consiliere psihologică şi suport emoţional; 

     7. supraveghere; 

     8. socializare şi activităţi culturale; 

    b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg 

despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi: 

   1. organizarea de activităţi (serbări, programe)şi invitarea autorităţilor publice şi a 

publicului larg (rudele copilului, persoane faţă de care acesta a dezvoltat relaţii de ataşament, 

cadre didactice etc.) în “ Complex Servicii Sociale Ineu –Centrul Tineret” 

   2. organizarea de activităţi în comunitate cu beneficiarii (spectacole, excursii etc.); 

   3. articole privind activitatea “ Complex Servicii Sociale Ineu –Centrul Tineret” în presă; 

   4. elaborarea de rapoarte de activitate; 

  c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de 

promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în 

care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit 

scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activităţi: 

   1. campanii de promovare a drepturilor copilului; 

   2. campanii pentru încurajarea voluntariatului; 

  d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi: 

   1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor; 

   2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate; 

  e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea 

următoarelor activităţi: 

     1. încadrarea în bugetul de venituri şi cheltuieli; 

    2. întocmirea şi respectarea planului de achiziţii; 

    3. achiziţionarea produselor necesare copiilor în limita bugetului disponibil şi conform 

baremurilor în vigoare; 

     4. întocmirea fişelor posturilor pentru toţi angajaţii; 

     5. respectarea de către toţi angajaţii a responsabiltăţilor şi atribuţiilor, din fişa postului; 

      
ART. 8 

  Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal  

  (1) Serviciul social " Complex Servicii Sociale Ineu –Centrul Tineret " funcţionează cu un 

număr de total personal 42 , din care 8 in Centrul Tineret, conform prevederilor Hotărârii 

Consiliului Judeţean Arad, nr 143/26.06.2015 din care: 

  a) personal de conducere: şef de centru; 

  b) personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă; personal de specialitate şi auxiliar:7; 

  c) personal cu funcţii administrative, gospodărire, întreţinere-reparaţii, deservire:6(care 

deserveste intreg Complexul); 

  d) voluntari, în funcţie de cererile depuse.  

  2. Personalul de specialitate reprezintă 60% din totalul personalului. 

  3. Încadrarea personalului se realizează cu respectarea numărului maxim de posturi 

prevăzut în statul de funcţii aprobat. 

  4. Numărul maxim de posturi pentru funcţii de conducere este un post pentru şeful de 

centru. 

  (2) Raportul angajat/beneficiar, conform ordinului 21/2004 este de: 

 

Categoria de varstă Nr. de copii/grupă Raport minim adulţi-

copii 
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4-6 ani 8       1:3 

7-12 ani  12 1:4 

Peste 13 ani 12 1:6 

          

 

        Centrul Tineret 

Categoria de varstă Nr. de copii/grupă Raport minim adulţi-

copii 

4-6 ani ---- 1:3    

7-12 ani  --------- 1:4    

Peste 13 ani 18 1:6   8 angajati  

 

ART. 9 
  Personalul de conducere 

  (1) Personalul de conducere  este reprezentat de şef de centru; 

  (2) Atribuţiile personalului de conducere sunt: 

  a) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul 

serviciului şi propune organului competent sancţiuni disciplinare pentru salariaţii care nu îşi 

îndeplinesc în mod corespunzător atribuţiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul 

furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.; 

  b) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării 

obiectivelor şi întocmeşte informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale; 

  c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi 

perfecţionare; 

  d) colaborează cu alte centre/alţi furnizori de servicii sociale şi/sau alte structuri ale 

societăţii civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătăţirii permanente a 

instrumentelor proprii de asigurare a calităţii serviciilor, precum şi pentru identificarea celor mai 

bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare; 

  e) întocmeşte raportul anual de activitate; 

  f) asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii serviciului/centrului; 

  g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice şi a numărului 

de personal; 

  h) desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii centrului în comunitate; 

  i) ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări 

ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce; 

  j) răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul serviciului şi 

dispune, în limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea acestor 

activităţi sau, după caz, formulează propuneri în acest sens; 

  k) organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a 

regulamentului de organizare şi funcţionare; 

  l) reprezintă serviciul în relaţiile cu furnizorul de servicii sociale şi, după caz, cu autorităţile 

şi instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, precum şi în 

justiţie, cu acordul Directorului general al DGASPC Arad; 

  m) asigură comunicarea şi colaborarea permanentă cu serviciul public de asistenţă socială 

de la nivelul primăriei şi de la nivel judeţean, cu alte instituţii publice locale şi organizaţii ale 

societăţii civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor; 

  n) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi 

beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare; 

  o) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 

  (3) Funcţiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condiţiile legii. 
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  (4) Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducere trebuie să fie absolvenţi cu diplomă de 

învăţământ superior în domeniul psihologie, asistenţă socială şi sociologie, cu vechime de 

minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenţi cu diplomă de licenţă ai 

învăţământului superior în domeniul juridic, medical, economic şi al ştiinţelor administrative, cu 

experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale. 

  (5) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a conducătorilor instituţiei se face în 

condiţiile legii. 

   
ART. 10 
   Complex Servicii Sociale Ineu –Casa de tip familial Bocsig nu are personalitate juridică şi 

consiliul consultativ. 

   
ART. 11 
  Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă. Personal de specialitate şi auxiliar 

  (1) Personalul de specialitate este:  

aa) în cadrul casei:  

-bucatar 

-referent educator(234203) , 

-consilier(263502) 

-infirmier(532103), 

-ingrijitor curatenie   

bb) în cadrul compartimentului/complexului  

- asistent medical generalist (325901)   

- asistent social (263501); 

- administrator  

- contabil 

- sofer 

- mecanic intretinere   

 

(2) Atribuţii ale personalului de specialitate: 

  a) asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu 

respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile şi a prezentului 

regulament; 

  b) colaborează cu specialişti din alte centre în vederea soluţionării cazurilor; 

identificării de resurse etc.; 

  c) monitorizează respectarea standardelor minime de calitate; 

  d) sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, 

situaţii de nerespectare a prevederilor prezentului regulament etc.; 

  e) întocmeşte rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată; 

  f) face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului 

şi respectării legislaţiei; 

    g) cunoaste si respecta: 

 Legislatia in domeniul protectiei copilului; 

 Prevederile Codului Muncii; 

 Documente care reglementeaza activitatea D.G.A.S.P.C Arad: 

   - Regulamentul de organizare şi functionare al DGASPC Arad 

   - Regulamentul intern al D.G.A.S.P.C. Arad; 

   - Acordul–Contractul colectiv de munca al D.G.A.SP.C. Arad 

 Documente care reglementeaza activitatea centrului: 

   - Metodologia de organizare si functionare; 
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   - Norme interne de functionare; 

    - Proiect institutional; 

    - Planul anual de actiune – Stabilirea unui sistem de monitorizare a desfasurarii activitatilor 

din structura obiectivelor ; 

   - Codul etic al personalului centrului, pentru relatiile cu copiii si familiile acestora ; 

   - Codul de conduita profesionala a personalului ce isi desfasoara activitatea in centru ; 

   - Misiunea centrului ; 

   - Procedurile operationale privind realizarea activitatilor din cadrul centrului/casei; 

   - Prgramul copiilor din cadrul casei/centrului; 

 Contractul individual de munca; 

 Drepturile copilului; 

 Proceduri privind: 

   - acordarea de sprijin personalizat copiluluibeneficiarului; 

   - consilierea si sprijinirea familiei copilului; 

   - implicarea parintilor / familiei extinse a copilului in programul de ingrijire al copilului ; 

   - asigurarea intimitatii si confidentialitatii; 

   - asigurarea securităţii; 

   - consultarea si participarea copiilor; 

   - acordarea primului ajutor; 

   - sesizarea/reclamarea unor fapte/evenimente deosebite; 

   - protejarea copilui de abuz, neglijare, exploatare; 

   - controlul comportamentelor inacceptabile copiilor; 

   - gestionarea resurselor financiare ale copiilor; 

   - absenţa copilului fără permisiune; 

 Procedurile operaţionale specifice activităţilor 

desfăşurate în cadrul procesului de furnizare a serviciilor pentru protecţia copilului de tip 

rezidenţial, conform ISO. 

  g) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 

  (3) Atribuţiile pentru fiecare post de specialitate aferent structurii organizatorice / 

organigramei. 

    a) Atribuţiile asistentului social 

 Intocmeste, completeaza si tine evidente documentelor din dosarul beneficiarului; 

 Intocmeste dispozitii, opisuri pentru fiecare copil/tanar; 

 Are evidente copiilor care beneficiaza de servicii de asistenta sociala-baza de date in 

cadrulcentrului; 

 Intermediază relaţia copilului ocrotit cu familia sa (părinţi, rude) şi alte persoane faţă de care 

copilul a dezvoltat relaţii de ataşament, in vederea reintegrării / integrării familiale a acestuia; 

 Urmăreşte starea copilului, în urma învoirii în familie, cu scopul menținerii sau încetării 

acestor învoiri; 

 Sprijină copiii/tinerii, în vederea integrării socio-profesionale prin: 

          - sprijin şcolar 

          - consiliere 

 Consiliază copiii / tinerii pe diverse teme: drepturile copilului şi responsabilităţile acestora, 

relaţia copilului cu familia naturală/ personalul casei/cadre didactice/cadre medicale, integrare 

socio-profesională si orice alte teme, în functie de nevoile copiilor etc.; 

  Se implică in educarea copiilor cu un comportament deviant si desfăşoară activități de 

recreeere şi socializare cu beneficiarii. 

 Actioneaza pentru asigurarea unui mediu securizant pentru copil/tânar; 

  Realizează un climat relaxant evitând starea de frică, nelinişte şi nerăbdare a copilului pe 

perioada efectuarii activitatilor; 
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 Colaborează cu psihologul/psihopedagogul pentru a informa familia copilului privind 

progresele si nevoile acestuia;   

  Indrumă copiii in cazul comportamentului opozant / delincvent al acestora (nerespectarea 

programului centrului, absenteism scolar, consum de tutun si alcool etc.); 

 Organizeaza activitati pentru copii in comunitate pentru integrarea socială a acestora;   

 Urmareste evolutia tuturor cazurilor repartizate, intocmeste rapoarte de vizita si consiliere 

precum si rapoarte psihosociale pentru copiii/tinerii din centru. 

 Participă la întâlnirile echipei multidiciplinare organizate în cadrul centrului pentru (se 

semnează procesul verbal): 

      - a identifica nevoile copiilor; 

      - a planifica lunar activitatea; 

      - a elabora planuri individualizate de interventie (PIS) si pentru a urmării gradul de realizare 

a obiectivelor mentionate în acest documente; 

     - a elabora rapoarte de implementare PIS; 

     - a  întocmi rapoarte de activitate; 

 Inregistreaza toate datele cazurilor repratizate, intocmeste rapoarte de vizita in urma vizitelor 

in familie copiilor si de consiliere, precum si rapoarte psihosociale pentru copii/tinerii, impreuna 

cu psihologul din centru sau din cadrul serviciului 

 Evalueaza situatia fiecarui caz si propune sefului de centru modalitati de interventie pentru 

cazurile de care raspunde 

 Pregateste documentatia necesara pentru reevaluarea copiilor/tinerilor; 

 Aplica hotararile luate de catre C.P.C. si instanta judecatoreasca; 

 Isi sustine in fata autoritatilor competentele evaluarile, rapoartele si raspunde pentru 

veridicitatea acestora; 

 Aduce la cunostinta sefului de centru toate modificarile aparute in dosarul copilului/tanarului; 

 Intocmeste rapoarte de activitate lunar, trimestrial si anual la cererea sefului de centru, sefului 

de serviciu sau conducerii D.G.A.S.P.C. ARAD 

    b)Atribuţiile pentru următoarele posturi: referent educator,   infirmier, ingrijitor 

curatenie , consilier 

 Desfăşoară activităţi de: îngrijire, formare de deprinderi de viaţă independentă, sprijin scolar, 

socializare şi recreere a copiilor ocrotiţi, consemnându-le scris în programele de interventie 

specifică; 

 Efectueaza activitati zilnice de intretinere si igienizare a casei, raspunzand  de starea de 

curatenie a casei; 

 Pregateste hrana copiilor in perioada cand este de serviciu, conform meniului; 

 Se implica activ in toate activitatile casei in functie de nevoi si de momentul in care isi 

desfasoara activitatea; 

 Participa la organizarea de activitati la nivelul grupei, a casei, al complexului ; 

 Sprijină şi coordonează copiii pentru respectarea programului zilnic; 

 Sprijină copiii, dupa caz, la: îmbrăcare/dezbrăcare,  servirea  mesei, igienă, efectuarea baii 

generale şi in toate activitatile de formare a deprinderilor de autonomie personala; 

 Cunoaste trecutul copilului, starea sa de sanatate, preferintele si comportamentul acestuia, 

date despre familia copilului, motivul luarii masurii de protectie si foloseste toate aceste date 

pentru a dezvolta o buna relatie cu copilul pentru a-si adapta interventia educativa, pastrand 

confidentialitatea tuturor datelor; 

 Raspunde de integritatea fizica si morala a copiilor pe perioada orelor de munca; 

 Crează un climat socio-afectiv, securizant, asigură copilului o relaţie caldă, de înţelegere;  

 Supravegheaza copiii pentru evitarea accidentelor in timpul desfasurarii activitatii in casa si 

respecta normele de igiena si protectie; 
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 Urmareste respectarea de catre copii a regulilor de igiena corporala,  alimentara  si 

vestimentara; 

 Gestioneaza bunurile personale a beneficiarilor (haine , bani de buzunar, etc) 

 Răspunde de viaţa şi securitatea copiilor care sunt încredinţaţi în timpul în care îşi  desfăşoară 

activitatea, luând măsuri de prevenire a accidentelor, urmăreşte permanent starea psiho-fizică a 

copilului şi sesizează serviciul medical de urgenţă (dacă este necesar) şi şefului de centru,  orice 

modificare intervenită în dezvoltarea copilului, consemnează la ieşirea din tură orice eveniment 

deosebit ;  

 Raspunde de starea de sanatate a copiilor pe timpul desfasurarii activitatii si ia masuri urgente 

in cazul imbolnavirilor, cu obligativitatea administrarii tratamentului medicamentos; 

 Însoţeşte copiii prescolari la gradinita; 

 Mentine legatura cu educator, invatator si diriginti cu privire la situatia scolara si 

comportamentala; 

 Participa la sedintele cu parinti pentru copilul a carei persoana de referinta este; 

 Pregateste serbari si program special de sarbatori; 

  

 Însoţeşte şi supraveghează copiii din casa/centru pe perioada şederii acestora  în spital; 

 Însoţeşte copiii la diferite activitati de recreere si socializare in comunitate - excursii,tabere, 

spectacole, serbari etc.; 

 Organizează activitatea educativă, sub forma de joc colectiv şi individual, respectând 

particularităţile de dezvoltare ale copiilor; 

 Indrumă copiii / adolescentii in cazul comportamentului opozant al acestora (nerespectarea 

programului centrului, adsenteism scolar, consumul de tutun si alcool etc.);  

 Stabileşte comunicarea copilului cu părinţii, informându-i pe aceştia despre achiziţiile  

                c) Atribuţiile asistente medicale 

 Coordonează activitatea personalului din cadrul Complex Servicii Sociale Ineu  pentru 

menţinerea şi refacerea stării de sănătate a copiilor ocrotiţi; 

 Colaborează cu medicul de familie şi medicii specialişti, în funcţie de nevoile medicale ale 

copiilor; 

 Completează şi verifică modul de completare a “Registrului medical” de către personalul 

centrului; 

 Elaborează şi completează periodic şi la nevoie documentele: “Fişă medicală”, „Plan 

personalizat de intervenţie pentru menţinerea stării de sănătate a copilului”; 

 Insoteste copiii  la medic ; 

 Urmareste administrarea tratamentului recomandat  

 Evaluarea periodica a copiilor/tinerilor inregiastrati cu afectiuni neuro-psihiatrice; 

 Consiliază copiii/tinerii pe diverse teme, cum ar fi: reguli de igienă, alimentaţia sănătoasă, 

transformările corpului în adolescenţă, prevenirea bolilor infecto-contagioase,  prevenirea 

sarcinii nedorite şi pe alte teme, în funcţie de nevoile acestora. 

 Tine evidenta analizelor medicale ale personalului din cadrul Complexului pentru eliberarea 

fiselor de aptitudini 

 Intocmeste meniul saptamanal  

 Procedeaza  la calculul caloriilor conform fisei zilnice pe categorii de varta  

 Urmareste graficele de temperatura pe agregatele frigorifice 

 Urmareste complectarea graficului privind igiena casei; 

 Urmareste existenta probelor alimentare;  

 

ART. 12 

  Personalul administrativ, gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire 

  Personalului administrativ asigură activităţile auxiliare serviciului social: aprovizionare, 
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mentenanţă, achiziţii etc. şi poate fi: 

  a) administrator; 

  b) funcţionar administrativ, economic; 

  c) casier, magaziner; 

  d) paznic, personal pentru curăţenie spaţii, spălătoreasă; 

  e) şofer; 

  f) muncitor calificat; 

  g) muncitor necalificat. 

  Instrucţiune: Prezentul articol va cuprinde detaliat atribuţiile pentru fiecare post de 

specialitate aferent structurii organizatorice/ organigramei. 

   

ART. 13 

  Finanţarea centrului 

  (1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea 

resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime de 

calitate aplicabile. 

  (2) Finanţarea cheltuielilor centrului se asigură, în condiţiile legii, din următoarele surse: 

  a) bugetul local al judeţului,  

  b) bugetul de stat; 

  c) donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori juridice din ţară 

şi din străinătate; 

  d) fonduri externe rambursabile şi nerambursabile; 

  e) alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 
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ANEXA Nr. 25 

 

 

 

REGULAMENT  

de organizare şi funcţionare a serviciului social cu cazare: 

"Complex Servicii Sociale Ineu „ 

Casa de tip familial nr. 1 Johannes Mocrea 

   

ART. 1 
  Definiţie 

  (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social 

"Complex Servicii Sociale Ineu –Casa de tip familial nr. 1 Johannes Mocrea", aprobat prin 

aceeaşi hotărâre prin care a fost înfiinţat, în vederea asigurării funcţionării acestuia cu 

respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor 

beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile oferite etc. 

  (2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, 

cât şi pentru angajaţii centrului şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, 

reprezentanţii legali/convenţionali, vizitatori. 

 

ART. 2 

  Identificarea serviciului social 

  Serviciul social " Complex Servicii Sociale Ineu –Casa de tip familial nr. 1 Johannes 

Mocrea ", cod serviciu social 8790CR-C-I, este înfiinţat şi administrat de furnizorul Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad, acreditat conform Certificatului de 

acreditare seria AF  nr.000159, deţine Licenţa de funcţionare definitivă/provizorie sediul/sediile 

Ineu  , strada  Aleea Siculii nr. 1 , respectiv Mocrea nr. 191 Si Codul serviciu social 8790CR-C-I, 

reprezintă "Centrele rezidenţiale pentru copilul separat temporar sau definitiv de părinţii săi: 

centre de plasament, case de tip familial, apartamente etc.". 

  

ART. 3 
  Scopul serviciului social 

  Scopul serviciului social " Complex Servicii Sociale Ineu –Casa de tip familial nr. 1 

Johannes Mocrea " este asigurarea protecţiei, creşterii şi îngrijirii copilului separat, temporar sau 

definitiv, de părinţii săi, ca urmare a stabilirii în condiţiile prezentei legi a măsurii plasamentului, 

în vederea reintegrării sau integrării familiale şi socio-profesionale. 

    Serviciului social " Complex Servicii Sociale Ineu –Casa de tip familial nr. 1 Johannes 

Mocrea " asigură activităţi de găzduire pe o perioadă mai mare de 24 de ore, îngrijire, educaţie 

non-formală şi informală, sprijin emoţional, consiliere, precum şi dezvoltarea majorităţii 

deprinderilor de viaţă independentă şi a unor activităţi legate de reintegrarea sau integrarea 

familială; activităţile se acordă în locaţia serviciului social. Celelalte activităţi se pot acorda de 

către " Complex Servicii Sociale Ineu –Casa de tip familial nr. 1 Johannes Mocrea ", în locaţia 

proprie sau în alte locaţii, însă accesul la aceste activităţi este asigurat şi monitorizat de serviciul 

în cauză.  

 

ART. 4 
  Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare 

  (1) Serviciul social " Complex Servicii Sociale Ineu –Casa de tip familial nr. 1 Johannes 

Mocrea " funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a 
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serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, Legea nr. 

272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare etc.  

  (2) Standard minim de calitate aplicabil este reglementat prin Ordinul 21/2004 pentru 

aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecţia copilului de tip 

rezidenţial. 

      (3) Serviciul social " Complex Servicii Sociale Ineu –Casa de tip familial nr. 1 Johannes 

Mocrea " este înfiinţat prin: 

  a) Hotărârea Consiliului Judeţean Arad, nr. ............... şi funcţionează în cadrul Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad 

 

ART. 5 

  Principiile care stau la baza acordării serviciului social 

  (1) Serviciul social " Complex Servicii Sociale Ineu –Casa de tip familial nr. 1 Johannes 

Mocrea " se organizează şi funcţionează cu respectarea principiilor generale care guvernează 

sistemul naţional de asistenţă socială, precum şi a principiilor specifice care stau la baza 

acordării serviciilor sociale prevăzute în legislaţia specifică, în convenţiile internaţionale 

ratificate prin lege şi în celelalte acte internaţionale în materie la care România este parte, 

precum şi în standardele minime de calitate aplicabile. 

  (2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul " Complex 

Servicii Sociale Ineu –Casa de tip familial nr. 1 Johannes Mocrea " sunt următoarele: 

  a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare; 

  b) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte egalitatea 

de şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală şi 

întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele beneficiare; 

  c) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare; 

  d) deschiderea către comunitate; 

  e) asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor 

lor; 

  f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate 

a unui personal mixt; 

  g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se 

cont, după caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitate de exerciţiu 

- cu respectarea prevederilor Legii sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări 

psihice nr. 487/2002, republicată; 

  h) facilitarea menţinerii relaţiilor personale ale beneficiarului şi a contactelor directe, după 

caz, cu fraţii, părinţii, alte rude, prieteni, precum şi cu alte persoane faţă de care acesta a 

dezvoltat legături de ataşament; 

  i) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare; 

  j) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare; 

  k) preocuparea permanentă pentru identificarea soluţiilor de integrare în familie sau, după 

caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potenţialului şi 

abilităţilor persoanei beneficiare de a trăi independent; 

  l) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a 

acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate; 

  m) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare; 

  n) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale; 

  o) primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor 

capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu care 
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se pot confrunta la un moment dat; 

  p) colaborarea centrului/unităţii cu serviciul public de asistenţă socială. 

 

ART. 6 
  Beneficiarii serviciilor sociale 

  (1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Complex Servicii Sociale Ineu –Casa de tip 

familial nr. 1 Johannes Mocrea "" sunt copiii separaţi, temporar sau definitiv, de părinţii săi, ca 

urmare a stabilirii măsurii plasamentului. 

  (2) Condiţiile de acces/admitere în centru sunt următoarele: 

  a) acte necesare: 

 Hotărare emisă de Comisiei pentru Protecţia Copilului sau, după caz, Sentinţa civilă 

emisă de Tribunal, din care să reiasă instituirea plasamentului copilului la DGADPC 

Arad; 

 Dispoziţia Directorului general al DGASPC Arad prin care se dispune locul aplicării 

măsurii plasamentului copilului, respectiv la " Complex Servicii Sociale Ineu –Casa de 

tip familial nr. 1 Johannes Mocrea " 

   b) Modalitatea de stabilire a contribuţiei beneficiarului este conform Hotărarii CPC sau 

Sentinţei civile enise de Tribunal. 

  (3) Condiţii de încetare a serviciilor: reintegrarea sau integrarea familială şi socio-

profesională a copilului/tanărului. 

  (4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în " Complex Servicii Sociale Ineu –

Casa de tip familial nr. 1 Johannes Mocrea " au următoarele drepturi: 

  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; 

  c) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite; 

  d) să li se asigure continuitatea 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 li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime; 

  g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite; 

  h) să li se respecte toate drepturile speciale în situaţia în care sunt minori sau persoane cu 

dizabilităţi. 

  (5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în " Complex Servicii Sociale Ineu –

Casa de tip familial nr. 1 Johannes Mocrea " au următoarele obligaţii: 

  a) să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială, medicală 

şi economică; 

  b) să participe, în raport cu vârsta, situaţia de dependenţă etc., la procesul de furnizare a 

serviciilor sociale; 

  c) să contribuie, în conformitate cu legislaţia în vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate, 

în funcţie de tipul serviciului şi de situaţia lor materială; 

  d) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală; 

  e) să respecte prevederile prezentului regulament. 

 

ART. 7 

  Activităţi şi funcţii 

  Principalele funcţiile ale serviciului social " Complex Servicii Sociale Ineu –Casa de tip 

familial nr. 1 Johannes Mocrea " sunt următoarele: 
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  a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea 

următoarele activităţi: 

    1. reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana 

beneficiară; 

    2. găzduire pe perioada determinată; 

    3. îngrijire personală; 

    4. educare; 

    5. dezvoltarea abilităţilor de viaţă independentă; 

     6. consiliere psihologică şi suport emoţional; 

     7. supraveghere; 

     8. socializare şi activităţi culturale; 

    b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg 

despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi: 

   1. organizarea de activităţi (serbări, programe)şi invitarea autorităţilor publice şi a 

publicului larg (rudele copilului, persoane faţă de care acesta a dezvoltat relaţii de ataşament, 

cadre didactice etc.) în “ Complex Servicii Sociale Ineu –Casa de tip familial nr. 1 Johannes 

Mocrea” 

   2. organizarea de activităţi în comunitate cu beneficiarii (spectacole, excursii etc.); 

   3. articole privind activitatea “ Complex Servicii Sociale Ineu –Casa de tip familial nr. 1 

Johannes Mocrea ” în presă; 

   4. elaborarea de rapoarte de activitate; 

  c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de 

promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în 

care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit 

scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activităţi: 

   1. campanii de promovare a drepturilor copilului; 

   2. campanii pentru încurajarea voluntariatului; 

  d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi: 

   1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor; 

   2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate; 

  e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea 

următoarelor activităţi: 

     1. încadrarea în bugetul de venituri şi cheltuieli; 

    2. întocmirea şi respectarea planului de achiziţii; 

    3. achiziţionarea produselor necesare copiilor în limita bugetului disponibil şi conform 

baremurilor în vigoare; 

     4. întocmirea fişelor posturilor pentru toţi angajaţii; 

     5. respectarea de către toţi angajaţii a responsabiltăţilor şi atribuţiilor, din fişa postului; 

  

ART. 8 

  Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal 

  (1) Serviciul social " Complex Servicii Sociale Ineu –Casa de tip familial nr. 1 Johannes 

Mocrea " funcţionează cu un număr de total personal 42 , din care 8 in Casa de tip familial 

Johannes Mocrea  , conform prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Arad, nr 143/26.06.2015 

din care: 

  a) personal de conducere: şef de centru; 

  b) personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă; personal de specialitate şi auxiliar:8; 

  c) personal cu funcţii administrative, gospodărire, întreţinere-reparaţii, deservire:6(care 

deserveste intreg Complexul); 

  d) voluntari, în funcţie de cererile depuse.  
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  2. Personalul de specialitate reprezintă 60% din totalul personalului. 

  3. Încadrarea personalului se realizează cu respectarea numărului maxim de posturi 

prevăzut în statul de funcţii aprobat. 

  4. Numărul maxim de posturi pentru funcţii de conducere este un post pentru şeful de 

centru. 

  (2) Raportul angajat/beneficiar, conform ordinului 21/2004 este de: 

 

Categoria de varstă Nr. de copii/grupă Raport minim adulţi-

copii 

4-6 ani 8       1:3 

7-12 ani  12 1:4 

Peste 13 ani 12 1:6 

          

 

        Casa de tip Familial Johannes Mocrea 

Categoria de varstă Nr. de copii/grupă Raport minim adulţi-

copii 

4-6 ani 3 1:3   2 angajat 

7-12 ani  12 1:4   6 angajati 

Peste 13 ani - 1:6 

 

ART. 9 

  Personalul de conducere 

  (1) Personalul de conducere  este reprezentat de şef de centru; 

  (2) Atribuţiile personalului de conducere sunt: 

  a) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul 

serviciului şi propune organului competent sancţiuni disciplinare pentru salariaţii care nu îşi 

îndeplinesc în mod corespunzător atribuţiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul 

furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.; 

  b) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării 

obiectivelor şi întocmeşte informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale; 

  c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi 

perfecţionare; 

  d) colaborează cu alte centre/alţi furnizori de servicii sociale şi/sau alte structuri ale 

societăţii civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătăţirii permanente a 

instrumentelor proprii de asigurare a calităţii serviciilor, precum şi pentru identificarea celor mai 

bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare; 

  e) întocmeşte raportul anual de activitate; 

  f) asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii serviciului/centrului; 

  g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice şi a numărului 

de personal; 

  h) desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii centrului în comunitate; 

  i) ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări 

ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce; 

  j) răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul serviciului şi 

dispune, în limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea acestor 

activităţi sau, după caz, formulează propuneri în acest sens; 

  k) organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a 

regulamentului de organizare şi funcţionare; 

  l) reprezintă serviciul în relaţiile cu furnizorul de servicii sociale şi, după caz, cu autorităţile 
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şi instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, precum şi în 

justiţie, cu acordul Directorului general al DGASPC Arad; 

  m) asigură comunicarea şi colaborarea permanentă cu serviciul public de asistenţă socială 

de la nivelul primăriei şi de la nivel judeţean, cu alte instituţii publice locale şi organizaţii ale 

societăţii civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor; 

  n) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi 

beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare; 

  o) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 

  (3) Funcţiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condiţiile legii. 

  (4) Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducere trebuie să fie absolvenţi cu diplomă de 

învăţământ superior în domeniul psihologie, asistenţă socială şi sociologie, cu vechime de 

minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenţi cu diplomă de licenţă ai 

învăţământului superior în domeniul juridic, medical, economic şi al ştiinţelor administrative, cu 

experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale. 

  (5) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a conducătorilor instituţiei se face în 

condiţiile legii. 

  

ART. 10 

   Complex Servicii Sociale Ineu –Casa de tip familial nr. 1 Johannes Mocrea nu are 

personalitate juridică şi consiliul consultativ. 

  

ART. 11 
  Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă. Personal de specialitate şi auxiliar 

  (1) Personalul de specialitate este:  

cc) în cadrul casei:  

-instructor de educatie (263508), 

-referent educator(234203) , 

-consilier(263502),  

-ingrijitor curatenie ,  

-infirmiera(532103), 

dd) în cadrul compartimentului/complexului  

- asistent medical generalist (325901)   

- asistent social (263501); 

- administrator  

- contabil 

- sofer 

- mecanic intretinere   

(2) Atribuţii ale personalului de specialitate: 

  a) asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu 

respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile şi a prezentului 

regulament; 

  b) colaborează cu specialişti din alte centre în vederea soluţionării cazurilor; 

identificării de resurse etc.; 

  c) monitorizează respectarea standardelor minime de calitate; 

  d) sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, 

situaţii de nerespectare a prevederilor prezentului regulament etc.; 

  e) întocmeşte rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată; 

  f) face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului 

şi respectării legislaţiei; 

    g) cunoaste si respecta: 
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 Legislatia in domeniul protectiei copilului; 

 Prevederile Codului Muncii; 

 Documente care reglementeaza activitatea D.G.A.S.P.C Arad: 

   - Regulamentul de organizare şi functionare al DGASPC Arad 

   - Regulamentul intern al D.G.A.S.P.C. Arad; 

   - Acordul–Contractul colectiv de munca al D.G.A.SP.C. Arad 

 Documente care reglementeaza activitatea centrului: 

   - Metodologia de organizare si functionare; 

   - Norme interne de functionare; 

    - Proiect institutional; 

    - Planul anual de actiune – Stabilirea unui sistem de monitorizare a desfasurarii activitatilor 

din structura obiectivelor ; 

   - Codul etic al personalului centrului, pentru relatiile cu copiii si familiile acestora ; 

   - Codul de conduita profesionala a personalului ce isi desfasoara activitatea in centru ; 

   - Misiunea centrului ; 

   - Procedurile operationale privind realizarea activitatilor din cadrul centrului/casei; 

   - Prgramul copiilor din cadrul casei/centrului; 

 Contractul individual de munca; 

 Drepturile copilului; 

 Proceduri privind: 

   - acordarea de sprijin personalizat copiluluibeneficiarului; 

   - consilierea si sprijinirea familiei copilului; 

   - implicarea parintilor / familiei extinse a copilului in programul de ingrijire al copilului ; 

   - asigurarea intimitatii si confidentialitatii; 

   - asigurarea securităţii; 

   - consultarea si participarea copiilor; 

   - acordarea primului ajutor; 

   - sesizarea/reclamarea unor fapte/evenimente deosebite; 

   - protejarea copilui de abuz, neglijare, exploatare; 

   - controlul comportamentelor inacceptabile copiilor; 

   - gestionarea resurselor financiare ale copiilor; 

   - absenţa copilului fără permisiune; 

 Procedurile operaţionale specifice activităţilor 

desfăşurate în cadrul procesului de furnizare a serviciilor pentru protecţia copilului de tip 

rezidenţial, conform ISO. 

  g) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 

  (3) Atribuţiile pentru fiecare post de specialitate aferent structurii 

organizatorice/organigramei. 

    a) Atribuţiile asistentului social 

 Intocmeste, completeaza si tine evidente documentelor din dosarul beneficiarului; 

 Intocmeste dispozitii, opisuri pentru fiecare copil/tanar; 

 Are evidente copiilor care beneficiaza de servicii de asistenta sociala-baza de date in 

cadrulcentrului; 

 Intermediază relaţia copilului ocrotit cu familia sa (părinţi, rude) şi alte persoane faţă de care 

copilul a dezvoltat relaţii de ataşament, in vederea reintegrării / integrării familiale a acestuia; 

 Urmăreşte starea copilului, în urma învoirii în familie, cu scopul menținerii sau încetării 

acestor învoiri; 

 Sprijină copiii/tinerii, în vederea integrării socio-profesionale prin: 

          - sprijin şcolar 

          - consiliere 
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 Consiliază copiii / tinerii pe diverse teme: drepturile copilului şi responsabilităţile acestora, 

relaţia copilului cu familia naturală/ personalul casei/cadre didactice/cadre medicale, integrare 

socio-profesională si orice alte teme, în functie de nevoile copiilor etc.; 

  Se implică in educarea copiilor cu un comportament deviant si desfăşoară activități de 

recreeere şi socializare cu beneficiarii. 

 Actioneaza pentru asigurarea unui mediu securizant pentru copil/tânar; 

  Realizează un climat relaxant evitând starea de frică, nelinişte şi nerăbdare a copilului pe 

perioada efectuarii activitatilor; 

 Colaborează cu psihologul/psihopedagogul pentru a informa familia copilului privind 

progresele si nevoile acestuia;   

  Indrumă copiii in cazul comportamentului opozant / delincvent al acestora (nerespectarea 

programului centrului, absenteism scolar, consum de tutun si alcool etc.); 

 Organizeaza activitati pentru copii in comunitate pentru integrarea socială a acestora;   

 Urmareste evolutia tuturor cazurilor repartizate, intocmeste rapoarte de vizita si consiliere 

precum si rapoarte psihosociale pentru copiii/tinerii din centru. 

 Participă la întâlnirile echipei multidiciplinare organizate în cadrul centrului pentru (se 

semnează procesul verbal): 

      - a identifica nevoile copiilor; 

      - a planifica lunar activitatea; 

      - a elabora planuri individualizate de interventie (PIS) si pentru a urmării gradul de realizare 

a obiectivelor mentionate în acest documente; 

     - a elabora rapoarte de implementare PIS; 

     - a  întocmi rapoarte de activitate; 

 Inregistreaza toate datele cazurilor repratizate, intocmeste rapoarte de vizita in urma vizitelor 

in familie copiilor si de consiliere, precum si rapoarte psihosociale pentru copii/tinerii, impreuna 

cu psihologul din centru sau din cadrul serviciului 

 Evalueaza situatia fiecarui caz si propune sefului de centru modalitati de interventie pentru 

cazurile de care raspunde 

 Pregateste documentatia necesara pentru reevaluarea copiilor/tinerilor; 

 Aplica hotararile luate de catre C.P.C. si instanta judecatoreasca; 

 Isi sustine in fata autoritatilor competentele evaluarile, rapoartele si raspunde pentru 

veridicitatea acestora; 

 Aduce la cunostinta sefului de centru toate modificarile aparute in dosarul copilului/tanarului; 

 Intocmeste rapoarte de activitate lunar, trimestrial si anual la cererea sefului de centru, sefului 

de serviciu sau conducerii D.G.A.S.P.C. ARAD 

    b)Atribuţiile pentru următoarele posturi: referent educator, instructor educaţie , consilier, 

infirmier, ingrijitor curatenie 

 Desfăşoară activităţi de: îngrijire, formare de deprinderi de viaţă independentă, sprijin scolar, 

socializare şi recreere a copiilor ocrotiţi, consemnându-le scris în programele de interventie 

specifică; 

 Efectueaza activitati zilnice de intretinere si igienizare a casei, raspunzand  de starea de 

curatenie a casei; 

 Pregateste hrana copiilor in perioada cand este de serviciu, conform meniului; 

 Se implica activ in toate activitatile casei in functie de nevoi si de momentul in care isi 

desfasoara activitatea; 

 Participa la organizarea de activitati la nivelul grupei, a casei, al compartimentului; 

 Sprijină şi coordonează copiii pentru respectarea programului zilnic; 

 Sprijină copiii, dupa caz, la: îmbrăcare/dezbrăcare,  servirea  mesei, igienă, efectuarea baii 

generale şi in toate activitatile de formare a deprinderilor de autonomie personala; 
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 Cunoaste trecutul copilului, starea sa de sanatate, preferintele si comportamentul acestuia, 

date despre familia copilului, motivul luarii masurii de protectie si foloseste toate aceste date 

pentru a dezvolta o buna relatie cu copilul pentru a-si adapta interventia educativa, pastrand 

confidentialitatea tuturor datelor; 

 Raspunde de integritatea fizica si morala a copiilor pe perioada orelor de munca; 

 Crează un climat socio-afectiv, securizant, asigură copilului o relaţie caldă, de înţelegere;  

 Supravegheaza copiii pentru evitarea accidentelor in timpul desfasurarii activitatii in casa si 

respecta normele de igiena si protectie; 

 Urmareste respectarea de catre copii a regulilor de igiena corporala,  alimentara  si 

vestimentara; 

 Gestioneaza bunurile personale a beneficiarilor (haine , bani de buzunar, etc) 

 Răspunde de viaţa şi securitatea copiilor care sunt încredinţaţi în timpul în care îşi  desfăşoară 

activitatea, luând măsuri de prevenire a accidentelor, urmăreşte permanent starea psiho-fizică a 

copilului şi sesizează serviciul medical de urgenţă (dacă este necesar) şi şefului de centru,  orice 

modificare intervenită în dezvoltarea copilului, consemnează la ieşirea din tură orice eveniment 

deosebit ;  

 Raspunde de starea de sanatate a copiilor pe timpul desfasurarii activitatii si ia masuri urgente 

in cazul imbolnavirilor, cu obligativitatea administrarii tratamentului medicamentos; 

 Însoţeşte copiii prescolari la gradinita; 

 Mentine legatura cu educator, invatator si diriginti cu privire la situatia scolara si 

comportamentala; 

 Participa la sedintele cu parinti pentru copilul a carei persoana de referinta este; 

 Pregateste serbari si program special de sarbatori; 

 Însoţeşte şi supraveghează copiii din casa/centru pe perioada şederii acestora  în spital; 

 Însoţeşte copiii la diferite activitati de recreere si socializare in comunitate - excursii,tabere, 

spectacole, serbari etc.; 

 Organizează activitatea educativă, sub forma de joc colectiv şi individual, respectând 

particularităţile de dezvoltare ale copiilor; 

 Indrumă copiii / adolescentii in cazul comportamentului opozant al acestora (nerespectarea 

programului centrului, adsenteism scolar, consumul de tutun si alcool etc.);  

 Stabileşte comunicarea copilului cu părinţii, informându-i pe aceştia despre achiziţiile  

                c) Atribuţiile asistente medicale 

 Coordonează activitatea personalului din cadrul Complex Servicii Sociale Ineu  pentru 

menţinerea şi refacerea stării de sănătate a copiilor ocrotiţi; 

 Colaborează cu medicul de familie şi medicii specialişti, în funcţie de nevoile medicale ale 

copiilor; 

 Completează şi verifică modul de completare a “Registrului medical” de către personalul 

centrului; 

 Elaborează şi completează periodic şi la nevoie documentele: “Fişă medicală”, „Plan 

personalizat de intervenţie pentru menţinerea stării de sănătate a copilului”; 

 Insoteste copiii  la medic ; 

 Urmareste administrarea tratamentului recomandat  

 Evaluarea periodica a copiilor/tinerilor inregiastrati cu afectiuni neuro-psihiatrice; 

 Consiliază copiii/tinerii pe diverse teme, cum ar fi: reguli de igienă, alimentaţia sănătoasă, 

transformările corpului în adolescenţă, prevenirea bolilor infecto-contagioase,  prevenirea 

sarcinii nedorite şi pe alte teme, în funcţie de nevoile acestora. 

 Tine evidenta analizelor medicale ale personalului din cadrul Complexului pentru eliberarea 

fiselor de aptitudini 

 Intocmeste meniul saptamanal  

 Procedeaza  la calculul caloriilor conform fisei zilnice pe categorii de varta  
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 Urmareste graficele de temperatura pe agregatele frigorifice 

 Urmareste complectarea graficului privind igiena casei; 

 Urmareste existenta probelor alimentare;  

 

ART. 12 

  Personalul administrativ, gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire 

  Personalului administrativ asigură activităţile auxiliare serviciului social: aprovizionare, 

mentenanţă, achiziţii etc. şi poate fi: 

  a) administrator; 

  b) funcţionar administrativ, economic; 

  c) casier, magaziner; 

  d) paznic, personal pentru curăţenie spaţii, spălătoreasă; 

  e) şofer; 

  f) muncitor calificat; 

  g) muncitor necalificat. 

  Instrucţiune: Prezentul articol va cuprinde detaliat atribuţiile pentru fiecare post de 

specialitate aferent structurii organizatorice/ organigramei. 

 

ART. 13 
  Finanţarea centrului 

  (1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea 

resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime de 

calitate aplicabile. 

  (2) Finanţarea cheltuielilor centrului se asigură, în condiţiile legii, din următoarele surse: 

  a) bugetul local al judeţului,  

  b) bugetul de stat; 

  c) donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori juridice din ţară 

şi din străinătate; 

  d) fonduri externe rambursabile şi nerambursabile; 

  e) alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 
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ANEXA NR. 26 

 

 

 

REGULAMENT  

de organizare şi funcţionare a serviciului social cu cazare: 

"Complex Servicii Sociale Ineu „ 

Casa de tip familial nr. 2  Sf. Elisabeta Mocrea 

 

    ART. 1 

  Definiţie 

  (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social 

"Complex Servicii Sociale Ineu –Casa de tip familial nr. 2  Sf. Elisabeta Mocrea", aprobat prin 

aceeaşi hotărâre prin care a fost înfiinţat, în vederea asigurării funcţionării acestuia cu 

respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor 

beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile oferite etc. 

  (2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, 

cât şi pentru angajaţii centrului şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, 

reprezentanţii legali/convenţionali, vizitatori. 

   

ART. 2 
  Identificarea serviciului social 

  Serviciul social " Complex Servicii Sociale Ineu –Casa de tip familial nr. 2  Sf. Elisabeta 

Mocrea ", cod serviciu social 8790CR-C-I, este înfiinţat şi administrat de furnizorul Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad, acreditat conform Certificatului de 

acreditare seria AF  nr.000159, deţine Licenţa de funcţionare definitivă/provizorie sediul/sediile 

Ineu  , strada  Aleea Siculii nr. 1 , respectiv Mocrea nr. 97 Si Codul serviciu social 8790CR-C-I, 

reprezintă "Centrele rezidenţiale pentru copilul separat temporar sau definitiv de părinţii săi: 

centre de plasament, case de tip familial, apartamente etc.". 

          

ART. 3 

  Scopul serviciului social 

  Scopul serviciului social " Complex Servicii Sociale Ineu –Casa de tip familial nr. 2  Sf. 

Elisabeta Mocrea " este asigurarea protecţiei, creşterii şi îngrijirii copilului separat, temporar sau 

definitiv, de părinţii săi, ca urmare a stabilirii în condiţiile prezentei legi a măsurii plasamentului, 

în vederea reintegrării sau integrării familiale şi socio-profesionale. 

    Serviciului social " Complex Servicii Sociale Ineu –Casa de tip familial nr. 2  Sf. Elisabeta 

Mocrea " asigură activităţi de găzduire pe o perioadă mai mare de 24 de ore, îngrijire, educaţie 

non-formală şi informală, sprijin emoţional, consiliere, precum şi dezvoltarea majorităţii 

deprinderilor de viaţă independentă şi a unor activităţi legate de reintegrarea sau integrarea 

familială; activităţile se acordă în locaţia serviciului social. Celelalte activităţi se pot acorda de 

către " Complex Servicii Sociale Ineu –Casa de tip familial nr. 2  Sf. Elisabeta Mocrea ", în 

locaţia proprie sau în alte locaţii, însă accesul la aceste activităţi este asigurat şi monitorizat de 

serviciul în cauză.  

   

ART. 4 

  Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare 

  (1) Serviciul social " Complex Servicii Sociale Ineu –Casa de tip familial nr. 2  Sf. Elisabeta 

Mocrea " funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a 

serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, Legea nr. 
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272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare etc.  

  (2) Standard minim de calitate aplicabil este reglementat prin Ordinul 21/2004 pentru 

aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecţia copilului de tip 

rezidenţial. 

      (3) Serviciul social " Complex Servicii Sociale Ineu –Casa de tip familial nr. 2  Sf. 

Elisabeta Mocrea " este înfiinţat prin: 

  a) Hotărârea Consiliului Judeţean Arad, nr. ............... şi funcţionează în cadrul Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad 

   

ART. 5 

  Principiile care stau la baza acordării serviciului social 

  (1) Serviciul social " Complex Servicii Sociale Ineu –Casa de tip familial nr. 2  Sf. Elisabeta 

Mocrea " se organizează şi funcţionează cu respectarea principiilor generale care guvernează 

sistemul naţional de asistenţă socială, precum şi a principiilor specifice care stau la baza 

acordării serviciilor sociale prevăzute în legislaţia specifică, în convenţiile internaţionale 

ratificate prin lege şi în celelalte acte internaţionale în materie la care România este parte, 

precum şi în standardele minime de calitate aplicabile. 

  (2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul " Complex 

Servicii Sociale Ineu –Casa de tip familial nr. 2  Sf. Elisabeta Mocrea " sunt următoarele: 

  a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare; 

  b) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte egalitatea 

de şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală şi 

întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele beneficiare; 

  c) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare; 

  d) deschiderea către comunitate; 

  e) asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor 

lor; 

  f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate 

a unui personal mixt; 

  g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se 

cont, după caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitate de exerciţiu 

- cu respectarea prevederilor Legii sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări 

psihice nr. 487/2002, republicată; 

  h) facilitarea menţinerii relaţiilor personale ale beneficiarului şi a contactelor directe, după 

caz, cu fraţii, părinţii, alte rude, prieteni, precum şi cu alte persoane faţă de care acesta a 

dezvoltat legături de ataşament; 

  i) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare; 

  j) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare; 

  k) preocuparea permanentă pentru identificarea soluţiilor de integrare în familie sau, după 

caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potenţialului şi 

abilităţilor persoanei beneficiare de a trăi independent; 

  l) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a 

acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate; 

  m) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare; 

  n) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale; 

  o) primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor 

capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu care 

se pot confrunta la un moment dat; 
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  p) colaborarea centrului/unităţii cu serviciul public de asistenţă socială. 

   

ART. 6 

  Beneficiarii serviciilor sociale 

  (1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în " Complex Servicii Sociale Ineu –Casa de tip 

familial nr. 2  Sf. Elisabeta Mocrea " sunt copiii separaţi, temporar sau definitiv, de părinţii săi, 

ca urmare a stabilirii măsurii plasamentului. 

  (2) Condiţiile de acces/admitere în centru sunt următoarele: 

  a) acte necesare: 

 Hotărare emisă de Comisiei pentru Protecţia Copilului sau, după caz, Sentinţa civilă 

emisă de Tribunal, din care să reiasă instituirea plasamentului copilului la DGADPC 

Arad; 

 Dispoziţia Directorului general al DGASPC Arad prin care se dispune locul aplicării 

măsurii plasamentului copilului, respectiv la " Complex Servicii Sociale Ineu –Casa de 

tip familial nr. 2  Sf. Elisabeta Mocrea " 

   b) Modalitatea de stabilire a contribuţiei beneficiarului este conform Hotărarii CPC sau 

Sentinţei civile enise de Tribunal. 

  (3) Condiţii de încetare a serviciilor: reintegrarea sau integrarea familială şi socio-

profesională a copilului/tanărului. 

  (4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în " Complex Servicii Sociale Ineu –

Casa de tip familial nr. 2  Sf. Elisabeta Mocrea " au următoarele drepturi: 

  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; 

  c) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite; 

  d) să li se asigure continuitatea 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 li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime; 

  g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite; 

  h) să li se respecte toate drepturile speciale în situaţia în care sunt minori sau persoane cu 

dizabilităţi. 

  (5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în " Complex Servicii Sociale Ineu –

Casa de tip familial nr. 2  Sf. Elisabeta Mocrea " au următoarele obligaţii: 

  a) să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială, medicală 

şi economică; 

  b) să participe, în raport cu vârsta, situaţia de dependenţă etc., la procesul de furnizare a 

serviciilor sociale; 

  c) să contribuie, în conformitate cu legislaţia în vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate, 

în funcţie de tipul serviciului şi de situaţia lor materială; 

  d) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală; 

  e) să respecte prevederile prezentului regulament. 

   

ART. 7 
  Activităţi şi funcţii 

  Principalele funcţiile ale serviciului social " Complex Servicii Sociale Ineu –Casa de tip 

familial nr. 2  Sf. Elisabeta Mocrea " sunt următoarele: 

  a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea 
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următoarele activităţi: 

   1. reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana 

beneficiară; 

   2. găzduire pe perioada determinată; 

   3. îngrijire personală; 

   4. educare; 

   5. dezvoltarea abilităţilor de viaţă independentă; 

         6. consiliere psihologică şi suport emoţional; 

         7. supraveghere; 

         8. socializare şi activităţi culturale; 

    b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg 

despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi: 

  1. organizarea de activităţi (serbări, programe)şi invitarea autorităţilor publice şi a 

publicului larg (rudele copilului, persoane faţă de care acesta a dezvoltat relaţii de ataşament, 

cadre didactice etc.) în “ Complex Servicii Sociale Ineu –Casa de tip familial nr. 2  Sf. Elisabeta 

Mocrea” 

  2. organizarea de activităţi în comunitate cu beneficiarii (spectacole, excursii etc.); 

  3. articole privind activitatea “ Complex Servicii Sociale Ineu –Casa de tip familial nr. 2  Sf. 

Elisabeta Mocrea” în presă; 

  4. elaborarea de rapoarte de activitate; 

  c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de 

promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în 

care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit 

scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activităţi: 

  1. campanii de promovare a drepturilor copilului; 

  2. campanii pentru încurajarea voluntariatului; 

  d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi: 

  1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor; 

  2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate; 

  e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea 

următoarelor activităţi: 

    1. încadrarea în bugetul de venituri şi cheltuieli; 

   2. întocmirea şi respectarea planului de achiziţii; 

   3. achiziţionarea produselor necesare copiilor în limita bugetului disponibil şi conform 

baremurilor în vigoare; 

    4. întocmirea fişelor posturilor pentru toţi angajaţii; 

    5. respectarea de către toţi angajaţii a responsabiltăţilor şi atribuţiilor, din fişa postului; 

  

ART. 8 

  Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal 

  (1) Serviciul social " Complex Servicii Sociale Ineu –Casa de tip familial nr. 2  Sf. Elisabeta 

Mocrea " funcţionează cu un număr de total personal 42 , din care 7 in Casa de tip familial 

Sfanta Elisabeta Mocrea, conform prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Arad, nr 

143/26.06.2015 din care: 

  a) personal de conducere: şef de centru; 

  b) personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă; personal de specialitate şi auxiliar:7; 

  c) personal cu funcţii administrative, gospodărire, întreţinere-reparaţii, deservire:6(care 

deserveste intreg Complexul); 

  d) voluntari, în funcţie de cererile depuse.  

  2. Personalul de specialitate reprezintă 60% din totalul personalului. 
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  3. Încadrarea personalului se realizează cu respectarea numărului maxim de posturi 

prevăzut în statul de funcţii aprobat. 

  4. Numărul maxim de posturi pentru funcţii de conducere este un post pentru şeful de 

centru. 

  (2) Raportul angajat/beneficiar, conform ordinului 21/2004 este de: 

 

Categoria de varstă Nr. de copii/grupă Raport minim adulţi-

copii 

4-6 ani 8       1:3 

7-12 ani  12 1:4 

Peste 13 ani 12 1:6 

                Casa de tip Familial  SF. Elisabeta Mocrea 

Categoria de varstă Nr. de copii/grupă Raport minim adulţi-

copii 

4-6 ani 1 1:3   1 angajat 

7-12 ani  4 1:4   3 angajati 

Peste 13 ani 5 1:6    3 angajati  

 

ART. 9 

  Personalul de conducere 

  (1) Personalul de conducere  este reprezentat de şef de centru; 

  (2) Atribuţiile personalului de conducere sunt: 

  a) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul 

serviciului şi propune organului competent sancţiuni disciplinare pentru salariaţii care nu îşi 

îndeplinesc în mod corespunzător atribuţiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul 

furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.; 

  b) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării 

obiectivelor şi întocmeşte informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale; 

  c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi 

perfecţionare; 

  d) colaborează cu alte centre/alţi furnizori de servicii sociale şi/sau alte structuri ale 

societăţii civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătăţirii permanente a 

instrumentelor proprii de asigurare a calităţii serviciilor, precum şi pentru identificarea celor mai 

bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare; 

  e) întocmeşte raportul anual de activitate; 

  f) asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii serviciului/centrului; 

  g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice şi a numărului 

de personal; 

  h) desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii centrului în comunitate; 

  i) ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări 

ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce; 

  j) răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul serviciului şi 

dispune, în limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea acestor 

activităţi sau, după caz, formulează propuneri în acest sens; 

  k) organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a 

regulamentului de organizare şi funcţionare; 

  l) reprezintă serviciul în relaţiile cu furnizorul de servicii sociale şi, după caz, cu autorităţile 

şi instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, precum şi în 

justiţie, cu acordul Directorului general al DGASPC Arad; 

  m) asigură comunicarea şi colaborarea permanentă cu serviciul public de asistenţă socială 
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de la nivelul primăriei şi de la nivel judeţean, cu alte instituţii publice locale şi organizaţii ale 

societăţii civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor; 

  n) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi 

beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare; 

  o) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 

  (3) Funcţiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condiţiile legii. 

  (4) Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducere trebuie să fie absolvenţi cu diplomă de 

învăţământ superior în domeniul psihologie, asistenţă socială şi sociologie, cu vechime de 

minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenţi cu diplomă de licenţă ai 

învăţământului superior în domeniul juridic, medical, economic şi al ştiinţelor administrative, cu 

experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale. 

  (5) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a conducătorilor instituţiei se face în 

condiţiile legii. 

   

ART. 10 
  Complex Servicii Sociale Ineu –Casa de tip familial nr. 2  Sf. Elisabeta Mocrea nu are 

personalitate juridică şi consiliul consultativ. 

   

ART. 11 
  Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă. Personal de specialitate şi auxiliar 

  (1) Personalul de specialitate este:  

ee) în cadrul casei:  

-referent educator(234203) , 

-instructor educatie(263508)  

-infirmiera(532103), 

-bucatar 

ff) în cadrul compartimentului/complexului  

- asistent medical generalist (325901)   

- asistent social (263501); 

- administrator  

- contabil 

- sofer 

- mecanic intretinere   

(2) Atribuţii ale personalului de specialitate: 

  a) asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu 

respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile şi a prezentului 

regulament; 

  b) colaborează cu specialişti din alte centre în vederea soluţionării cazurilor; 

identificării de resurse etc.; 

  c) monitorizează respectarea standardelor minime de calitate; 

  d) sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, 

situaţii de nerespectare a prevederilor prezentului regulament etc.; 

  e) întocmeşte rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată; 

  f) face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului 

şi respectării legislaţiei; 

    g) cunoaste si respecta: 

 Legislatia in domeniul protectiei copilului; 

 Prevederile Codului Muncii; 

 Documente care reglementeaza activitatea D.G.A.S.P.C Arad: 

   - Regulamentul de organizare şi functionare al DGASPC Arad 
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   - Regulamentul intern al D.G.A.S.P.C. Arad; 

   - Acordul–Contractul colectiv de munca al D.G.A.SP.C. Arad 

 Documente care reglementeaza activitatea centrului: 

   - Metodologia de organizare si functionare; 

   - Norme interne de functionare; 

    - Proiect institutional; 

    - Planul anual de actiune – Stabilirea unui sistem de monitorizare a desfasurarii activitatilor 

din structura obiectivelor ; 

   - Codul etic al personalului centrului, pentru relatiile cu copiii si familiile acestora ; 

   - Codul de conduita profesionala a personalului ce isi desfasoara activitatea in centru ; 

   - Misiunea centrului ; 

   - Procedurile operationale privind realizarea activitatilor din cadrul centrului/casei; 

   - Prgramul copiilor din cadrul casei/centrului; 

 Contractul individual de munca; 

 Drepturile copilului; 

 Proceduri privind: 

   - acordarea de sprijin personalizat copiluluibeneficiarului; 

   - consilierea si sprijinirea familiei copilului; 

   - implicarea parintilor / familiei extinse a copilului in programul de ingrijire al copilului ; 

   - asigurarea intimitatii si confidentialitatii; 

   - asigurarea securităţii; 

   - consultarea si participarea copiilor; 

   - acordarea primului ajutor; 

   - sesizarea/reclamarea unor fapte/evenimente deosebite; 

   - protejarea copilui de abuz, neglijare, exploatare; 

   - controlul comportamentelor inacceptabile copiilor; 

   - gestionarea resurselor financiare ale copiilor; 

   - absenţa copilului fără permisiune; 

 Procedurile operaţionale specifice activităţilor 

desfăşurate în cadrul procesului de furnizare a serviciilor pentru protecţia copilului de tip 

rezidenţial, conform ISO. 

  g) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 

  (3) Atribuţiile pentru fiecare post de specialitate aferent structurii 

organizatorice/organigramei. 

    a) Atribuţiile asistentului social 

 Intocmeste, completeaza si tine evidente documentelor din dosarul beneficiarului; 

 Intocmeste dispozitii, opisuri pentru fiecare copil/tanar; 

 Are evidente copiilor care beneficiaza de servicii de asistenta sociala-baza de date in 

cadrulcentrului; 

 Intermediază relaţia copilului ocrotit cu familia sa (părinţi, rude) şi alte persoane faţă de care 

copilul a dezvoltat relaţii de ataşament, in vederea reintegrării / integrării familiale a acestuia; 

 Urmăreşte starea copilului, în urma învoirii în familie, cu scopul menținerii sau încetării 

acestor învoiri; 

 Sprijină copiii/tinerii, în vederea integrării socio-profesionale prin: 

          - sprijin şcolar 

          - consiliere 

 Consiliază copiii / tinerii pe diverse teme: drepturile copilului şi responsabilităţile acestora, 

relaţia copilului cu familia naturală/ personalul casei/cadre didactice/cadre medicale, integrare 

socio-profesională si orice alte teme, în functie de nevoile copiilor etc.; 
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  Se implică in educarea copiilor cu un comportament deviant si desfăşoară activități de 

recreeere şi socializare cu beneficiarii. 

 Actioneaza pentru asigurarea unui mediu securizant pentru copil/tânar; 

  Realizează un climat relaxant evitând starea de frică, nelinişte şi nerăbdare a copilului pe 

perioada efectuarii activitatilor; 

 Colaborează cu psihologul/psihopedagogul pentru a informa familia copilului privind 

progresele si nevoile acestuia;   

  Indrumă copiii in cazul comportamentului opozant / delincvent al acestora (nerespectarea 

programului centrului, absenteism scolar, consum de tutun si alcool etc.); 

 Organizeaza activitati pentru copii in comunitate pentru integrarea socială a acestora;   

 Urmareste evolutia tuturor cazurilor repartizate, intocmeste rapoarte de vizita si consiliere 

precum si rapoarte psihosociale pentru copiii/tinerii din centru. 

 Participă la întâlnirile echipei multidiciplinare organizate în cadrul centrului pentru (se 

semnează procesul verbal): 

      - a identifica nevoile copiilor; 

      - a planifica lunar activitatea; 

      - a elabora planuri individualizate de interventie (PIS) si pentru a urmării gradul de realizare 

a obiectivelor mentionate în acest documente; 

     - a elabora rapoarte de implementare PIS; 

     - a  întocmi rapoarte de activitate; 

 Inregistreaza toate datele cazurilor repratizate, intocmeste rapoarte de vizita in urma vizitelor 

in familie copiilor si de consiliere, precum si rapoarte psihosociale pentru copii/tinerii, impreuna 

cu psihologul din centru sau din cadrul serviciului 

 Evalueaza situatia fiecarui caz si propune sefului de centru modalitati de interventie pentru 

cazurile de care raspunde 

 Pregateste documentatia necesara pentru reevaluarea copiilor/tinerilor; 

 Aplica hotararile luate de catre C.P.C. si instanta judecatoreasca; 

 Isi sustine in fata autoritatilor competentele evaluarile, rapoartele si raspunde pentru 

veridicitatea acestora; 

 Aduce la cunostinta sefului de centru toate modificarile aparute in dosarul copilului/tanarului; 

 Intocmeste rapoarte de activitate lunar, trimestrial si anual la cererea sefului de centru, sefului 

de serviciu sau conducerii D.G.A.S.P.C. ARAD 

    b)Atribuţiile pentru următoarele posturi: referent educator, instructor educaţie , 

infirmier,bucatar  
Desfăşoară activităţi de: îngrijire, formare de deprinderi de viaţă independentă, sprijin scolar, 

socializare şi recreere a copiilor ocrotiţi, consemnându-le scris în programele de interventie 

specifică; 

 Efectueaza activitati zilnice de intretinere si igienizare a casei, raspunzand  de starea de 

curatenie a casei; 

 Pregateste hrana copiilor in perioada cand este de serviciu, conform meniului; 

 Se implica activ in toate activitatile casei in functie de nevoi si de momentul in care isi 

desfasoara activitatea; 

 Participa la organizarea de activitati la nivelul grupei, a casei, al compartimentului; 

 Sprijină şi coordonează copiii pentru respectarea programului zilnic; 

 Sprijină copiii, dupa caz, la: îmbrăcare/dezbrăcare,  servirea  mesei, igienă, efectuarea baii 

generale şi in toate activitatile de formare a deprinderilor de autonomie personala; 

 Cunoaste trecutul copilului, starea sa de sanatate, preferintele si comportamentul acestuia, 

date despre familia copilului, motivul luarii masurii de protectie si foloseste toate aceste date 

pentru a dezvolta o buna relatie cu copilul pentru a-si adapta interventia educativa, pastrand 

confidentialitatea tuturor datelor; 
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 Raspunde de integritatea fizica si morala a copiilor pe perioada orelor de munca; 

 Crează un climat socio-afectiv, securizant, asigură copilului o relaţie caldă, de înţelegere;  

 Supravegheaza copiii pentru evitarea accidentelor in timpul desfasurarii activitatii in casa si 

respecta normele de igiena si protectie; 

 Urmareste respectarea de catre copii a regulilor de igiena corporala,  alimentara  si 

vestimentara; 

 Gestioneaza bunurile personale a beneficiarilor (haine , bani de buzunar, etc) 

 Răspunde de viaţa şi securitatea copiilor care sunt încredinţaţi în timpul în care îşi  desfăşoară 

activitatea, luând măsuri de prevenire a accidentelor, urmăreşte permanent starea psiho-fizică a 

copilului şi sesizează serviciul medical de urgenţă (dacă este necesar) şi şefului de centru,  orice 

modificare intervenită în dezvoltarea copilului, consemnează la ieşirea din tură orice eveniment 

deosebit ;  

 Raspunde de starea de sanatate a copiilor pe timpul desfasurarii activitatii si ia masuri urgente 

in cazul imbolnavirilor, cu obligativitatea administrarii tratamentului medicamentos; 

 Însoţeşte copiii prescolari la gradinita; 

 Mentine legatura cu educator, invatator si diriginti cu privire la situatia scolara si 

comportamentala; 

 Participa la sedintele cu parinti pentru copilul a carei persoana de referinta este; 

 Pregateste serbari si program special de sarbatori; 

 Însoţeşte şi supraveghează copiii din casa/centru pe perioada şederii acestora  în spital; 

 Însoţeşte copiii la diferite activitati de recreere si socializare in comunitate - excursii,tabere, 

spectacole, serbari etc.; 

 Organizează activitatea educativă, sub forma de joc colectiv şi individual, respectând 

particularităţile de dezvoltare ale copiilor; 

 Indrumă copiii / adolescentii in cazul comportamentului opozant al acestora (nerespectarea 

programului centrului, adsenteism scolar, consumul de tutun si alcool etc.);  

 Stabileşte comunicarea copilului cu părinţii, informându-i pe aceştia despre achiziţiile  

                c) Atribuţiile asistente medicale 

 Coordonează activitatea personalului din cadrul Complex Servicii Sociale Ineu  pentru 

menţinerea şi refacerea stării de sănătate a copiilor ocrotiţi; 

 Colaborează cu medicul de familie şi medicii specialişti, în funcţie de nevoile medicale ale 

copiilor; 

 Completează şi verifică modul de completare a “Registrului medical” de către personalul 

centrului; 

 Elaborează şi completează periodic şi la nevoie documentele: “Fişă medicală”, „Plan 

personalizat de intervenţie pentru menţinerea stării de sănătate a copilului”; 

 Insoteste copiii  la medic ; 

 Urmareste administrarea tratamentului recomandat  

 Evaluarea periodica a copiilor/tinerilor inregiastrati cu afectiuni neuro-psihiatrice; 

 Consiliază copiii/tinerii pe diverse teme, cum ar fi: reguli de igienă, alimentaţia sănătoasă, 

transformările corpului în adolescenţă, prevenirea bolilor infecto-contagioase,  prevenirea 

sarcinii nedorite şi pe alte teme, în funcţie de nevoile acestora. 

 Tine evidenta analizelor medicale ale personalului din cadrul Complexului pentru eliberarea 

fiselor de aptitudini 

 Intocmeste meniul saptamanal  

 Procedeaza  la calculul caloriilor conform fisei zilnice pe categorii de varta  

 Urmareste graficele de temperatura pe agregatele frigorifice 

 Urmareste complectarea graficului privind igiena casei; 

 Urmareste existenta probelor alimentare;  
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ART. 12 

  Personalul administrativ, gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire 

  Personalului administrativ asigură activităţile auxiliare serviciului social: aprovizionare, 

mentenanţă, achiziţii etc. şi poate fi: 

  a) administrator; 

  b) funcţionar administrativ, economic; 

  c) casier, magaziner; 

  d) paznic, personal pentru curăţenie spaţii, spălătoreasă; 

  e) şofer; 

  f) muncitor calificat; 

  g) muncitor necalificat. 

  Instrucţiune: Prezentul articol va cuprinde detaliat atribuţiile pentru fiecare post de 

specialitate aferent structurii organizatorice/ organigramei. 

  

ART. 13 

  Finanţarea centrului 

  (1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea 

resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime de 

calitate aplicabile. 

  (2) Finanţarea cheltuielilor centrului se asigură, în condiţiile legii, din următoarele surse: 

  a) bugetul local al judeţului,  

  b) bugetul de stat; 

  c) donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori juridice din ţară 

şi din străinătate; 

  d) fonduri externe rambursabile şi nerambursabile; 

  e) alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 
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ANEXA Nr. 27 

 

 

 

REGULAMENT  

de organizare şi funcţionare a serviciului social cu cazare: 

"Complex Servicii Sociale Ineu „ 

Casa de tip familial Bocsig 

 

 ART. 1 

  Definiţie 

  (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social 

"Complex Servicii Sociale Ineu –Casa de tip familial Bocsig ", aprobat prin aceeaşi hotărâre prin 

care a fost înfiinţat, în vederea asigurării funcţionării acestuia cu respectarea standardelor 

minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informaţii 

privind condiţiile de admitere, serviciile oferite etc. 

  (2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, 

cât şi pentru angajaţii centrului şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, 

reprezentanţii legali/convenţionali, vizitatori. 

 

ART. 2 

  Identificarea serviciului social 

  Serviciul social " Complex Servicii Sociale Ineu –Casa de tip familial Bocsig ", cod serviciu 

social 8790CR-C-I, este înfiinţat şi administrat de furnizorul Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Arad, acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF  

nr.000159, deţine Licenţa de funcţionare definitivă/provizorie sediul/sediile Ineu  , strada  Aleea 

Siculii nr. 1 , respectiv  Bocsig Cartier , nr. 891 B Si Codul serviciu social 8790CR-C-I, 

reprezintă "Centrele rezidenţiale pentru copilul separat temporar sau definitiv de părinţii săi: 

centre de plasament, case de tip familial, apartamente etc.". 

  

ART. 3 
  Scopul serviciului social 

  Scopul serviciului social " Complex Servicii Sociale Ineu –Casa de tip familial Bocsig " 

este asigurarea protecţiei, creşterii şi îngrijirii copilului separat, temporar sau definitiv, de părinţii 

săi, ca urmare a stabilirii în condiţiile prezentei legi a măsurii plasamentului, în vederea 

reintegrării sau integrării familiale şi socio-profesionale. 

    Serviciului social " Complex Servicii Sociale Ineu –Casa de tip familial Bocsig " asigură 

activităţi de găzduire pe o perioadă mai mare de 24 de ore, îngrijire, educaţie non-formală şi 

informală, sprijin emoţional, consiliere, precum şi dezvoltarea majorităţii deprinderilor de viaţă 

independentă şi a unor activităţi legate de reintegrarea sau integrarea familială; activităţile se 

acordă în locaţia serviciului social. Celelalte activităţi se pot acorda de către " Complex Servicii 

Sociale Ineu –Casa de tip familial Bocsig ", în locaţia proprie sau în alte locaţii, însă accesul la 

aceste activităţi este asigurat şi monitorizat de serviciul în cauză.  

 

ART. 4 
  Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare 

  (1) Serviciul social " Complex Servicii Sociale Ineu –Casa de tip familial Bocsig " 

funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a 

serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, Legea nr. 

272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi 
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completările ulterioare, Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare etc.  

  (2) Standard minim de calitate aplicabil este reglementat prin Ordinul 21/2004 pentru 

aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecţia copilului de tip 

rezidenţial. 

      (3) Serviciul social " Complex Servicii Sociale Ineu –Casa de tip familial Bocsig " este 

înfiinţat prin: 

  a) Hotărârea Consiliului Judeţean Arad, nr. ............... şi funcţionează în cadrul Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad 

 

ART. 5 

  Principiile care stau la baza acordării serviciului social 

  (1) Serviciul social " Complex Servicii Sociale Ineu –Casa de tip familial Bocsig " se 

organizează şi funcţionează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul 

naţional de asistenţă socială, precum şi a principiilor specifice care stau la baza acordării 

serviciilor sociale prevăzute în legislaţia specifică, în convenţiile internaţionale ratificate prin 

lege şi în celelalte acte internaţionale în materie la care România este parte, precum şi în 

standardele minime de calitate aplicabile. 

  (2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul " Complex 

Servicii Sociale Ineu –Casa de tip familial Bocsig " sunt următoarele: 

  a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare; 

  b) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte egalitatea 

de şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală şi 

întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele beneficiare; 

  c) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare; 

  d) deschiderea către comunitate; 

  e) asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor 

lor; 

  f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate 

a unui personal mixt; 

  g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se 

cont, după caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitate de exerciţiu 

- cu respectarea prevederilor Legii sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări 

psihice nr. 487/2002, republicată; 

  h) facilitarea menţinerii relaţiilor personale ale beneficiarului şi a contactelor directe, după 

caz, cu fraţii, părinţii, alte rude, prieteni, precum şi cu alte persoane faţă de care acesta a 

dezvoltat legături de ataşament; 

  i) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare; 

  j) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare; 

  k) preocuparea permanentă pentru identificarea soluţiilor de integrare în familie sau, după 

caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potenţialului şi 

abilităţilor persoanei beneficiare de a trăi independent; 

  l) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a 

acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate; 

  m) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare; 

  n) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale; 

  o) primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor 

capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu care 

se pot confrunta la un moment dat; 
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  p) colaborarea centrului/unităţii cu serviciul public de asistenţă socială. 

 

ART. 6 
  Beneficiarii serviciilor sociale 

  (1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în " Complex Servicii Sociale Ineu –Casa de tip 

familial Bocsig " sunt copiii separaţi, temporar sau definitiv, de părinţii săi, ca urmare a stabilirii 

măsurii plasamentului. 

  (2) Condiţiile de acces/admitere în centru sunt următoarele: 

  a) acte necesare: 

 Hotărare emisă de Comisiei pentru Protecţia Copilului sau, după caz, Sentinţa civilă 

emisă de Tribunal, din care să reiasă instituirea plasamentului copilului la DGADPC 

Arad; 

 Dispoziţia Directorului general al DGASPC Arad prin care se dispune locul aplicării 

măsurii plasamentului copilului, respectiv la " Complex Servicii Sociale Ineu –Casa de 

tip familial Bocsig " 

   b) Modalitatea de stabilire a contribuţiei beneficiarului este conform Hotărarii CPC sau 

Sentinţei civile enise de Tribunal. 

  (3) Condiţii de încetare a serviciilor: reintegrarea sau integrarea familială şi socio-

profesională a copilului/tanărului. 

  (4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în " Complex Servicii Sociale Ineu –

Casa de tip familial Bocsig " au următoarele drepturi: 

  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; 

  c) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite; 

  d) să li se asigure continuitatea 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 li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime; 

  g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite; 

  h) să li se respecte toate drepturile speciale în situaţia în care sunt minori sau persoane cu 

dizabilităţi. 

  (5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în " Complex Servicii Sociale Ineu –

Casa de tip familial Bocsig " au următoarele obligaţii: 

  a) să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială, medicală 

şi economică; 

  b) să participe, în raport cu vârsta, situaţia de dependenţă etc., la procesul de furnizare a 

serviciilor sociale; 

  c) să contribuie, în conformitate cu legislaţia în vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate, 

în funcţie de tipul serviciului şi de situaţia lor materială; 

  d) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală; 

  e) să respecte prevederile prezentului regulament. 

 

ART. 7 

  Activităţi şi funcţii 

  Principalele funcţiile ale serviciului social " Complex Servicii Sociale Ineu –Casa de tip 

familial Bocsig " sunt următoarele: 

  a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea 



Proprietatea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad; nu poate fi difuzat sau reprodus fără autorizaţie 
 Pagina 368 

 

următoarele activităţi: 

   1. reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana 

beneficiară; 

   2. găzduire pe perioada determinată; 

   3. îngrijire personală; 

   4. educare; 

   5. dezvoltarea abilităţilor de viaţă independentă; 

         6. consiliere psihologică şi suport emoţional; 

         7. supraveghere; 

         8. socializare şi activităţi culturale; 

    b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg 

despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi: 

  1. organizarea de activităţi (serbări, programe)şi invitarea autorităţilor publice şi a 

publicului larg (rudele copilului, persoane faţă de care acesta a dezvoltat relaţii de ataşament, 

cadre didactice etc.) în “ Complex Servicii Sociale Ineu –Casa de tip familial Bocsig” 

  2. organizarea de activităţi în comunitate cu beneficiarii (spectacole, excursii etc.); 

  3. articole privind activitatea “ Complex Servicii Sociale Ineu –Casa de tip familial Bocsig” 

în presă; 

  4. elaborarea de rapoarte de activitate; 

  c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de 

promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în 

care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit 

scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activităţi: 

  1. campanii de promovare a drepturilor copilului; 

  2. campanii pentru încurajarea voluntariatului; 

  d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi: 

  1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor; 

  2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate; 

  e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea 

următoarelor activităţi: 

     1. încadrarea în bugetul de venituri şi cheltuieli; 

    2. întocmirea şi respectarea planului de achiziţii; 

    3. achiziţionarea produselor necesare copiilor în limita bugetului disponibil şi conform 

baremurilor în vigoare; 

     4. întocmirea fişelor posturilor pentru toţi angajaţii; 

     5. respectarea de către toţi angajaţii a responsabiltăţilor şi atribuţiilor, din fişa postului; 

 

ART. 8 
  Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal  

  (1) Serviciul social " Complex Servicii Sociale Ineu –Casa de tip familial Bocsig " 

funcţionează cu un număr de total personal 42 , din care 7 in Casa de tip familial Bocsig , 

conform prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Arad, nr 143/26.06.2015 din care: 

  a) personal de conducere: şef de centru; 

  b) personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă; personal de specialitate şi auxiliar:7; 

  c) personal cu funcţii administrative, gospodărire, întreţinere-reparaţii, deservire:6(care 

deserveste intreg Complexul); 

  d) voluntari, în funcţie de cererile depuse.  

  2. Personalul de specialitate reprezintă 60% din totalul personalului. 

  3. Încadrarea personalului se realizează cu respectarea numărului maxim de posturi 

prevăzut în statul de funcţii aprobat. 
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  4. Numărul maxim de posturi pentru funcţii de conducere este un post pentru şeful de 

centru. 

  (2) Raportul angajat/beneficiar, conform ordinului 21/2004 este de: 

 

Categoria de varstă Nr. de copii/grupă Raport minim adulţi-

copii 

4-6 ani 8       1:3 

7-12 ani  12 1:4 

Peste 13 ani 12 1:6 

         

        Casa de tip Familial Bocsig  

Categoria de varstă Nr. de copii/grupă Raport minim adulţi-

copii 

4-6 ani ---- 1:3    

7-12 ani  8 1:4   4 angajati 

Peste 13 ani 6 1:6   3 angajati  

      

ART. 9 

  Personalul de conducere 

  (1) Personalul de conducere  este reprezentat de şef de centru; 

  (2) Atribuţiile personalului de conducere sunt: 

  a) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul 

serviciului şi propune organului competent sancţiuni disciplinare pentru salariaţii care nu îşi 

îndeplinesc în mod corespunzător atribuţiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul 

furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.; 

  b) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării 

obiectivelor şi întocmeşte informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale; 

  c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi 

perfecţionare; 

  d) colaborează cu alte centre/alţi furnizori de servicii sociale şi/sau alte structuri ale 

societăţii civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătăţirii permanente a 

instrumentelor proprii de asigurare a calităţii serviciilor, precum şi pentru identificarea celor mai 

bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare; 

  e) întocmeşte raportul anual de activitate; 

  f) asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii serviciului/centrului; 

  g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice şi a numărului 

de personal; 

  h) desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii centrului în comunitate; 

  i) ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări 

ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce; 

  j) răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul serviciului şi 

dispune, în limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea acestor 

activităţi sau, după caz, formulează propuneri în acest sens; 

  k) organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a 

regulamentului de organizare şi funcţionare; 

  l) reprezintă serviciul în relaţiile cu furnizorul de servicii sociale şi, după caz, cu autorităţile 

şi instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, precum şi în 

justiţie, cu acordul Directorului general al DGASPC Arad; 

  m) asigură comunicarea şi colaborarea permanentă cu serviciul public de asistenţă socială 

de la nivelul primăriei şi de la nivel judeţean, cu alte instituţii publice locale şi organizaţii ale 
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societăţii civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor; 

  n) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi 

beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare; 

  o) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 

  (3) Funcţiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condiţiile legii. 

  (4) Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducere trebuie să fie absolvenţi cu diplomă de 

învăţământ superior în domeniul psihologie, asistenţă socială şi sociologie, cu vechime de 

minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenţi cu diplomă de licenţă ai 

învăţământului superior în domeniul juridic, medical, economic şi al ştiinţelor administrative, cu 

experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale. 

  (5) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a conducătorilor instituţiei se face în 

condiţiile legii. 

 

ART. 10 
   Complex Servicii Sociale Ineu –Casa de tip familial Bocsig nu are personalitate juridică şi 

consiliul consultativ. 

 

ART. 11 
  Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă. Personal de specialitate şi auxiliar 

  (1) Personalul de specialitate este:  

gg) în cadrul casei:  

-instructor de educatie (263508), 

-referent educator(234203) , 

-ingrijitor copii  

-infirmier(532103),  

hh) în cadrul compartimentului/complexului  

- asistent medical generalist (325901)   

- asistent social (263501); 

- administrator  

- contabil 

- sofer 

- mecanic intretinere   

  (2) Atribuţii ale personalului de specialitate: 

  a) asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu 

respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile şi a prezentului 

regulament; 

  b) colaborează cu specialişti din alte centre în vederea soluţionării cazurilor; 

identificării de resurse etc.; 

  c) monitorizează respectarea standardelor minime de calitate; 

  d) sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, 

situaţii de nerespectare a prevederilor prezentului regulament etc.; 

  e) întocmeşte rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată; 

  f) face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului 

şi respectării legislaţiei; 

            g) cunoaste si respecta: 

 Legislatia in domeniul protectiei copilului; 

 Prevederile Codului Muncii; 

 Documente care reglementeaza activitatea D.G.A.S.P.C Arad: 

   - Regulamentul de organizare şi functionare al DGASPC Arad 

   - Regulamentul intern al D.G.A.S.P.C. Arad; 
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   - Acordul–Contractul colectiv de munca al D.G.A.SP.C. Arad 

 Documente care reglementeaza activitatea centrului: 

   - Metodologia de organizare si functionare; 

   - Norme interne de functionare; 

    - Proiect institutional; 

    - Planul anual de actiune – Stabilirea unui sistem de monitorizare a desfasurarii activitatilor 

din structura obiectivelor ; 

   - Codul etic al personalului centrului, pentru relatiile cu copiii si familiile acestora ; 

   - Codul de conduita profesionala a personalului ce isi desfasoara activitatea in centru ; 

   - Misiunea centrului ; 

   - Procedurile operationale privind realizarea activitatilor din cadrul centrului/casei; 

   - Prgramul copiilor din cadrul casei/centrului; 

 Contractul individual de munca; 

 Drepturile copilului; 

 Proceduri privind: 

   - acordarea de sprijin personalizat copiluluibeneficiarului; 

   - consilierea si sprijinirea familiei copilului; 

   - implicarea parintilor / familiei extinse a copilului in programul de ingrijire al copilului ; 

   - asigurarea intimitatii si confidentialitatii; 

   - asigurarea securităţii; 

   - consultarea si participarea copiilor; 

   - acordarea primului ajutor; 

   - sesizarea/reclamarea unor fapte/evenimente deosebite; 

   - protejarea copilui de abuz, neglijare, exploatare; 

   - controlul comportamentelor inacceptabile copiilor; 

   - gestionarea resurselor financiare ale copiilor; 

   - absenţa copilului fără permisiune; 

 Procedurile operaţionale specifice activităţilor 

desfăşurate în cadrul procesului de furnizare a serviciilor pentru protecţia copilului de tip 

rezidenţial, conform ISO. 

  g) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 

  (3) Atribuţiile pentru fiecare post de specialitate aferent structurii 

organizatorice/organigramei. 

    a) Atribuţiile asistentului social 

 Intocmeste, completeaza si tine evidente documentelor din dosarul beneficiarului; 

 Intocmeste dispozitii, opisuri pentru fiecare copil/tanar; 

 Are evidente copiilor care beneficiaza de servicii de asistenta sociala-baza de date in 

cadrulcentrului; 

 Intermediază relaţia copilului ocrotit cu familia sa (părinţi, rude) şi alte persoane faţă de care 

copilul a dezvoltat relaţii de ataşament, in vederea reintegrării / integrării familiale a acestuia; 

 Urmăreşte starea copilului, în urma învoirii în familie, cu scopul menținerii sau încetării 

acestor învoiri; 

 Sprijină copiii/tinerii, în vederea integrării socio-profesionale prin: 

          - sprijin şcolar 

          - consiliere 

 Consiliază copiii / tinerii pe diverse teme: drepturile copilului şi responsabilităţile acestora, 

relaţia copilului cu familia naturală/ personalul casei/cadre didactice/cadre medicale, integrare 

socio-profesională si orice alte teme, în functie de nevoile copiilor etc.; 

  Se implică in educarea copiilor cu un comportament deviant si desfăşoară activități de 

recreeere şi socializare cu beneficiarii. 
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 Actioneaza pentru asigurarea unui mediu securizant pentru copil/tânar; 

  Realizează un climat relaxant evitând starea de frică, nelinişte şi nerăbdare a copilului pe 

perioada efectuarii activitatilor; 

 Colaborează cu psihologul/psihopedagogul pentru a informa familia copilului privind 

progresele si nevoile acestuia;   

  Indrumă copiii in cazul comportamentului opozant / delincvent al acestora (nerespectarea 

programului centrului, absenteism scolar, consum de tutun si alcool etc.); 

 Organizeaza activitati pentru copii in comunitate pentru integrarea socială a acestora;   

 Urmareste evolutia tuturor cazurilor repartizate, intocmeste rapoarte de vizita si consiliere 

precum si rapoarte psihosociale pentru copiii/tinerii din centru. 

 Participă la întâlnirile echipei multidiciplinare organizate în cadrul centrului pentru (se 

semnează procesul verbal): 

      - a identifica nevoile copiilor; 

      - a planifica lunar activitatea; 

      - a elabora planuri individualizate de interventie (PIS) si pentru a urmării gradul de realizare 

a obiectivelor mentionate în acest documente; 

     - a elabora rapoarte de implementare PIS; 

     - a  întocmi rapoarte de activitate; 

 Inregistreaza toate datele cazurilor repratizate, intocmeste rapoarte de vizita in urma vizitelor 

in familie copiilor si de consiliere, precum si rapoarte psihosociale pentru copii/tinerii, impreuna 

cu psihologul din centru sau din cadrul serviciului 

 Evalueaza situatia fiecarui caz si propune sefului de centru modalitati de interventie pentru 

cazurile de care raspunde 

 Pregateste documentatia necesara pentru reevaluarea copiilor/tinerilor; 

 Aplica hotararile luate de catre C.P.C. si instanta judecatoreasca; 

 Isi sustine in fata autoritatilor competentele evaluarile, rapoartele si raspunde pentru 

veridicitatea acestora; 

 Aduce la cunostinta sefului de centru toate modificarile aparute in dosarul copilului/tanarului; 

 Intocmeste rapoarte de activitate lunar, trimestrial si anual la cererea sefului de centru, sefului 

de serviciu sau conducerii D.G.A.S.P.C. ARAD 

    b)Atribuţiile pentru următoarele posturi: referent educator, instructor educaţie ,  infirmier, 

ingrijitor copii 

 Desfăşoară activităţi de: îngrijire, formare de deprinderi de viaţă independentă, sprijin scolar, 

socializare şi recreere a copiilor ocrotiţi, consemnându-le scris în programele de interventie 

specifică; 

 Efectueaza activitati zilnice de intretinere si igienizare a casei, raspunzand  de starea de 

curatenie a casei; 

 Pregateste hrana copiilor in perioada cand este de serviciu, conform meniului; 

 Se implica activ in toate activitatile casei in functie de nevoi si de momentul in care isi 

desfasoara activitatea; 

 Participa la organizarea de activitati la nivelul grupei, a casei, al complexului ; 

 Sprijină şi coordonează copiii pentru respectarea programului zilnic; 

 Sprijină copiii, dupa caz, la: îmbrăcare/dezbrăcare,  servirea  mesei, igienă, efectuarea baii 

generale şi in toate activitatile de formare a deprinderilor de autonomie personala; 

 Cunoaste trecutul copilului, starea sa de sanatate, preferintele si comportamentul acestuia, 

date despre familia copilului, motivul luarii masurii de protectie si foloseste toate aceste date 

pentru a dezvolta o buna relatie cu copilul pentru a-si adapta interventia educativa, pastrand 

confidentialitatea tuturor datelor; 

 Raspunde de integritatea fizica si morala a copiilor pe perioada orelor de munca; 

 Crează un climat socio-afectiv, securizant, asigură copilului o relaţie caldă, de înţelegere;  
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 Supravegheaza copiii pentru evitarea accidentelor in timpul desfasurarii activitatii in casa si 

respecta normele de igiena si protectie; 

 Urmareste respectarea de catre copii a regulilor de igiena corporala,  alimentara  si 

vestimentara; 

 Gestioneaza bunurile personale a beneficiarilor (haine , bani de buzunar, etc) 

 Răspunde de viaţa şi securitatea copiilor care sunt încredinţaţi în timpul în care îşi  desfăşoară 

activitatea, luând măsuri de prevenire a accidentelor, urmăreşte permanent starea psiho-fizică a 

copilului şi sesizează serviciul medical de urgenţă (dacă este necesar) şi şefului de centru,  orice 

modificare intervenită în dezvoltarea copilului, consemnează la ieşirea din tură orice eveniment 

deosebit ;  

 Raspunde de starea de sanatate a copiilor pe timpul desfasurarii activitatii si ia masuri urgente 

in cazul imbolnavirilor, cu obligativitatea administrarii tratamentului medicamentos; 

 Însoţeşte copiii prescolari la gradinita; 

 Mentine legatura cu educator, invatator si diriginti cu privire la situatia scolara si 

comportamentala; 

 Participa la sedintele cu parinti pentru copilul a carei persoana de referinta este; 

 Pregateste serbari si program special de sarbatori; 

 Însoţeşte şi supraveghează copiii din casa/centru pe perioada şederii acestora  în spital; 

 Însoţeşte copiii la diferite activitati de recreere si socializare in comunitate - excursii,tabere, 

spectacole, serbari etc.; 

 Organizează activitatea educativă, sub forma de joc colectiv şi individual, respectând 

particularităţile de dezvoltare ale copiilor; 

 Indrumă copiii / adolescentii in cazul comportamentului opozant al acestora (nerespectarea 

programului centrului, adsenteism scolar, consumul de tutun si alcool etc.);  

 Stabileşte comunicarea copilului cu părinţii, informându-i pe aceştia despre achiziţiile  

                c) Atribuţiile asistente medicale 

 Coordonează activitatea personalului din cadrul Complex Servicii Sociale Ineu  pentru 

menţinerea şi refacerea stării de sănătate a copiilor ocrotiţi; 

 Colaborează cu medicul de familie şi medicii specialişti, în funcţie de nevoile medicale ale 

copiilor; 

 Completează şi verifică modul de completare a “Registrului medical” de către personalul 

centrului; 

 Elaborează şi completează periodic şi la nevoie documentele: “Fişă medicală”, „Plan 

personalizat de intervenţie pentru menţinerea stării de sănătate a copilului”; 

 Insoteste copiii  la medic ; 

 Urmareste administrarea tratamentului recomandat  

 Evaluarea periodica a copiilor/tinerilor inregiastrati cu afectiuni neuro-psihiatrice; 

 Consiliază copiii/tinerii pe diverse teme, cum ar fi: reguli de igienă, alimentaţia sănătoasă, 

transformările corpului în adolescenţă, prevenirea bolilor infecto-contagioase,  prevenirea 

sarcinii nedorite şi pe alte teme, în funcţie de nevoile acestora. 

 Tine evidenta analizelor medicale ale personalului din cadrul Complexului pentru eliberarea 

fiselor de aptitudini 

 Intocmeste meniul saptamanal  

 Procedeaza  la calculul caloriilor conform fisei zilnice pe categorii de varta  

 Urmareste graficele de temperatura pe agregatele frigorifice 

 Urmareste complectarea graficului privind igiena casei; 

 Urmareste existenta probelor alimentare;  

 

ART. 12 
  Personalul administrativ, gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire 
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  Personalului administrativ asigură activităţile auxiliare serviciului social: aprovizionare, 

mentenanţă, achiziţii etc. şi poate fi: 

  a) administrator; 

  b) funcţionar administrativ, economic; 

  c) casier, magaziner; 

  d) paznic, personal pentru curăţenie spaţii, spălătoreasă; 

  e) şofer; 

  f) muncitor calificat; 

  g) muncitor necalificat. 

  Instrucţiune: Prezentul articol va cuprinde detaliat atribuţiile pentru fiecare post de 

specialitate aferent structurii organizatorice/ organigramei. 

 

ART. 13 

  Finanţarea centrului 

  (1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea 

resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime de 

calitate aplicabile. 

  (2) Finanţarea cheltuielilor centrului se asigură, în condiţiile legii, din următoarele surse: 

  a) bugetul local al judeţului,  

  b) bugetul de stat; 

  c) donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori juridice din ţară 

şi din străinătate; 

  d) fonduri externe rambursabile şi nerambursabile; 

  e) alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 
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ANEXA  Nr.28 

 

 

 

REGULAMENT 

de organizare şi funcţionare a serviciului social cu cazare: 

"Centrul de Tip Rezidential Speranta " 

 

ART. 1 

  Definiţie 

  (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social 

"Centrul de Tip Rezidential Speranta Sebis , aprobat prin aceeaşi hotărâre prin care a fost 

înfiinţat, în vederea asigurării funcţionării acestuia cu respectarea standardelor minime de 

calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile 

de admitere, serviciile oferite etc. 

  (2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, 

cât şi pentru angajaţii centrului şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, 

reprezentanţii legali/convenţionali, vizitatori. 

 

ART. 2 

  Identificarea serviciului social 

  Serviciul social "Centrul de Tip Rezidential Speranta Sebis " , cod serviciu social 8790CR-

C-I, este înfiinţat şi administrat de furnizorul Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Arad, acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr. 000159, deţine 

Licenţa de funcţionare definitivă/provizorie nr. ........., sediul/sediile .................... . Codul serviciu 

social 8790CR-C-I, reprezintă "Centrele rezidenţiale pentru copilul separat temporar sau 

definitiv de părinţii săi: centre de plasament, case de tip familial, apartamente etc.".    

  

ART. 3 
  Scopul serviciului social 

  Scopul serviciului social "Centrul de Tip Rezidential Speranta Sebis " este asigurarea 

protecţiei, creşterii şi îngrijirii copilului separat, temporar sau definitiv, de părinţii săi, ca urmare 

a stabilirii în condiţiile prezentei legi a măsurii plasamentului, în vederea reintegrării sau 

integrării familiale şi socio-profesionale. 

    Serviciului social "Centrul de Tip Rezidential Speranta Sebis " asigură activităţi de găzduire 

pe o perioadă mai mare de 24 de ore, îngrijire, educaţie non-formală şi informală, sprijin 

emoţional, consiliere, precum şi dezvoltarea majorităţii deprinderilor de viaţă independentă şi a 

unor activităţi legate de reintegrarea sau integrarea familială; activităţile se acordă în locaţia 

serviciului social. Celelalte activităţi se pot acorda de către "Centrul de Tip Rezidential Speranta 

Sebis ", în locaţia proprie sau în alte locaţii, însă accesul la aceste activităţi este asigurat şi 

monitorizat de serviciul în cauză.  

 

ART. 4 
  Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare 

  (1) Serviciul social "Centrul de Tip Rezidential Speranta Sebis " funcţionează cu 

respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, 

reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, Legea nr. 272/2004 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare etc.  
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  (2) Standard minim de calitate aplicabil este reglementat prin Ordinul 21/2004 pentru 

aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecţia copilului de tip 

rezidenţial. 

      (3) Serviciul social "Centrul de Tip Rezidential Speranta Sebis " este înfiinţat prin: 

  a) Hotărârea Consiliului Judeţean Arad, nr. ............... şi funcţionează în cadrul Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad 

 

ART. 5 

  Principiile care stau la baza acordării serviciului social 

  (1) Serviciul social "Centrul de Tip Rezidential Speranta Sebis" se organizează şi 

funcţionează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul naţional de asistenţă 

socială, precum şi a principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute 

în legislaţia specifică, în convenţiile internaţionale ratificate prin lege şi în celelalte acte 

internaţionale în materie la care România este parte, precum şi în standardele minime de calitate 

aplicabile. 

  (2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul "Centrului de 

Tip Rezidential Speranta Sebis " sunt următoarele: 

  a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare; 

  b) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte egalitatea 

de şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală şi 

întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele beneficiare; 

  c) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare; 

  d) deschiderea către comunitate; 

  e) asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor 

lor; 

  f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate 

a unui personal mixt; 

  g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se 

cont, după caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitate de exerciţiu 

- cu respectarea prevederilor Legii sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări 

psihice nr. 487/2002, republicată; 

  h) facilitarea menţinerii relaţiilor personale ale beneficiarului şi a contactelor directe, după 

caz, cu fraţii, părinţii, alte rude, prieteni, precum şi cu alte persoane faţă de care acesta a 

dezvoltat legături de ataşament; 

  i) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare; 

  j) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare; 

  k) preocuparea permanentă pentru identificarea soluţiilor de integrare în familie sau, după 

caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potenţialului şi 

abilităţilor persoanei beneficiare de a trăi independent; 

  l) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a 

acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate; 

  m) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare; 

  n) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale; 

  o) primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor 

capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu care 

se pot confrunta la un moment dat; 

  p) colaborarea centrului/unităţii cu serviciul public de asistenţă socială. 

 

ART. 6 
  Beneficiarii serviciilor sociale 
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  (1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în "Centrul de Tip Rezidential Speranta Sebis " 

sunt copiii separaţi, temporar sau definitiv, de părinţii săi, ca urmare a stabilirii măsurii 

plasamentului. 

  (2) Condiţiile de acces/admitere în centru sunt următoarele: 

  a) acte necesare: 

 Hotărare emisă de Comisiei pentru Protecţia Copilului sau, după caz, Sentinţa civilă 

emisă de Tribunal, din care să reiasă instituirea plasamentului copilului la DGADPC 

Arad; 

 Dispoziţia Directorului general al DGASPC Arad prin care se dispune locul aplicării 

măsurii plasamentului copilului, respectiv la "Centrul de Tip Rezidential Speranta Sebis " 

   b) Modalitatea de stabilire a contribuţiei beneficiarului este conform Hotărarii CPC sau 

Sentinţei civile enise de Tribunal. 

  (3) Condiţii de încetare a serviciilor: reintegrarea sau integrarea familială şi socio-

profesională a copilului/tanărului. 

  (4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în "Centrul de Tip Rezidential 

Speranta Sebis " au următoarele drepturi: 

  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; 

  c) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite; 

  d) să li se asigure continuitatea 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 li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime; 

  g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite; 

  h) să li se respecte toate drepturile speciale în situaţia în care sunt minori sau persoane cu 

dizabilităţi. 

  (5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în "Centrul de Tip Rezidential 

Speranta Sebis " au următoarele obligaţii: 

  a) să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială, medicală 

şi economică; 

  b) să participe, în raport cu vârsta, situaţia de dependenţă etc., la procesul de furnizare a 

serviciilor sociale; 

  c) să contribuie, în conformitate cu legislaţia în vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate, 

în funcţie de tipul serviciului şi de situaţia lor materială; 

  d) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală; 

  e) să respecte prevederile prezentului regulament. 

 

ART. 7 

  Activităţi şi funcţii 

  Principalele funcţiile ale serviciului social "Centrul de Tip Rezidential Speranta Sebis " sunt 

următoarele: 

  a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea 

următoarele activităţi: 

   1. reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana 

beneficiară; 

   2. găzduire pe perioada determinată; 

   3. îngrijire personală; 
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   4. educare; 

   5. dezvoltarea abilităţilor de viaţă independentă; 

    6. consiliere psihologică şi suport emoţional; 

    7. supraveghere; 

    8. socializare şi activităţi culturale; 

    b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg 

despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi: 

  1. organizarea de activităţi (serbări, programe)şi invitarea autorităţilor publice şi a 

publicului larg (rudele copilului, persoane faţă de care acesta a dezvoltat relaţii de ataşament, 

cadre didactice etc.) în “Centru de Tip Rezidential Speranta Sebis” 

  2. organizarea de activităţi în comunitate cu beneficiarii (spectacole, excursii etc.); 

  3. articole privind activitatea “Centrului de Tip Rezidential Speranta Sebis” în presă; 

  4. elaborarea de rapoarte de activitate; 

  c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de 

promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în 

care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit 

scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activităţi: 

  1. campanii de promovare a drepturilor copilului; 

  2. campanii pentru încurajarea voluntariatului; 

  d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi: 

  1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor; 

  2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate; 

  e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea 

următoarelor activităţi: 

     1. încadrarea în bugetul de venituri şi cheltuieli; 

    2. întocmirea şi respectarea planului de achiziţii; 

    3. achiziţionarea produselor necesare copiilor în limita bugetului disponibil şi conform 

baremurilor în vigoare; 

     4. întocmirea fişelor posturilor pentru toţi angajaţii; 

     5. respectarea de către toţi angajaţii a responsabiltăţilor şi atribuţiilor, din fişa postului; 

 

ART. 8 
  Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal 

  (1) Serviciul social "Centrul de Tip Rezidential Speranta Sebis " funcţionează cu un număr 

de 11 total personal, din care 6 posturi vacante, conform prevederilor Hotărârii Consiliului 

Judeţean Arad, nr. 143/26.06.2015  din care: 

  a) personal de conducere: şef de centru; 

  b) personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă; personal de specialitate şi auxiliar: 3 

instructor educatie,2 ingrijitoare,2 referenti, consilier, psiholog,  

  c) personal cu funcţii administrative, gospodărire, întreţinere-reparaţii, deservire: muncitor 

calificat ; 

  d) voluntari, în funcţie de cererile depuse.  

  2. Personalul de specialitate reprezintă 60% din totalul personalului. 

  3. Încadrarea personalului se realizează cu respectarea numărului maxim de posturi 

prevăzut în statul de funcţii aprobat. 

  4. Numărul maxim de posturi pentru funcţii de conducere este un post pentru şeful de 

centru. 

  (2) Raportul angajat/beneficiar, conform ordinului 21/2004 este de: 

    Copii cu varsta 4-6 ani :  2 :1.3= 1.53 

    Copii cu varsta 7-12 ani:  8 :1.4= 5.71 
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           Total: 7.2 angajati 

 

Categoria de varstă Nr. de copii/grupă Raport minim adulţi-

copii 

4-6 ani 8 1:3 

7-12 ani  12 1:4 

Peste 13 ani 12 1:6 

    

ART. 9 
  Personalul de conducere 

  (1) Personalul de conducere  este reprezentat de şef de centru; 

  (2) Atribuţiile personalului de conducere sunt: 

  a) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul 

serviciului şi propune organului competent sancţiuni disciplinare pentru salariaţii care nu îşi 

îndeplinesc în mod corespunzător atribuţiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul 

furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.; 

  b) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării 

obiectivelor şi întocmeşte informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale; 

  c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi 

perfecţionare; 

  d) colaborează cu alte centre/alţi furnizori de servicii sociale şi/sau alte structuri ale 

societăţii civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătăţirii permanente a 

instrumentelor proprii de asigurare a calităţii serviciilor, precum şi pentru identificarea celor mai 

bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare; 

  e) întocmeşte raportul anual de activitate; 

  f) asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii serviciului/centrului; 

  g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice şi a numărului 

de personal; 

  h) desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii centrului în comunitate; 

  i) ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări 

ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce; 

  j) răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul serviciului şi 

dispune, în limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea acestor 

activităţi sau, după caz, formulează propuneri în acest sens; 

  k) organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a 

regulamentului de organizare şi funcţionare; 

  l) reprezintă serviciul în relaţiile cu furnizorul de servicii sociale şi, după caz, cu autorităţile 

şi instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, precum şi în 

justiţie, cu acordul Directorului general al DGASPC Arad; 

  m) asigură comunicarea şi colaborarea permanentă cu serviciul public de asistenţă socială 

de la nivelul primăriei şi de la nivel judeţean, cu alte instituţii publice locale şi organizaţii ale 

societăţii civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor; 

  n) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi 

beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare; 

  o) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 

  (3) Funcţiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condiţiile legii. 

  (4) Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducere trebuie să fie absolvenţi cu diplomă de 

învăţământ superior în domeniul psihologie, asistenţă socială şi sociologie, cu vechime de 

minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenţi cu diplomă de licenţă ai 

învăţământului superior în domeniul juridic, medical, economic şi al ştiinţelor administrative, cu 
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experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale. 

  (5) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a conducătorilor instituţiei se face în 

condiţiile legii. 

 

ART. 10 
  Centrul de Tip Rezidential Speranta Sebis nu are personalitate juridică şi consiliul 

consultativ. 

 

ART. 11 
  Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă. Personal de specialitate şi auxiliar 

  (1) Personalul de specialitate este:  

ii) în cadrul compartimentului/complexului de Tip Rezidential Speranta Sebis 

  a) consilier în domeniul adicţiilor (263502);   

         b) psiholog (263411); 

   (2) Atribuţii ale personalului de specialitate: 

  a) asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea 

prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile şi a prezentului regulament; 

  b) colaborează cu specialişti din alte centre în vederea soluţionării cazurilor; identificării de 

resurse etc.; 

  c) monitorizează respectarea standardelor minime de calitate; 

  d) sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii 

de nerespectare a prevederilor prezentului regulament etc.; 

  e) întocmeşte rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată; 

  f) face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi 

respectării legislaţiei; 

    g) cunoaste si respecta: 

 Legislatia in domeniul protectiei copilului; 

 Prevederile Codului Muncii; 

 Documente care reglementeaza activitatea D.G.A.S.P.C Arad: 

   - Regulamentul de organizare şi functionare al DGASPC Arad 

   - Regulamentul intern al D.G.A.S.P.C. Arad; 

   - Acordul–Contractul colectiv de munca al D.G.A.SP.C. Arad 

 Documente care reglementeaza activitatea centrului: 

   - Metodologia de organizare si functionare; 

   - Norme interne de functionare; 

    - Proiect institutional; 

    - Planul anual de actiune – Stabilirea unui sistem de monitorizare a desfasurarii activitatilor 

din structura obiectivelor ; 

   - Codul etic al personalului centrului, pentru relatiile cu copiii si familiile acestora ; 

   - Codul de conduita profesionala a personalului ce isi desfasoara activitatea in centru ; 

   - Misiunea centrului ; 

   - Procedurile operationale privind realizarea activitatilor din cadrul centrului/casei; 

   - Prgramul copiilor din cadrul casei/centrului; 

 Contractul individual de munca; 

 Drepturile copilului; 

 Proceduri privind: 

   - acordarea de sprijin personalizat copilului beneficiarului; 

   - consilierea si sprijinirea familiei copilului; 

   - implicarea parintilor / familiei extinse a copilului in programul de ingrijire al copilului ; 

   - asigurarea intimitatii si confidentialitatii; 
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   - asigurarea securităţii; 

   - consultarea si participarea copiilor; 

   - acordarea primului ajutor; 

   - sesizarea/reclamarea unor fapte/evenimente deosebite; 

   - protejarea copilui de abuz, neglijare, exploatare; 

   - controlul comportamentelor inacceptabile copiilor; 

   - gestionarea resurselor financiare ale copiilor; 

   - absenţa copilului fără permisiune; 

 Procedurile operaţionale specifice activităţilor 

desfăşurate în cadrul procesului de furnizare a serviciilor pentru protecţia copilului de tip 

rezidenţial, conform ISO. 

  g) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 

  (3) Atribuţiile pentru fiecare post de specialitate aferent structurii 

organizatorice/organigramei. 

    a) Atribuţiile psihologului:  

 Asigură copiilor / tinerilor: 

o evaluare psihologică;  

o terapii prin învăţare – dezvoltarea funcţiilor cognitive, dezvoltarea abilităţilor de 

 autocontrol, dezvoltarea autonomiei personale; 

o terapie ocupaţională;  

o diverse forme de psihoterapie;  

o sprijin scolar 

o consiliere; 

 -indrumare in cazul comportamentului opozant (nerespectarea programului centrului, 

adsenteism scolar, consumul de tutun si alcool etc.) si indrumare vocationala; 

 Evalueaza dezvoltarea psiho-emoţională a copilului pentru care s-a propus/instituit o 

masura de protectie 

 Urmareste evolutia tuturor beneficiarilor din cadrul Centrului de Tip Rezidential Speranta 

Sebis, intocmeste rapoarte de consiliere psihologica 

 Consilieaza si sprijina beneficiarii să facă faţă experienţelor cognitive şi emoţionale 

 Participă la întâlnirile echipei multidiciplinare organizate in cadrul caselor pentru: 

o a identifica nevoile copiilor; 

                         - a planifica lunar activitatea; 

                         - a elabora planuri individualizat de interventie (PIS) si pentru a urmării 

                            gradul de realizare a obiectivelor mentionate în acest document 

                         - a elabora rapoarte dre implementare PIS; 

                         - a  întocmi rapoarte de activitate, 

                         - a recomanda  educatorilor metodele de lucru cu copiii 

 Ofera consiliere tuturor beneficiarilor protejati in compartiment, in functie de nevoi, dar 

si indrumare angajatilor care lucreaza direct cu copilul, in case; 

 Isi asumă responsabilităţi pentru demersurile pe care le face în soluţionarea unui caz, 

având obligaţia să informeze şeful ierarhic superior cu privire la acestea 

 Actioneaza pentru asigurarea unui mediu securizant pentru copil/tânar ;  

 Aduce la cunostinta conducerii centrului de plasament orice disfunctiuni întâlnite care pot 

aduce prejudicii sanatatii copiilor /tinerilor din institutie;  

 Stabileste si mentine relatii profesionale cu întreg personalul institutiei;  

 Prezinta informatiile si documentele legate de beneficiari / interventii / rezultate, ori de 

cate ori sunt solicitate de catre superiorul ierarhic. 

 Detine o baza de date a copiilor care beneficiaza de servicii psihologice ; 

 Respectă normele de igienă personală în timpul serviciului, 
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 Primeste si solutioneaza si alte sarcini trasate de conducerea institutiei, pe linie ierarhica, 

în limita competentelor profesionale pe care le are .  

 Respecta relatiile ierarhice, disciplina la locul de         munca, normele de conduita in 

relatiile cu ceilalti membrii ai colectivului; 

 Sesizeaza orice abuz sau suspiciune, privind incalcarea drepturilor copilului; 

 Respecta codul deontologic al profesiei de psiholog; 

 Solicită sprijinul specialiştilor (asistent social, consilieri) în situaţia constatării unor  

 dificultăţi de relaţionare cu copilul sau a identificării unor noi nevoi ale acestuia; 

 Utilizeză şi păstrează în bune condiţii materialele din dotare, conform instrucţiunilor de 

utilizare; 

 Are obligaţia să cunoască numerele de telefon ale salvării, poliţiei, pompierilor, 

medicului de familie, şefului de serviciu, sefului de compartiment; 

   b)Atribuţiile pentru următoarele posturi: îngrijitor copii, referent educator, instructor educaţie, 

consilier : 

 Desfăşoară activităţi de: îngrijire, formare de deprinderi de viaţă independentă, sprijin 

scolar, socializare şi recreere a copiilor ocrotiţi, consemnându-le scris în programele de 

interventie specifică; 

 Efectueaza activitati zilnice de intretinere si igienizare a casei, raspunzand  de starea de 

curatenie a casei; 

 Pregateste hrana copiilor in perioada cand este de serviciu, conform meniului; 

 Se implica activ in toate activitatile casei in functie de nevoi si de momentul in care isi 

desfasoara activitatea; 

 Participa la organizarea de activitati la nivelul grupei, a casei, al compartimentului; 

 Sprijină şi coordonează copiii pentru respectarea programului zilnic; 

 Sprijină copiii, dupa caz, la: îmbrăcare/dezbrăcare,  servirea  mesei, igienă, efectuarea 

baii generale şi in toate activitatile de formare a deprinderilor de autonomie personala; 

 Cunoaste trecutul copilului, starea sa de sanatate, preferintele si comportamentul acestuia, 

date despre familia copilului, motivul luarii masurii de protectie si foloseste toate aceste 

date pentru a dezvolta o buna relatie cu copilul pentru a-si adapta interventia educativa, 

pastrand confidentialitatea tuturor datelor; 

 Raspunde de integritatea fizica si morala a copiilor pe perioada orelor de munca; 

 Crează un climat socio-afectiv, securizant, asigură copilului o relaţie caldă, de înţelegere;  

 Supravegheaza copiii pentru evitarea accidentelor in timpul desfasurarii activitatii in casa 

si respecta normele de igiena si protectie; 

 Urmareste respectarea de catre copii a regulilor de igiena corporala,  alimentara  si 

vestimentara; 

 Răspunde de viaţa şi securitatea copiilor care sunt încredinţaţi în timpul în care îşi  

desfăşoară activitatea, luând măsuri de prevenire a accidentelor, urmăreşte permanent 

starea psiho-fizică a copilului şi sesizează serviciul medical de urgenţă (dacă este 

necesar) şi şefului de centru,  orice modificare intervenită în dezvoltarea copilului, 

consemnează la ieşirea din tură orice eveniment deosebit ; 

 Raspunde de starea de sanatate a copiilor pe timpul desfasurarii activitatii si ia masuri 

urgente in cazul imbolnavirilor, cu obligativitatea administrarii tratamentului 

medicamentos; 

 Însoţeşte copiii prescolari la gradinita; 

 Însoţeşte şi supraveghează copiii din casa/centru pe perioada şederii acestora  în spital; 

 Însoţeşte copiii la diferite activitati de recreere si socializare in comunitate - 

excursii,tabere, spectacole, serbari etc.; 

 Pastreaza legatura permanent cu cadrele didactice; 
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 Organizează activitatea educativă, sub forma de joc colectiv şi individual, respectând 

particularităţile de dezvoltare ale copiilor; 

 Indrumă copiii / adolescentii in cazul comportamentului opozant al acestora 

(nerespectarea programului centrului, adsenteism scolar, consumul de tutun si alcool 

etc.);  

 Stabileşte comunicarea copilului cu părinţii, informându-i pe aceştia despre achiziţiile  

 

ART. 12 
  Personalul administrativ, gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire 

  Personalului administrativ asigură activităţile auxiliare serviciului social: aprovizionare, 

mentenanţă, achiziţii etc. şi poate fi: 

  a) administrator; 

  b) funcţionar administrativ, economic; 

  c) casier, magaziner; 

  d) paznic, personal pentru curăţenie spaţii, spălătoreasă; 

  e) şofer; 

  f) muncitor calificat; 

  g) muncitor necalificat. 

  Instrucţiune: Prezentul articol va cuprinde detaliat atribuţiile pentru fiecare post de 

specialitate aferent structurii organizatorice/ organigramei. 

a) Atributiile pentru muncitor calificat: 

- Intretine spatiile verzi / curte 

- Curata sobele 

- Revizuie instalatiile sanitare 

- Schimbat feronerii 

- Intervine in caz de avarii 

- Intretine leganele si topoganele 

 

ART. 13 
  Finanţarea centrului 

  (1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea 

resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime de 

calitate aplicabile. 

  (2) Finanţarea cheltuielilor centrului se asigură, în condiţiile legii, din următoarele surse: 

  a) bugetul local al judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti; 

  b) bugetul de stat; 

  c) donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori juridice din ţară 

şi din străinătate; 

  d) fonduri externe rambursabile şi nerambursabile; 

  e) alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 
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ANEXA Nr. 29 

 

 

 

REGULAMENT-CADRU 

de organizare şi funcţionare a serviciului social cu cazare: 

"Centrul  de Plasament Oituz" 

     

 ART. 1 

  Definiţie 

  (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social 

"Centrul de Plasament Oituz", aprobat prin aceeaşi hotărâre prin care a fost înfiinţat, în vederea 

asigurării funcţionării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a 

asigurării accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile 

oferite etc. 

  (2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, 

cât şi pentru angajaţii centrului şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, 

reprezentanţii legali/convenţionali, vizitatori. 

 

ART. 2 

  Identificarea serviciului social 

  Serviciul social "Centrul de Plasament Oituz", cod serviciu social 8790CR-C-I, este înfiinţat 

şi administrat de furnizorul Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad, 

acreditat conform Certificatului de acreditare nr.000159/seria AF, deţine Licenţa de funcţionare 

definitivă/provizorie nr. ........., sediul/sediile Arad, str.Oituz ,nr.131 A, Codul serviciu social 

8790CR-C-I, reprezintă "Centrele rezidenţiale pentru copilul separat temporar sau definitiv de 

părinţii săi: centre de plasament, case de tip familial, apartamente etc.". 

  

ART. 3 
  Scopul serviciului social 

  Scopul serviciului social "Centrul de Plasament Oituz" este asigurarea protecţiei, creşterii şi 

îngrijirii copilului separat, temporar sau definitiv, de părinţii săi, ca urmare a stabilirii în 

condiţiile prezentei legi a măsurii plasamentului, în vederea reintegrării sau integrării familiale şi 

socio-profesionale. 

    Serviciului social "Centrul de Plasament Oituz" asigură activităţi de găzduire pe o perioadă 

mai mare de 24 de ore, îngrijire, educaţie non-formală şi informală, sprijin emoţional, consiliere, 

precum şi dezvoltarea majorităţii deprinderilor de viaţă independentă şi a unor activităţi legate de 

reintegrarea sau integrarea familială; activităţile se acordă în locaţia serviciului social. Celelalte 

activităţi se pot acorda de către "Centrul de Plasament Oituz", în locaţia proprie sau în alte 

locaţii, însă accesul la aceste activităţi este asigurat şi monitorizat de serviciul în cauză.  

 

ART. 4 
  Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare 

  (1) Serviciul social "Centrul de Plasament Oituz" funcţionează cu respectarea prevederilor 

cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 

292/2011, cu modificările ulterioare, Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 448/2006 

privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare etc.  

  (2) Standard minim de calitate aplicabil este reglementat prin Ordinul 21/2004 pentru 
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aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecţia copilului de tip 

rezidenţial. 

      (3) Serviciul social "Centrul de Plasament Oituz" este înfiinţat prin: 

  a) Hotărârea Consiliului Judeţean Arad, nr.384/22.12.2009 şi funcţionează în cadrul 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad 

 

ART. 5 

  Principiile care stau la baza acordării serviciului social 

  (1) Serviciul social "Centrul de Plasament Oituz" se organizează şi funcţionează cu 

respectarea principiilor generale care guvernează sistemul naţional de asistenţă socială, precum 

şi a principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislaţia 

specifică, în convenţiile internaţionale ratificate prin lege şi în celelalte acte internaţionale în 

materie la care România este parte, precum şi în standardele minime de calitate aplicabile. 

  (2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul "Centrului de 

Plasament Oituz" sunt următoarele: 

  a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare; 

  b) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte egalitatea 

de şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală şi 

întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele beneficiare; 

  c) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare; 

  d) deschiderea către comunitate; 

  e) asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor 

lor; 

  f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate 

a unui personal mixt; 

  g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se 

cont, după caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitate de exerciţiu 

- cu respectarea prevederilor Legii sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări 

psihice nr. 487/2002, republicată; 

  h) facilitarea menţinerii relaţiilor personale ale beneficiarului şi a contactelor directe, după 

caz, cu fraţii, părinţii, alte rude, prieteni, precum şi cu alte persoane faţă de care acesta a 

dezvoltat legături de ataşament; 

  i) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare; 

  j) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare; 

  k) preocuparea permanentă pentru identificarea soluţiilor de integrare în familie sau, după 

caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potenţialului şi 

abilităţilor persoanei beneficiare de a trăi independent; 

  l) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a 

acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate; 

  m) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare; 

  n) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale; 

  o) primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor 

capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu care 

se pot confrunta la un moment dat; 

  p) colaborarea centrului/unităţii cu serviciul public de asistenţă socială. 

 

ART. 6 
  Beneficiarii serviciilor sociale 

  (1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în "Centrul de Plasament Oituz" sunt copiii 

separaţi, temporar sau definitiv, de părinţii săi, ca urmare a stabilirii măsurii plasamentului. 



Proprietatea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad; nu poate fi difuzat sau reprodus fără autorizaţie 
 Pagina 386 

 

  (2) Condiţiile de acces/admitere în centru sunt următoarele: 

  a) acte necesare: 

    – Hotărare emisă de Comisiei pentru Protecţia Copilului sau, după caz, Sentinţa civilă emisă 

de Tribunal, din care să reiasă instituirea plasamentului copilului la DGADPC Arad; 

    - Dispoziţia Directorului general al DGASPC Arad prin care se dispune locul aplicării măsurii 

plasamentului copilului, respectiv la "Centrul de Plasament Oituz" 

   b) Modalitatea de stabilire a contribuţiei beneficiarului este conform Hotărarii CPC sau 

Sentinţei civile enise de Tribunal. 

  (3) Condiţii de încetare a serviciilor: reintegrarea sau integrarea familială şi socio-

profesională a copilului/tanărului. 

  (4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în "Centrul de Plasament Oituz" au 

următoarele drepturi: 

  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; 

  c) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite; 

  d) să li se asigure continuitatea 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 li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime; 

  g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite; 

  h) să li se respecte toate drepturile speciale în situaţia în care sunt minori sau persoane cu 

dizabilităţi. 

  (5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în "Centrul de Plasament Oituz" au 

următoarele obligaţii: 

  a) să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială, medicală 

şi economică; 

  b) să participe, în raport cu vârsta, situaţia de dependenţă etc., la procesul de furnizare a 

serviciilor sociale; 

  c) să contribuie, în conformitate cu legislaţia în vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate, 

în funcţie de tipul serviciului şi de situaţia lor materială; 

  d) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală; 

  e) să respecte prevederile prezentului regulament. 

 

ART. 7 
  Activităţi şi funcţii 

  Principalele funcţiile ale serviciului social "Centrul de Plasament Oituz" sunt următoarele: 

  a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea 

următoarele activităţi: 

   1. reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana 

beneficiară; 

   2. găzduire pe perioada determinată; 

   3. îngrijire personală; 

   4. educare; 

   5. dezvoltarea abilităţilor de viaţă independentă; 

         6. consiliere psihologică şi suport emoţional; 

         7. supraveghere; 

         8. socializare şi activităţi culturale; 
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    b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg 

despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi: 

  1. organizarea de activităţi (serbări, programe)şi invitarea autorităţilor publice şi a 

publicului larg (rudele copilului, persoane faţă de care acesta a dezvoltat relaţii de ataşament, 

cadre didactice etc.) în “Centru de Plasament Oituz” 

  2. organizarea de activităţi în comunitate cu beneficiarii (spectacole, excursii etc.); 

  3. articole privind activitatea “Centrului de Plasament Oituz” în presă; 

  4. elaborarea de rapoarte de activitate; 

  c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de 

promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în 

care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit 

scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activităţi: 

  1. campanii de promovare a drepturilor copilului; 

  2. campanii pentru încurajarea voluntariatului; 

  d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi: 

  1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor; 

  2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate; 

  e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea 

următoarelor activităţi: 

     1. încadrarea în bugetul de venituri şi cheltuieli; 

    2. întocmirea şi respectarea planului de achiziţii; 

    3. achiziţionarea produselor necesare copiilor în limita bugetului disponibil şi conform 

baremurilor în vigoare; 

     4. întocmirea fişelor posturilor pentru toţi angajaţii; 

     5. respectarea de către toţi angajaţii a responsabiltăţilor şi atribuţiilor, din fişa postului; 

 

ART. 8 
  Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal 

  (1) Serviciul social "Centrul de Plasament Oituz" funcţionează cu un număr de 9 total 

personal, conform prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Arad,Hot. nr.143/26.06.2015 din 

care: 

  a) personal de conducere: şef de centru; 

  b) personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă; personal de specialitate şi auxiliar: 

Consilieri,referenti, instrutor educator ; 

  c) personal cu funcţii administrative, gospodărire, întreţinere-reparaţii, deservire: -; 

  d) voluntari, în funcţie de cererile depuse.  

  2. Personalul de specialitate reprezintă 60% din totalul personalului. 

  3. Încadrarea personalului se realizează cu respectarea numărului maxim de posturi 

prevăzut în statul de funcţii aprobat. 

  4. Numărul maxim de posturi pentru funcţii de conducere este un post pentru şeful de 

centru. 

  (2) Raportul angajat/beneficiar, conform ordinului 21/2004 este de: 

 

Categoria de varstă Nr. de copii/grupă Raport minim adulţi-

copii 

4-6 ani - - 

7-12 ani  4 1:4  

Peste 13 ani 8 1:6  

               Raportul adult/copil  la Centrul de Plasament Oituz  la cei 4 copii sunt 4:1,4=2,85, iar la 

cei 8 copii 8:1,6=5 . 
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 ART. 9 

  Personalul de conducere 

  (1) Personalul de conducere  este reprezentat de şef de centru; 

  (2) Atribuţiile personalului de conducere sunt: 

  a) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul 

serviciului şi propune organului competent sancţiuni disciplinare pentru salariaţii care nu îşi 

îndeplinesc în mod corespunzător atribuţiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul 

furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.; 

  b) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării 

obiectivelor şi întocmeşte informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale; 

  c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi 

perfecţionare; 

  d) colaborează cu alte centre/alţi furnizori de servicii sociale şi/sau alte structuri ale 

societăţii civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătăţirii permanente a 

instrumentelor proprii de asigurare a calităţii serviciilor, precum şi pentru identificarea celor mai 

bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare; 

  e) întocmeşte raportul anual de activitate; 

  f) asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii serviciului/centrului; 

  g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice şi a numărului 

de personal; 

  h) desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii centrului în comunitate; 

  i) ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări 

ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce; 

  j) răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul serviciului şi 

dispune, în limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea acestor 

activităţi sau, după caz, formulează propuneri în acest sens; 

  k) organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a 

regulamentului de organizare şi funcţionare; 

  l) reprezintă serviciul în relaţiile cu furnizorul de servicii sociale şi, după caz, cu autorităţile 

şi instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, precum şi în 

justiţie, cu acordul Directorului general al DGASPC Arad; 

  m) asigură comunicarea şi colaborarea permanentă cu serviciul public de asistenţă socială 

de la nivelul primăriei şi de la nivel judeţean, cu alte instituţii publice locale şi organizaţii ale 

societăţii civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor; 

  n) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi 

beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare; 

  o) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 

  (3) Funcţiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condiţiile legii. 

  (4) Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducere trebuie să fie absolvenţi cu diplomă de 

învăţământ superior în domeniul psihologie, asistenţă socială şi sociologie, cu vechime de 

minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenţi cu diplomă de licenţă ai 

învăţământului superior în domeniul juridic, medical, economic şi al ştiinţelor administrative, cu 

experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale. 

  (5) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a conducătorilor instituţiei se face în 

condiţiile legii. 

 

ART. 10 

  Centrul de Plasament Oituz nu are personalitate juridică şi consiliul consultativ. 
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ART. 11 
  Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă. Personal de specialitate şi auxiliar 

       (1) Personalul de specialitate este:  

      - asistent social (263501); 

      -consilieri, 

      -instructor educatie, 

     -referent, 

     (2) Atribuţii ale personalului de specialitate: 

  a) asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea 

prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile şi a prezentului regulament; 

  b) colaborează cu specialişti din alte centre în vederea soluţionării cazurilor; identificării de 

resurse etc.; 

  c) monitorizează respectarea standardelor minime de calitate; 

  d) sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii 

de nerespectare a prevederilor prezentului regulament etc.; 

  e) întocmeşte rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată; 

  f) face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi 

respectării legislaţiei; 

    g) cunoaste si respecta: 

 Legislatia in domeniul protectiei copilului; 

 Prevederile Codului Muncii; 

 Documente care reglementeaza activitatea D.G.A.S.P.C Arad: 

   - Regulamentul de organizare şi functionare al DGASPC Arad 

   - Regulamentul intern al D.G.A.S.P.C. Arad; 

   - Acordul–Contractul colectiv de munca al D.G.A.SP.C. Arad 

 Documente care reglementeaza activitatea centrului: 

   - Metodologia de organizare si functionare; 

   - Norme interne de functionare; 

    - Proiect institutional; 

    - Planul anual de actiune – Stabilirea unui sistem de monitorizare a desfasurarii activitatilor 

din structura obiectivelor ; 

   - Codul etic al personalului centrului, pentru relatiile cu copiii si familiile acestora ; 

   - Codul de conduita profesionala a personalului ce isi desfasoara activitatea in centru ; 

   - Misiunea centrului ; 

   - Procedurile operationale privind realizarea activitatilor din cadrul centrului/casei; 

   - Prgramul copiilor din cadrul casei/centrului; 

 Contractul individual de munca; 

 Drepturile copilului; 

 Proceduri privind: 

   - acordarea de sprijin personalizat copiluluibeneficiarului; 

   - consilierea si sprijinirea familiei copilului; 

   - implicarea parintilor / familiei extinse a copilului in programul de ingrijire al copilului ; 

   - asigurarea intimitatii si confidentialitatii; 

   - asigurarea securităţii; 

   - consultarea si participarea copiilor; 

   - acordarea primului ajutor; 

   - sesizarea/reclamarea unor fapte/evenimente deosebite; 

   - protejarea copilui de abuz, neglijare, exploatare; 

   - controlul comportamentelor inacceptabile copiilor; 

   - gestionarea resurselor financiare ale copiilor; 
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   - absenţa copilului fără permisiune; 

 Procedurile operaţionale specifice activităţilor 

desfăşurate în cadrul procesului de furnizare a serviciilor pentru protecţia copilului de tip 

rezidenţial, conform ISO. 

  g) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 

 

  (3) Atribuţiile pentru fiecare post de specialitate aferent structurii 

organizatorice/organigramei. 

 

    a) Atribuţiile asistentului social 

 Intocmeste, completeaza si tine evidente documentelor din dosarul beneficiarului; 

 Intocmeste dispozitii, opisuri pentru fiecare copil/tanar; 

 Are evidente copiilor care beneficiaza de servicii de asistenta sociala-baza de date in 

cadrulcentrului; 

 Intermediază relaţia copilului ocrotit cu familia sa (părinţi, rude) şi alte persoane faţă de care 

copilul a dezvoltat relaţii de ataşament, in vederea reintegrării / integrării familiale a acestuia; 

 Urmăreşte starea copilului, în urma învoirii în familie, cu scopul mentinerii sau încetării 

acestor învoiri; 

 Sprijină copiii/tinerii, în vederea integrării socio-profesionale prin: 

          - sprijin şcolar 

          - consiliere 

 Consiliază copiii / tinerii pe diverse teme: drepturile copilului şi responsabilităţile acestora, 

relaţia copilului cu familia naturală/ personalul casei/cadre didactice/cadre medicale, integrare 

socio-profesională si orice alte teme, în functie de nevoile copiilor etc.; 

  Se implică in educarea copiilor cu un comportament deviant si desfăşoară activități de 

recreeere şi socializare cu beneficiarii. 

 Actioneaza pentru asigurarea unui mediu securizant pentru copil/tânar; 

  Realizează un climat relaxant evitând starea de frică, nelinişte şi nerăbdare a copilului pe 

perioada efectuarii activitatilor; 

 Colaborează cu psihologul/psihopedagogul pentru a informa familia copilului privind 

progresele si nevoile acestuia;   

  Indrumă copiii in cazul comportamentului opozant / delincvent al acestora (nerespectarea 

programului centrului, absenteism scolar, consum de tutun si alcool etc.); 

 Organizeaza activitati pentru copii in comunitate pentru integrarea socială a acestora;   

 Urmareste evolutia tuturor cazurilor repartizate, intocmeste rapoarte de vizita si consiliere 

precum si rapoarte psihosociale pentru copiii/tinerii din centru. 

 Participă la întâlnirile echipei multidiciplinare organizate în cadrul centrului pentru (se 

semnează procesul verbal): 

      - a identifica nevoile copiilor; 

      - a planifica lunar activitatea; 

      - a elabora planuri individualizate de interventie (PIS) si pentru a urmării gradul de realizare 

a obiectivelor mentionate în acest documente; 

     - a elabora rapoarte de implementare PIS; 

     - a  întocmi rapoarte de activitate; 

 Inregistreaza toate datele cazurilor repratizate, intocmeste rapoarte de vizita in urma vizitelor 

in familie copiilor si de consiliere, precum si rapoarte psihosociale pentru copii/tinerii, impreuna 

cu psihologul din centru sau din cadrul serviciului 

 Evalueaza situatia fiecarui caz si propune sefului de centru modalitati de interventie pentru 

cazurile de care raspunde 

 Pregateste documentatia necesara pentru reevaluarea copiilor/tinerilor; 
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 Aplica hotararile luate de catre C.P.C. si instanta judecatoreasca; 

 Isi sustine in fata autoritatilor competentele evaluarile, rapoartele si raspunde pentru 

veridicitatea acestora; 

 Aduce la cunostinta sefului de centru toate modificarile aparute in dosarul copilului/tanarului; 

 Intocmeste rapoarte de activitate lunar, trimestrial si anual la cererea sefului de centru, sefului 

de serviciu sau conducerii D.G.A.S.P.C. ARAD 

    b)Atribuţiile pentru următoarele posturi: îngrijitor copii, referent educator, instructor 

educaţie,consilier. 

 Desfăşoară activităţi de: îngrijire, formare de deprinderi de viaţă independentă, sprijin scolar, 

socializare şi recreere a copiilor ocrotiţi, consemnându-le scris în programele de interventie 

specifică; 

 Efectueaza activitati zilnice de intretinere si igienizare a casei, raspunzand  de starea de 

curatenie a casei; 

 Pregateste hrana copiilor in perioada cand este de serviciu, conform meniului; 

 Se implica activ in toate activitatile casei in functie de nevoi si de momentul in care isi 

desfasoara activitatea; 

 Participa la organizarea de activitati la nivelul grupei, a casei, al compartimentului; 

 Sprijină şi coordonează copiii pentru respectarea programului zilnic; 

 Sprijină copiii, dupa caz, la: îmbrăcare/dezbrăcare,  servirea  mesei, igienă, efectuarea baii 

generale şi in toate activitatile de formare a deprinderilor de autonomie personala; 

 Cunoaste trecutul copilului, starea sa de sanatate, preferintele si comportamentul acestuia, 

date despre familia copilului, motivul luarii masurii de protectie si foloseste toate aceste date 

pentru a dezvolta o buna relatie cu copilul pentru a-si adapta interventia educativa, pastrand 

confidentialitatea tuturor datelor; 

 Raspunde de integritatea fizica si morala a copiilor pe perioada orelor de munca; 

 Crează un climat socio-afectiv, securizant, asigură copilului o relaţie caldă, de înţelegere;  

 Supravegheaza copiii pentru evitarea accidentelor in timpul desfasurarii activitatii in casa si 

respecta normele de igiena si protectie; 

 Urmareste respectarea de catre copii a regulilor de igiena corporala,  alimentara  si 

vestimentara; 

 Răspunde de viaţa şi securitatea copiilor care sunt încredinţaţi în timpul în care îşi  desfăşoară 

activitatea, luând măsuri de prevenire a accidentelor, urmăreşte permanent starea psiho-fizică a 

copilului şi sesizează serviciul medical de urgenţă (dacă este necesar) şi şefului de centru,  orice 

modificare intervenită în dezvoltarea copilului, consemnează la ieşirea din tură orice eveniment 

deosebit ; 

 Raspunde de starea de sanatate a copiilor pe timpul desfasurarii activitatii si ia masuri urgente 

in cazul imbolnavirilor, cu obligativitatea administrarii tratamentului medicamentos; 

 Însoţeşte copiii prescolari la gradinita; 

 Însoţeşte şi supraveghează copiii din casa/centru pe perioada şederii acestora  în spital; 

 Însoţeşte copiii la diferite activitati de recreere si socializare in comunitate - excursii,tabere, 

spectacole, serbari etc.; 

 Organizează activitatea educativă, sub forma de joc colectiv şi individual, respectând 

particularităţile de dezvoltare ale copiilor; 

 Indrumă copiii / adolescentii in cazul comportamentului opozant al acestora (nerespectarea 

programului centrului, adsenteism scolar, consumul de tutun si alcool etc.);  

 Stabileşte comunicarea copilului cu părinţii, informându-i pe aceştia despre achiziţiile  

                c) Atribuţiile asistente medicale 

 Coordonează activitatea personalului din cadrul Centrului de Plasament Oituz pentru 

menţinerea şi refacerea stării de sănătate a copiilor ocrotiţi; 
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 Colaborează cu medicul de familie şi medicii specialişti, în funcţie de nevoile medicale ale 

copiilor; 

 Completează şi verifică modul de completare a “Registrului medical” de către personalul 

centrului; 

 Elaborează şi completează periodic şi la nevoie documentele: “Fişă medicală”, „Plan 

personalizat de intervenţie pentru menţinerea stării de sănătate a copilului”; 

 Consiliază copiii/tinerii pe diverse teme, cum ar fi: reguli de igienă, alimentaţia sănătoasă, 

transformările corpului în adolescenţă, prevenirea bolilor infecto-contagioase,  prevenirea 

sarcinii nedorite şi pe alte teme, în funcţie de nevoile acestora. 

 

ART. 12 - 

 

ART. 13 

  Finanţarea centrului 

  (1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea 

resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime de 

calitate aplicabile. 

  (2) Finanţarea cheltuielilor centrului se asigură, în condiţiile legii, din următoarele surse: 

  a) bugetul local al judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti; 

  b) bugetul de stat; 

  c) donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori juridice din ţară 

şi din străinătate; 

  d) fonduri externe rambursabile şi nerambursabile; 

  e) alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 
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ANEXA Nr. 30 

 

 

REGULAMENT  

de organizare şi funcţionare 

 al Centrului de Îngrijire Şi Asistenţă Pecica 

 

ART. 1 

Definiţie 

           Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al Centrului de 

Îngrijire și asistență Pecica , aprobat prin decizia , în vederea asigurării funcţionării acestuia cu 

respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor 

beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile oferite. 

           Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât 

şi pentru angajaţii centrului . De asemenea este obligatoriu pentru membrii familiei 

beneficiarilor, a reprezentanţilor legali ai acestora şi vizitatorilor.  

 

ART.  2 

Identificarea Centrului 

Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Pecica având codul 8790 CR-D-I (conform 

nomenclatorului serviciilor sociale),  este o instituţie de asistenţă socială fără personalitate 

juridică care funcţionează în subordinea  D.G.A.S.P.C. Arad, (conform Hot. Consiliului Local 

nr.15 din 10.02.2005), instituție acreditată conform Certificatului de acreditare seria AF, nr. 

000159. 

Centrul de îngrijire şi asistenţă Pecica este amplasat în comunitate în orașul Pecica, pe 

str. 2 nr. 199, tel. 0257-468106, și permite beneficiarilor accesul la toate resursele și facilitățile 

existente. 

Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Pecica are misiunea de a asigura în principal , găzduire,îngrijire, 

recuperare şi reabilitare, activităţi de ergoterapie şi de petrecere a timpului liber, asistenţă socială 

şi psihologică, reinserţie socială şi profesională pentru persoane adulte cu dizabilităţi, pe o 

perioadădeterminată/nedeterminată în funcţie de nevoile individuale ale beneficiarilor. Are în 

vedere prevederile Legii asistenţei sociale nr. 292/20011 cu modificările ulterioare şi a Legii nr. 

448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, Ordinul nr. 559/2008 privind aprobarea nr. 68/2003 

Standardelor specifice de calitate pentru centrele rezidenţiale , pentru persoanele adulte cu 

handicap, Hotărârea nr. 329 /20.03.2003, pentru aprobarea regulamentelor cadrul de organizare 

şi funcţionare a instituţiilor de protecţie specială a persoanelor cu handicap, Ordonanţa socială, 

O.G. nr. 68/2003 privind acordarea serviciilor sociale, O.G. nr. 86/2004 pentru modificarea şi 

completarea  O.G.privind serviciile sociale. 

 

ART. 3 

Scopul Centrului de Îgrijire şi Asistenţă 

Scopul Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Pecica,  este aceea de a furniza asistenţă 

persoanelor cu handicap accentuat sau grav, în condiţii de rezidenţă de tip instituţional, 

asigurându-se găzduire (cazare- masă) şi servicii de asistenţă (îngrijire, recuperare, 

supravegherea şi menţinerea sănătăţii) în funcţie de nevoile generale şi speciale ale 

beneficiarilor.  

Centrul de Îngrijire și Asistență Pecica protejează și promovează drepturile persoanelor 

cu handicap.                      
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ART. 4 

Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare 

                 Centrul de îngrijire şi asistenţă Vărădia, funcţionează cu respectarea prevederilor 

cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, reglementat de Legea 

448/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 17/2000 privind 

asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Standard minim de calitate aplicabil este:  Ordinul nr. 67 din 21 ianuarie 2015, 

privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate 

persoanelor adulte cu dizabilităţi 

Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Pecica , funcţionează  în subordinea Direcţiei Generale 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC)Arad,  instituţie subordonată administrativ 

Consiliului Judeţean Arad.  

 

ART. 5 

Principiile care stau la baza acordării centrului 

Principiile care stau la baza acordării serviciului social : 

Centrul de Îngrijire și Asistență Pecica se organizează şi funcţionează cu respectarea 

principiilor generale care guvernează sistemul naţional de asistenţă socială, precum şi a 

principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislaţia 

specifică, în convenţiile internaţionale ratificate prin lege şi în celelalte acte internaţionale în 

materie la care România este parte, precum şi în standardele minime de calitate aplicabile. 

Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul Centrului de 

Îngrijire și Asistență Pecica sunt următoarele: 

a) Respectarea și promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare; 

b) Protejarea și promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități în ceea ce privește 

egalitatea de șanse și tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia și 

demnitatea personală și întreprinderea de acțiuni nediscriminatorii și pozitive cu privire la 

persoanele cu dizabilități. 

c) Asigurarea protecției împotriva abuzului și exploatării persoanelor cu dizabilități. 

d) Deschiderea către comunitate; 

e) Asisterea persoanelor fără capacitate de exercițiu în realizarea și exercitarea drepturilor 

lor; 

f) Asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol și statut social, prin încadrarea în unitate 

a unui personal mixt; 

g) Ascultarea opiniei persoanei cu dizabilități și luarea în considerare a acesteia, ținându-se 

cont, după caz , de vârsta și de gradul său de maturitate, de discernământ și capacitatea de 

exercițiu; (Cu respectarea prevederilor Legii sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor 

cu tulburări psihice nr. 487/2002, republicată). 

h) facilitarea menţinerii relaţiilor personale ale beneficiarului şi a contactelor directe,      

după caz, cu fraţii, părinţii, alte rude, prieteni, precum şi cu alte persoane faţă de care 

acesta a dezvoltat legături de ataşament; 

i) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare; 

j) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare; 

k) preocuparea permanentă pentru identificarea soluţiilor de integrare în familie sau,              

după caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza    

potenţialului şi abilităţilor persoanei beneficiare de a trăi independent; 

l) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active                    

a acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate; 

m) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare; 
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n) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale; 

o) primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea                                

propriilor capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea              

situaţiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat; 

p) colaborarea centrului cu serviciul public de asistenţă socială. 

 

ART. 6 

Beneficiarii serviciilor sociale din CIA 
Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Centrul de Îngrijire și Asistență Pecica sunt: 

- persoane adulte cu handicap, ale căror cerinţe speciale de viaţă şi îngrijire nu pot fi 

asigurate decât în condiţii de rezidenţă de tip instituţional; 

Persoanele cu handicap sunt acele persoane cărora mediul social neadaptat deficienţelor 

lor fizice, senzoriale, psihice, mentale le împiedică total sau le limitează accesul cu şanse egale la 

viaţa socială potrivit vârstei, sexului factorilor materiali, sociali şi culturali proprii necesitând 

măsuri de protecţie specială în sprijinul integrării lor sociale. 

- Sunt acele persoane cărora datorită unor afecţiuni fizice, mentale sau senzoriale, le 

lipsesc abilităţile de a desfăşura în mod normal activităţi cotidiene necesitând măsuri de 

protecţie în sprijinul recuperării, integrării şi incluziunii sociale, conform legii 448/ 

18.12.2006. 

Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Pecica funcționează cu respectarea prevederilor cadrului 

general de organizare și funcționare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 448 din 2006, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare și a altor acte normative secundare 

aplicabile acestui domeniu de activitate. 

Accesarea serviciilor se poate face de persoane adulte cu handicap în regim rezidenţial, 

pe baza hotararii comisiei sau dispoziției DGASPC Arad, la cererea acestora ori a întreţinătorilor 

legali, în limita locurilor disponibile şi a resurselor financiare alocate de ordonatorul principal de 

credite. 

Internarea  și asistarea în centrul de îngrijire si asistenta se stabilește prin hotărârea 

comisiei pentru adulți cu handicap  sau  pe  bază de dispoziţie emisă de către Directorul General 

al D.G.A.S.P.C. Arad, în caz de transfer, cu respectarea : 

 Legii  nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 

cu modificarile si copletarile ulterioare; 

 ORDIN nr. 67 din 21 ianuarie 2015 Standarde minime de calitate pentru serviciile sociale 

cu cazare organizate ca centre rezidenţiale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi. 

Actele necesare internării în centru sunt: 

- cerere de admitere în centru, semnată de beneficiar sau de reprezentantul legal; 

- copie de pe actele de identitate ale beneficiarului şi reprezentantului legal; 

- copie de pe certificatul de naştere, de căsătorie sau de deces al aparţinătorului; 

- copie de pe documentul care atestă încadrarea în grad de handicap; 

- dovada eliberată de serviciul specializat al primăriei în a cărei rază teritorială îşi are 

domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap, prin care se atestă că acesteia nu i s-au 

putut asigura protecţia şi îngrijirea la domiciliu sau în cadrul altor servicii din comunitate; 

- documente doveditoare a situaţiei locative; 

- adeverinţă de venit; 

- ultimul talon de pensie, dacă este cazul; 

- raportul de anchetă socială; 

- investigaţii paraclinice. 

Beneficiarii centrului vor fi internaţi cu respectarea criteriilor de internare ca urmare a 

hotărârii comisiei de internare şi se va ţine cont de următoarele: 

- solicitări; 
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- riscul cel mai crescut; 

- capacitatea centrului; 

Contractul de furnizare servicii se încheie între centru/furnizorul acestuia şi beneficiar 

sau, după caz, reprezentantul legal al acestuia. 

Cu persoana/persoanele care participă la plata contribuţiei din partea beneficiarului, se 

încheie angajamente de plată cu acestea. Angajamentele de plată fac parte integrantă din 

contract. Beneficiarul plătește contribuția în centru în cuantum de 80 % din venit, dar suma nu 

trebuie să depășească suma de 602 lei conform Hotărârii nr. 56 din 26.02.2009 a Consiliului 

Județean Arad și a Ordinului nr.467 din 13 octombrie 2009. 

Formatul şi conţinutul contractului de furnizare servicii este stabilit de centru/furnizorul 

acestuia, în baza modelului aprobat prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi 

persoanelor vârstnice. Contractul de furnizare servicii este redactat în două sau mai multe 

exemplare originale, în funcţie de numărul semnatarilor contractului. Acesta va fi pus la 

dispoziţia acestora în format accesibil înainte de a fi semnat de către beneficiar/reprezentantul 

legal al acestuia.Un exemplar original al contractului de furnizare de servicii se păstrează în 

dosarul personal al beneficiarului. Beneficiarul/reprezentantul legal al acestuia deţine un 

exemplar al contractului de furnizare servicii. 

Beneficiarii sunt găzduiţi şi primesc servicii în centrul rezidenţial pe perioada prevăzută 

în contractul de furnizare servicii, cu excepţia situaţiilor speciale prevăzute de lege sau a celor 

stipulate în procedura de ieşire sau în contractul de furnizare servicii. 

         Principalele situaţii în care centrul poate sista acordarea serviciilor către beneficiar pe o 

anumită perioadă de timp sunt următoarele: 

- la cererea motivată a beneficiarului în scopul ieşirii din centru pe o perioadă determinată; 

se solicită acordul scris al persoanei care îi va asigura găzduirea şi îngrijirea necesară, pe 

perioada respectivă; 

- în caz de internare în spital, în baza recomandărilor medicului curant sau a personalului 

medical din serviciul de ambulanţă; în cele două situaţii de mai sus, beneficiarul are toate 

drepturile care decurg din furnizarea serviciilor medicale, în condiţiile contractului-cadru. 

- în caz de transfer într-un alt centru/instituţie, în scopul efectuării unor terapii sau 

programe de recuperare/reabilitare funcţională sau de integrare/reintegrare socială pe 

perioadă determinată, în măsura în care aceste servicii nu sunt furnizate în proximitatea 

centrului; se solicită acordul scris al centrului/instituţiei către care se efectuează transferul 

beneficiarului; 

- în cazuri de forţă majoră (cataclisme naturale, incendii, apariţia unui focar de infecţie, 

sistarea licenţei de funcţionare a centrului, etc.) centrul stabileşte, împreună cu 

beneficiarul şi serviciul public de asistenţă socială pe a cărei rază teritorială îşi are sediul 

centrul, modul de soluţionare a situaţiei fiecărui beneficiar (transfer în alt centru, revenire 

în familie pe perioadă determinată, etc.). 

   Principalele situaţii în care încetează/se sistează serviciile pe perioadă nedeterminată, 

precum şi modalităţile de intervenţie sunt următoarele: 

- la cererea beneficiarului care are prezervată capacitatea de discernământ, sub semnătură 

(se solicită beneficiarului să indice în scris locul de domiciliu/rezidenţă); în termen de 

maxim 5 zile de la ieşirea beneficiarului din centru se notifică în scris serviciul public de 

asistenţă socială de la nivelul primăriei localităţii pe a cărei rază teritorială va locui 

persoana respectivă cu privire la prezenţa beneficiarului în localitate, pentru a facilita 

verificarea condiţiilor de găzduire şi îngrijire oferite. 

- după caz, la cererea reprezentantului legal al beneficiarului lipsit de discernământ şi 

angajamentul scris al acestuia cu privire la respectarea obligaţiei de a asigura găzduirea, 

îngrijirea şi întreţinerea beneficiarului; în termen de maxim 48 ore de la ieşirea 

beneficiarului, centrul notifică, telefonic şi în scris, serviciul public de asistenţă socială pe 
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a cărei rază teritorială va locui beneficiarul despre prezenţa acestuia în localitate, pentru a 

facilita verificarea condiţiilor de găzduire şi îngrijire oferite; 

- transfer pe perioadă nedeterminată în alt centru de tip rezidenţial/altă instituţie, la cererea 

scrisă a beneficiarului sau, după caz, a reprezentantului său legal; anterior ieşirii 

beneficiarului din centru se verifică acordul centrului/instituţiei în care se va transfera 

acesta; 

- la recomandarea centrului rezidenţial care nu mai are capacitatea de a acorda toate 

serviciile corespunzătoare nevoilor beneficiarului sau se închide; cu minim 30 de zile 

anterior datei când se estimează încetarea serviciilor, centrul stabileşte, împreună cu 

beneficiarul şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad. 

- caz de deces al beneficiarului; 

- în cazul în care beneficiarul nu mai respectă clauzele contractuale, inclusiv din motive 

imputabile acestuia (ex.pentru comportamente ale beneficiarului constatate ca periculoase 

pentru el, pentru ceilalţi beneficiari sau pentru personal , sau care impiedica asigurarea 

unor drepturi fundamentale pentru alti beneficiari sau personal, etc)           

.Încetarea/sistarea serviciilor acordate beneficiarului în aceasta situaţie se realizează de 

conducătorul centrului/furnizorului acestuia cu acordul prealabil al consiliului consultativ 

al centrului format din coordonatorul centrului, asistentul social(responsabil de caz), 

logopedul şi reprezentantul beneficiarilor sau, în lipsa acestuia, cu acordul unei comisii 

formate din conducătorul centrului, 2 reprezentanţi ai personalului, dintre care unul este 

responsabilul de caz şi 2 reprezentanţi ai beneficiarilor. 

   Centrul asigură comunicarea permanentă cu serviciul public de asistenţă socială.În caz de 

ieşire a beneficiarului din centru pe perioadă nedeterminată, centrul transmite, în termen de 

maxim 30 de zile de la ieşire, serviciului public de asistenţă socială pe a cărui rază teritorială îşi 

are domiciliul sau rezidenţa beneficiarul, o copie a dosarului personal al beneficiarului. 

   Centrul deţine un registru de evidenţă a ieşirilor din centru în care se înscriu: datele de 

identificare ale beneficiarului, datele de transmitere a notificărilor sau a dosarului personal al 

beneficiarului, destinatarii acestora (denumire, adresă, telefon, e-mail). 

   CIA Pecica se asigură că beneficiarul părăseşte centrul în condiţii de securitate. 

   Centrul cunoaşte şi, după caz, facilitează sau asigură transferul/transportul beneficiarului 

către noua sa rezidenţă. În registrul de evidenţă a ieşirilor se consemnează modalitatea de 

transport şi/sau condiţiile în care beneficiarul a părăsit centrul (ex: îmbrăcat corespunzător, a 

utilizat mijloacele de transport auto, etc.). 

   Registrul de evidenţă a ieşirilor beneficiarilor din centru, este disponibil la sediul 

centrului. 

La sistarea serviciilor, Centrul de Îngrijire şi Asistenţă întocmeşte pentru fiecare 

beneficiar o Foaie de ieşire, în care se precizează:  

- data ieşirii;  

- motivele;  

- locaţia în care se mută beneficiarul (un alt centru de asistenţă socială, locuinţa 

proprie; persoana de contact care va putea da relaţii despre  evoluţia ulterioară a 

beneficiarului).  

Pentru fiecare beneficiar, Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Pecica deţine un dosar de iesire 

care conţine: 

- Fişa de evaluare,  

- Planul Individual de Intervenţie,  

- Foaia de ieşire , 

- Fişa medicaţiei;  

Dosarul de iesire se întocmeşte în două exemplare dintre care unul se înmânează cu 

semnătură de primire, beneficiarului/reprezentantului legal sau familiei, după caz, iar al doilea se 
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arhivează de către CIA Pecica; o copie a Foii de ieşire se trimite cu confirmare de primire, 

serviciului social din cadrul autorităţii locale/judeţene care monitorizează beneficiarul.  

Centrul rezidenţial asigură toate măsurile necesare pentru ca beneficiarul să părăsească 

centrul în condiţii de securitate. 

Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Centrul de Îngrijire și Asistență 

Pecica au următoarele drepturi: 

a) să li se respecte drepturile și libertățile fundamentale, fără discriminare pe bază de 

rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanță personală ori socială; 

b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, 

respectivla luarea deciziilor privind intervenția socială care li se aplică; 

c) să li se asigure păstrarea confidențialității asupra informațiilor furnizate și primite; 

d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atât timp cât se mențin 

condițiile care au generat situația de dificultate; 

e) să fie protejați de lege atât ei, cât și bunurile lor, atunci când nu au capacitate de 

exercițiu; 

f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea și respectarea vieții intime; 

g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite; 

h) să li se respecte toate drepturile sociale în situația în care sunt minori sau persoane 

cu dizabilități; 

Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Centrul de Îngrijire și Asistență 

Pecica au următoarele obligații: 

a) să furnizeze informații corecte cu privire la identitate, situație familială, socială, 

medicală și economică; 

b) să participe în raport cu vârsta, situația de dependență, la procesul de furnizare a 

serviciilor sociale; 

c) să contribuie în conformitate cu legislația în vigoare la plata serviciilor sociale 

furnizate în funcție de situația lor materială; 

d) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situația lor personală; 

e) să respecte prevederile regulamentului de organizare și funcționare a centrului; 

 

ART. 7 

Activităţii şi funcţii din CIA Pecica: 

Principalele funcții ale Centrului de Îngrijire și asistență Pecica sunt: 

a) De furnizare de servicii sociale de interes public general, prin asigurarea următoarelor 

activităţi:  

1. Reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu 

beneficiarul; 

2. Găzduire pe perioadă nedeterminată; 

3. Îngrijire personală și medicală în funcție de nevoile specifice ale fiecărui 

beneficiar; 

4. Recuperare și reabilitare socială; 

b) De informare a beneficiarilor, potențialilor beneficiari, autorităților publice și publicului 

larg despre situația persoanelor adulte cu dizabilități: 

1. Sărbătorirea zilei internaționale a persoanelor cu dizabilități; 

2. Implicarea comunității în activități comune cu beneficiarii CIA Pecica; 

c) De promovare a drepturilor beneficiarilor și a unei imagini pozitive  a acestora, de 

promovare a drepturilor omului în general, precum și de prevenire a situațiilor de 

dificultate în care pot intra categoriile vulnerabileși anume persoanele adulte cu 

dizabilități; 
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d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi: 

            1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a 

serviciilor; 

2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate; 

3. Evaluarea gradului de satisfacție a beneficiarilor în ceea ce privește serviciile oferite în 

cadrul centrului . 

e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea 

următoareloractivităţi: 

 

ART. 8 

Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal: 

Calificarea personalului: Serviciile sunt asigurate de personal specializat în concordanţă cu 

nevoile beneficiarilor, politica bugetară a unităţii şi respectă normele legale în vigoare. 

Structura personalului este formată din următoarele categorii: 

Serviciul de coordonare şi administraţie 

a) Personal de conducere 

- Şef centru 

b) Personal administrativ 

- 1 administrator 

- 1 magaziner 

Serviciul de asistenţă medicală 

- 4 asistenţi medicali 

Serviciul de evaluare, consiliere, recuperare, reintegrare familială şi comunitară şi 

socializare 

- 2 asistenti sociali 

- 2 psihologi 

- 1 logoped 

- 2 instructor educaţie 

- 1 maseur 

- 7 referenţi 

- 2 îngrijitor adult 

Serviciul de preparare şi servire a hranei 
- 2 bucătar 

- 2 muncitor necalificat la bucătărie 

Serviciul de întreţinere şi pază 

- 1 şofer 

- 1 lenjereasă 

- 1 îngrijitor spălătorie; 

- 3 muncitori calificaţi pentru întreţinere şi reparaţii 

- 2 îngrijitor curăţenie. 

 

Personalul Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Pecica îşi desfăşoară activitatea respectând 

atribuţiile din fişa postului, Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii şi Legea nr. 477/2004 – Codul de 

conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice, legea 448/2007, OUG 

nr. 14/ 07.03.2007, Ordinul 205/2005, Ordinul 68/28.09.2003, Ordinul 86/19.09.2004,  Legea 

47/2006, şi regulamentul de ordine interioară;  

Raportul angajat /beneficiar: În centru sunt internați 54 de beneficiari și 37 de angajați. 

 

ART. 9 

Personalul de conducere: 
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 Atribuţiile personalului de conducere sunt: 

a) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul 

serviciului şi propune organului competent sancţiuni disciplinare pentru salariaţii care nu 

îşi îndeplinesc în mod corespunzător atribuţiile, cu respectarea prevederilor legale din 

domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.; 

b) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării 

obiectivelor şi întocmeşte informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale; 

c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi 

perfecţionare; 

d) colaborează cu alte centre/alţi furnizori de servicii sociale şi/sau alte structuri ale 

societăţii civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătăţirii permanente a 

instrumentelor proprii de asigurare a calităţii serviciilor, precum şi pentru identificarea 

celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare; 

e) întocmeşte raportul anual de activitate; 

f) asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii serviciului/centrului; 

g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice şi a numărului 

de personal; 

h) desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii centrului în comunitate; 

i) ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări 

ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce; 

j) răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul serviciului şi 

dispune, în limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea 

acestor activităţi sau, după caz, formulează propuneri în acest sens; 

k) organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a 

regulamentului de organizare şi funcţionare; 

l) reprezintă serviciul în relaţiile cu furnizorul de servicii sociale şi, după caz, cu autorităţile 

şi instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, precum şi 

în justiţie; 

m) asigură comunicarea şi colaborarea permanentă cu serviciul public de asistenţă socială de 

la nivelul primăriei şi de la nivel judeţean, cu alte instituţii publice locale şi organizaţii 

ale societăţii civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor; 

n) numeşte şi eliberează din funcţie personalul din cadrul serviciului, în condiţiile legii; 

o) întocmeşte proiectul bugetului propriu al serviciului şi contul de încheiere a exerciţiului 

bugetar; 

p) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi 

beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare; 

q) asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale; 

r) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 

 

ART. 10 

Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă. Personal de specialitate şi auxiliar 

În cadrul CIA Pecica sunt 1 psiholog, 1 asistent social, 1 logoped, 2 instructori educație 

Atribuţii ale personalului de specialitate: 

a) Atribuţiile asistentului social sunt următoarele: 

- întocmeşte Planurile Individuale de Intervenţie (PII) 

- elaborează la cerere analize, statistici, documentaţii privind aplicarea legislaţiei în 

domeniul protecţiei beneficiarilor; 

- participă la întâlniri cu echipa multidisciplinară, consemnând aceste întâlniri în 

procesul verbal; 
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- în colaborare cu asistenţii sociali din cadrul SMCSRAD, evaluează periodic, sau 

ori de câte ori este necesar, starea socio-economică a familiilor beneficiarilor prin 

vizite la domiciul acestora; 

- colaborează cu Serviciul de Evaluare Complexă (SEC) şi cu Comisia de Evaluare 

a Persoanelor Adulte din cadrul DGASPC Arad, în vederea încadrării în grad de 

handicap a beneficiarilor ; 

- contribuie alături de specialişti la planificarea activităţilor recreative şi de 

socializare ale beneficiarilor; 

- face propuneri conducerii centrului la îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale 

beneficiarilor; 

- întocmeşte împreună cu referenţii şi îngrijitorii din centru, necesarul de materiale 

pentru recuperarea beneficiarilor; 

- contribuie la planificarea activităţilor recreative şi de socializare pentru 

beneficiarii centrului;se ocupă de dosarele beneficiasrilor privind intrarea sau 

ieşirea acestora din centru; 

b) Atribuțiile psihologului sunt: 

- realizează evaluări psihologice; 

- participă împreună cu echipa multidisciplinară la întocmirea planurilor 

individualizate de intervenție, și participă la aplicarea lui; 

- acordă permanentă consiliere beneficiarilor în vederea creșterii gradului de 

satisfacție al acestora; 

- oferă consiliere familiilor beneficiarilor ori de cîte ori este cazul 

- consiliere individuală și de grup în vederea reducerii consumului de alcool, 

agresivității, a problemelor de igienă, și a oricărei alte probleme ivite. 

- Desfășurarea unor programe educative, recreative și a programelor care implică o 

mai bună relaționare între beneficiari; 

- Participă în mod activ la procesul de recuperare și reabilitare al beneficiarilor; 

c) Personalul de specialitate: 

- asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu 

respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile şi a 

prezentului regulament; 

- colaborează cu specialişti din alte centre în vederea soluţionării cazurilor; 

identificării de resurse etc.; 

- monitorizează respectarea standardelor minime de calitate; 

- sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, 

situaţii de nerespectare a prevederilor prezentului regulament etc.; 

- întocmeşte rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată; 

- face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului 

şi respectării legislaţiei; 

- alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 

 

ART. 11 

 

Personalul administrativ, gospodărire, întreţinere – reparaţii, deservire 

Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Pecica, are angajat un administrator, un magazioner, 2 

muncitori calificați întreținere-reparaţii , 2 ingrijitori curățenie, lenjereasă, îngrijitor spălătorie, 2 

îngrijitor adult și 6 referenți. 

a) Administratorul  îndeplineşte următoarele atribuţii: 

- administrează  clădirea unde îşi are sediul Centrul de îngrijire şi asistenţă 

- gestionează obiectele de inventar, mijloacele fixe 
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- întocmeşte împreună cu şeful complexului necesarul de aprovizionare cu alimente 

şi materiale; 

- urmăreşte şi  comunică conducerii gradul de uzură şi degradare a bunurilor din 

dotarea Centrului de îngrijire şi asistenţă şi propune conducerii necesarul de 

obiecte ce urmează a fi înlocuite; 

- suprveghează desfăşurarea în condiţii bune a activităţii personalului angajat; 

- urmăreşte efectuarea programului beneficiarilor din centru; 

- urmăreşte ca beneficiarii să aibă coniţii optime de locuit; 

b) Personalul  de îngrijire şi suprveghere are următoarele atribuţii: 

- acordă sprijin şi îngrijire beneficiarilor din centru 

- asistă beneficiarii în toate activităţile în care aceştia necesită şi solicită sprijin; 

- ajută beneficiarul la efectuarea igienei personale, la aşternutul paturilor, la 

îmbrăcat , încălţat , deplasarea acestora- dacă este cazul- 

- ajută beneficiarii la servitul mesei; 

- ajută şi efectuează curăţenia în camere, holuri, birouri; 

- asigură păstrarea în bune condiţii a inventarului ncare îl au în primire; 

- ajută la distrbuirea medicamentelor,  conform prescripţiilor medicale; 

- urmăresc permanent starea fizică şi psihică a beneficiarilor şi sesizează 

conducerea de orice modificări survenite în starea beneficiarilor; 

- răspund de respectarea normelor ISU şi Protecţia muncii; 

- ajută la efectuarea lucrărilor de igienizare în interiorul şi exteriorul clădirii; 

- desfăşoară  activităţi de terapie ocupaţională cu beneficiarii, efectuând lucrări cu 

acestia de  înfrumuseţare a curţii prin amenajarea de rondouri de flori; 

- urmează indicaţiile medicului psihiatru pentru îngrijirea beneficiarilor; 

 

ART. 12 

Finanţarea centrului 
(1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea 

resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime de 

calitate aplicabile Ordinul 67/2015. 

(2) Finanţarea cheltuielilor centrului se asigură, în condiţiile legii, din următoarele surse: 

a) contribuţia persoanelor beneficiare sau a întreţinătorilor acestora, după caz;- Beneficiarul 

plătește contribuția în centru în cuantum de 80 % din venit, dar suma nu trebuie să 

depășească suma de 602 lei conform Hotărârii nr. 56 din 26.02.2009 a Consiliului 

Județean Arad și a Ordinului nr.467 din 13 octombrie 2009. 

b) bugetul local al judeţului;                                 

 Bugetul Centrului de Îngrijire şi Asistenţă este asigurat de către Direcţia Generală  de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad, subordonată Consiliului Judeţean Arad.  
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ANEXA Nr. 31 

 

 

REGULAMENT  

de organizare şi funcţionare a  

Centrului de Îngrijire și Asistență Păuliș 
 

ART. 1  

 Definiţie 

  (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al Centrului de 

Îngrijire și Asistență Păuliș, aprobat prin decizia __________________________   , în vederea 

asigurării funcţionării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a 

asigurării accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile 

oferite etc. 

  (2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, 

cât şi pentru angajaţii centrului şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, 

reprezentanţii legali/convenţionali, vizitatori.                                                                                                                                                                

 

ART. 2  

 Identificarea serviciului social 
  Serviciul  social  " Centrul de Îngrijire și Asistență Păuliș " ,  are cod  serviciu  social  8790 

CR – D - I, este înfiinţat şi administrat de furnizorul Directia Generala de Asistență Socială și 

Protectia Copilului Arad,  deţine Licenţa de funcţionare provizorie nr. 1469/ 30.12.2015 ,  sediul 

fiind in localitatea Păulis nr1.B,judetul Arad . 

 

ART. 3  

 Scopul serviciului social 

  Scopul serviciului social " Centrul de Îngrijire și Asistență Păuliș " este de a  asigura, 

găzduire, îngrijire, recuperare şi reabilitare, activităţi de ergoterapie şi de petrecere a timpului 

liber, asistenţă socială şi psihologică , reinserţie socială şi profesională pentru persoane adulte cu 

handicap, pe o perioadă determinată/nedeterminată în funcţie de nevoile individuale ale 

beneficiarilor în centru rezidential 

 

ART. 4  

 Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare 

  (1) Serviciul social " Centrul de Îngrijire și Asistență Păuliș " funcţionează cu respectarea 

prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, reglementat 

de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, Legea nr448/2006, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, precum şi a altor acte normative secundare aplicabile 

domeniului. 

  (2) Standard minim de calitate aplicabil: ORDIN nr. 67 din 21 ianuarie 2015 

privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate 

persoanelor adulte cu dizabilităţi. 

  (3) Serviciul social " Centrul de Îngrijire și Asistență Păuliș " este  înfiinţat prin: Hotărârea 

ConsiliuluiJudeţean Arad  nr 116/28.05.2013 şi funcţionează în subordinea și coordonarea 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad  

 

ART. 5  

 Principiile care stau la baza acordării serviciului social 
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  (1) Serviciul social " Centrul de Îngrijire și Asistență Păuliș " se organizează şi funcţionează 

cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul naţional de asistenţă socială, 

precum şi a principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în 

legislaţia specifică, în convenţiile internaţionale ratificate prin lege şi în celelalte acte 

internaţionale în materie la care România este parte, precum şi în standardele minime de calitate 

aplicabile. 

  (2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul "Centrului 

Îngrijire și Asistență Păuliș " sunt următoarele: 

  a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare; 

  b) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte egalitatea 

de şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală şi 

întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele beneficiare; 

  c) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare; 

  d) deschiderea către comunitate; 

  e) asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor 

lor; 

  f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate 

a unui personal mixt; 

  g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se 

cont, după caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitate de 

exerciţiu, 

  h) facilitarea menţinerii relaţiilor personale ale beneficiarului şi a contactelor directe, după 

caz, cu fraţii, părinţii, alte rude, prieteni, precum şi cu alte persoane faţă de care acesta a 

dezvoltat legături de ataşament; 

  i) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare; 

  j) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare; 

  k) preocuparea permanentă pentru identificarea soluţiilor de integrare în familie sau, după 

caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potenţialului şi 

abilităţilor persoanei beneficiare de a trăi independent; 

  l) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a 

acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate; 

  m) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare; 

  n) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale; 

  o) primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor 

capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu care 

se pot confrunta la un moment dat; 

  p) colaborarea centrului/unităţii cu serviciul public de asistenţă socială. 

 

ART. 6  

Beneficiarii serviciilor sociale 

  (1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în "Centrul Îngrijire și Asistență Păuliș " sunt: 

persoane cu dizabilităţi 

  (2) Condiţiile de acces/admitere în centru sunt următoarele: 

        a) decizia de admitere a comisiei de evaluare pentru persoane adulte cu handicap, sau 

dispoziţia de transfer a directorului general al DGASPC. 

  b) acte necesare la dosar;   

      - cerere de admitere în centru, semnată de beneficiar sau de reprezentantul legal; 

  -decizia de admitere a comisiei de evaluare pentru persoane adulte cu handicap, sau 

dispoziţia de transfer a directorului general al DGASPC; 

  - copie de pe actele de identitate ale beneficiarului; 
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  - copie de pe certificatul de naştere, de căsătorie sau de deces al aparţinătorului; 

  - copie de pe documentul care atestă încadrarea în grad de handicap; 

  - adeverinţă de venit; 

  - contractul de furnizare servicii semnat de părţi, în original; 

  - documente doveditoare a situaţiei locative; 

  - ultimul talon de pensie, dacă este cazul; 

  - raportul de anchetă socială; 

  - investigaţii paraclinice; 

  -dovada eliberată de serviciul specializat al primăriei în a cărei rază teritorială îşi are 

domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap, prin care se atestă că acesteia nu i s-au putut 

asigura protecţia şi îngrijirea la domiciliu sau în cadrul altor servicii din comunitate. 

  (3) Condiţii de încetare a serviciilor:  

         a) pe perioadă nedeterminată, precum şi modalităţile de intervenţie sunt următoarele: 

  - la cererea beneficiarului care are prezervată capacitatea de discernământ, sub semnătură 

(se solicită beneficiarului să indice în scris locul de domiciliu/rezidenţă); în termen de maxim 5 

zile de la ieşirea beneficiarului din centru se notifică în scris serviciul public de asistenţă socială 

de la nivelul primăriei localităţii pe a cărei rază teritorială va locui persoana respectivă cu privire 

la prezenţa beneficiarului în localitate, pentru a facilita verificarea condiţiilor de găzduire şi 

îngrijire oferite. 

  - după caz, la cererea reprezentantului legal al beneficiarului lipsit de discernământ şi 

angajamentul scris al acestuia cu privire la respectarea obligaţiei de a asigura găzduirea, 

îngrijirea şi întreţinerea beneficiarului; în termen de maxim 48 ore de la ieşirea beneficiarului, 

centrul notifică, telefonic şi în scris, serviciul public de asistenţă socială pe a cărei rază teritorială 

va locui beneficiarul despre prezenţa acestuia în localitate, pentru a facilita verificarea condiţiilor 

de găzduire şi îngrijire oferite; 

  - transfer pe perioadă nedeterminată în alt centru de tip rezidenţial/altă instituţie, la cererea 

scrisă a beneficiarului sau, după caz, a reprezentantului său legal; anterior ieşirii beneficiarului 

din centru se verifică acordul centrului/instituţiei în care se va transfera acesta; 

  - la recomandarea centrului rezidenţial care nu mai are capacitatea de a acorda toate 

serviciile corespunzătoare nevoilor beneficiarului sau se închide; cu minim 30 de zile anterior 

datei când se estimează încetarea serviciilor, centrul stabileşte, împreună cu beneficiarul şi 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad. 

  - caz de deces al beneficiarului; 

  - în cazul în care beneficiarul nu mai respectă clauzele contractuale, inclusiv din motive 

imputabile acestuia.Încetarea/sistarea serviciilor acordate beneficiarului în aceasta situaţie se 

realizează de conducătorul centrului/furnizorului acestuia cu acordul prealabil al consiliului 

consultativ al centrului format din coordonatorul centrului, asistentul social(responsabil de caz), 

logopedul şi reprezentantul beneficiarilor sau, în lipsa acestuia, cu acordul unei comisii formate 

din conducătorul centrului, 2 reprezentanţi ai personalului, dintre care unul este responsabilul de 

caz şi 2 reprezentanţi ai beneficiarilor. 

b) pe o anumită perioadă determinată de timp sunt următoarele: 

  - la cererea motivată a beneficiarului în scopul ieşirii din centru pe o perioadă determinată; 

se solicită acordul scris al persoanei care îi va asigura găzduirea şi îngrijirea necesară, pe 

perioada respectivă; 

  - în caz de internare în spital, în baza recomandărilor medicului curant sau a personalului 

medical din serviciul de ambulanţă; în cele două situaţii de mai sus, beneficiarul are toate 

drepturile care decurg din furnizarea serviciilor medicale, în condiţiile contractului-cadru. 

   - în caz de transfer într-un alt centru/instituţie, în scopul efectuării unor terapii sau 

programe de recuperare/reabilitare funcţională sau de integrare/reintegrare socială pe perioadă 
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determinată, în măsura în care aceste servicii nu sunt furnizate în proximitatea centrului; se 

solicită acordul scris al centrului/instituţiei către care se efectuează transferul beneficiarului; 

  - în cazuri de forţă majoră (cataclisme naturale, incendii, apariţia unui focar de infecţie, 

sistarea licenţei de funcţionare a centrului, etc.) centrul stabileşte, împreună cu beneficiarul şi 

serviciul public de asistenţă socială pe a cărei rază teritorială îşi are sediul centrul, modul de 

soluţionare a situaţiei fiecărui beneficiar (transfer în alt centru, revenire în familie pe perioadă 

determinată, etc.). 

  (4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în " Centrul Îngrijire și Asistență 

Păuliș " au următoarele drepturi: 

  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; 

  c) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite; 

  d) să li se asigure continuitatea 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 li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime; 

  g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite; 

  h) să li se respecte toate drepturile speciale în situaţia în care sunt minori sau persoane cu 

dizabilităţi. 

  (5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în " Centrul Îngrijire și Asistență 

Păuliș " au următoarele obligaţii: 

  a) să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială, medicală 

şi economică; 

  b) să participe, în raport cu vârsta, situaţia de dependenţă etc., la procesul de furnizare a 

serviciilor sociale; 

  c) să contribuie, în conformitate cu legislaţia în vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate, 

în funcţie de tipul serviciului şi de situaţia lor materială; 

  d) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală; 

  e) să respecte prevederile prezentului regulament. 

 

ART. 7  

 Activităţi şi funcţii 

  Principalele funcţiile ale serviciului social " Centrul Îngrijire și Asistență Păuliș " sunt 

următoarele: 

  a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public judetean, prin asigurarea următoarele 

activităţi: 

  1. reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana 

beneficiară; 

  2. găzduire pe perioada determinate de timp in functie de valabilitatea certificatului de 

handicap; 

  3. îngrijire personala  

 Ajutor  efectuare activităţi de bază ale vieţii zilnice; 

 Ajutor efectuare activităţi instrumentale ale vieţii zilnice 

  4 Administrative şi hoteliere  

 Cazare 

 Acordare masă (3 mese/zi) 

 Preparare hrană caldă 
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 Distribuire hrană caldă şi rece 

 Menaj: spălătorie, uscătorie 

 Curăţenie  

 Pază 

 Întreţinere 

5.Asistenţă socială  

 Diagnoză socială  

 Elaborare plan de intervenţie/de asistenţă şi îngrijire 

 Îndrumare către alte servicii  

 Consiliere socială 

 Informare 

 Suport emoţional 

 Management de caz, monitorizare cazuri sociale, supervizare activităţi de 

asistenţă socială   

   6. Asistenţă şi suport  specializat în vederea reabilitării/reintegrării sociale 

 Consiliere psihologică/psihosocială 

 Consiliere juridică 

 Terapii de integrare/reintegrare socială 

 Supraveghere  

 Suport emoţional – religios 

 Terapii de reabilitare/reintegrare socială: 

 Ergoterapie/terapie ocupaţională 

 Logopedie  

 Limbaj mimico – gestual 

 Terapii de relaxare 

7.Asistenţă medicală şi recuperare 

 Asistenţă medicală acordată de medic –consultaţii şi tratament prin medic 

psihiatru(contract prestări servici) şi medic familie 

 Asistenţă medicală acordată de asistenta medicală 

 Recuperare medicală: Administrare medicaţie zilnică,    consiliere   

psihologică 

     8. Îngrijiri paliative , 

     9. Educare şi formare 

 Educare pentru abilităţi de viaţă independentă 

 Educare pentru inserţie/reinserţie în familie şi comunitate 

 Educare pentru integrare /reintegrare  socială  

  10. Socializare, activităţi culturale şi de petrecere a timpului liber prin  biserici, şcoală 

generală, primărie, cămin cultural, excursii, staţiuni balneare, stadion de fotbal. 

  11. Alte activităţi  

 Linie telefonică 

 Amenajare mediu de locuit, mici reparaţii, etc. 

  b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului 

larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi: 

  1. Informare beneficiarilor periodic cu privire la serviciile oferite de centru   ; 

  2. Comunicarea şi colaborarea permanentă cu serviciul public de asistenţă socială de la 

nivelul primăriei şi de la nivel judeţean, cu alte instituţii publice locale şi organizaţii ale societăţii 

civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor; 

  3. Relaţiile de colaborare cu serviciile publice de asistenţă socială, precum şi cu alţi 

furnizori publici şi privaţi de servicii sociale, pentru soluţionarea situaţiilor de dificultate în care 

se află beneficiarul, precum şi pentru a face cunoscută activitatea desfăşurată 
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        4. Centrul participă la evenimente şi programe comune cu alte servicii sociale din 

comunitate 

  5. elaborarea de rapoarte de activitate; 

  c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de 

promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în 

care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit 

scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activităţi: 

  d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi: 

  1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor; 

  2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate; 

  3. Aplicarea chestionarelor de sataisfactie si a chestionarelor pentru prevenirea si depistarea 

cazurilor de abuz, exploatere.neglijare; 

  e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea 

următoarelor activităţi: 

  1. Planifificarea si urmarirea executiei bugetului pe anul in curs 

  2. Planificarea achizitiilor de bunuri; 

  3. Verificari lunare privind gestionarea patrimoniului 

  4. Inventarieri anuale si periodice; 

 

ART. 8  

 Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal 

  (1) Serviciul social "Centrul Îngrijire și Asistență Păuliș " funcţionează cu un număr de  

total de personal de 12 posturi, conform prevederilor organigramei  aprobata prin hotărâre a 

consiliului judetean  din care: 

  a) personal de conducere: coordinator  de centru ; 

  b) personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă; personal de specialitate şi auxiliar: 9 

persoane; 

  c) personal cu funcţii administrative, gospodărire, întreţinere-reparaţii, deservire: 2 

persoane; 

  1. Personalul de specialitate reprezintă 75 % din totalul personalului. 

  2. Încadrarea personalului se realizează cu respectarea numărului maxim de posturi 

prevăzut în statul de funcţii aprobat. 

  3. Numărul maxim de posturi pentru funcţii de conducere este: un post coordonatorul de 

centru şi, după caz, un post pentru coordonatorul personalului de specialitate. 

  (2) Raportul angajat/beneficiar aprobat prin organigrama  este de 0,7/1 . 

  Pentru serviciile acordate în centrele rezidenţiale pentru persoane cu dizabilităţi, raportul 

angajat/beneficiar este de 1/1 

 

ART. 9  

 Personalul de conducere 

  (1) Personalul de conducere poate fi: 

  a) coordonator  de centru; 

  b) coordonator personal de specialitate – asistent social. 

  (2) Atribuţiile personalului de conducere sunt: 

  a) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul 

serviciului şi propune organului competent sancţiuni disciplinare pentru salariaţii care nu îşi 

îndeplinesc în mod corespunzător atribuţiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul 

furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.; 

  b) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării 

obiectivelor şi întocmeşte informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale; 
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  c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi 

perfecţionare; 

  d) colaborează cu alte centre/alţi furnizori de servicii sociale şi/sau alte structuri ale 

societăţii civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătăţirii permanente a 

instrumentelor proprii de asigurare a calităţii serviciilor, precum şi pentru identificarea celor mai 

bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare; 

  e) întocmeşte raportul anual de activitate; 

  f) asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii serviciului/centrului; 

  g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice şi a numărului 

de personal; 

  h) desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii centrului în comunitate; 

  i) ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări 

ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce; 

  j) răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul serviciului şi 

dispune, în limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea acestor 

activităţi sau, după caz, formulează propuneri în acest sens; 

  k) organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a 

regulamentului de organizare şi funcţionare; 

  l) reprezintă serviciul în relaţiile cu furnizorul de servicii sociale şi, după caz, cu autorităţile 

şi instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, precum şi în 

justiţie; 

  m) asigură comunicarea şi colaborarea permanentă cu serviciul public de asistenţă socială 

de la nivelul primăriei şi de la nivel judeţean, cu alte instituţii publice locale şi organizaţii ale 

societăţii civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor; 

  n) numeşte şi eliberează din funcţie personalul din cadrul serviciului, în condiţiile legii; 

  o) întocmeşte proiectul bugetului propriu al serviciului şi contul de încheiere a exerciţiului 

bugetar; 

  p) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi 

beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare; 

  q) asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale; 

  r) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 

  (3) Funcţiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condiţiile legii. 

  (4) Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducere trebuie să fie absolvenţi cu diplomă de 

învăţământ superior în domeniul psihologie, asistenţă socială şi sociologie, cu vechime de 

minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenţi cu diplomă de licenţă ai 

învăţământului superior în domeniul juridic, medical, economic şi al ştiinţelor administrative, cu 

experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale. 

  (5) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a conducătorilor instituţiei se face în 

condiţiile legii. 

 

ART. 10    
 Centrul Îngrijire și Asistență Păuliș  nu are consiliul consultativ  deoarece nu are 

personalitate juridică.  

 

ART. 11   
 Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă.  

Personal de specialitate şi auxiliar este format din: 

 asistent medical generalist (325901),……………………......………...1 persoana 

 asistent social (263501)……………… ………………………….........1 persoana 

 instructor-educator pentru activităţi de resocializare (263508……........3 persoane 
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 logoped (226603);…………………….………………………………. 1 persoana 

 psihopedagog (263412………………………………………………....1 persoana 

 lucrător social pentru persoane cu probleme de dependenţă (341203)...2 persoane 

                                                                                      Total…………...9 persoane 

  (2) Atribuţii ale personalului de specialitate:  

  a) asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea 

prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile şi a prezentului regulament; 

  b) colaborează cu specialişti din alte centre în vederea soluţionării cazurilor; identificării de 

resurse etc.; 

  c) monitorizează respectarea standardelor minime de calitate; 

  d) sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii 

de nerespectare a prevederilor prezentului regulament etc.; 

  e) întocmeşte rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată; 

  f) face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi 

respectării legislaţiei; 

  g) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 

        (3) Atributiile personalului pentru posture conform structurii organizatorice este: 

a). Asistent social - Centrul de Îngrijire şi Asistenţă  Păuliş 

 studiază legislaţia în vigoare privind drepturile persoanelor cu handicap, legislaţia privind 

asistenţa socială şi orice alte dispoziţii legale care pot fi în avantajul beneficiarilor 

centrului ; 

 participă la formele de perfecţionare a pregătirii profesionale organizate  în centru sau de 

alte structuri din afara centrului ; 

 face evaluarea iniţială prin care identifică situaţiile şi cauzele care afectează echilibrul 

psihic, economic, sau moral al individului şi participă la elaborarea planului Individual de 

Intervenţie;  

  preia şi înregistrează dosarele persoanelor care solicită internarea/transferul în altă 

instituţie; 

 pregăteşte şi prezintă dosarele de caz în Comisie ; 

 întocmeşte rapoartele psiho-sociale privind situaţia  asistaţilor ; 

 acordă consiliere şi sprijin de specialitate beneficiarului aflat în dificultate, precum şi 

familiei acestuia  în vederea prevenirii instituţionalizării, reintegrării, asumării 

responsabilităţilor morale faţă de îngrijirea membrilor familiei ; 

 urmăreşte şi intervine când este cazul ca persoanele asistate în centru să beneficieze de 

toate drepturile legale ; 

 se implică în organizarea activităţilor psiho-sociale, culturale, educative şi de petrecere a 

timpului liber; 

 asigură contactul permanent al beneficiarului cu familia şi intervine când este cazul 

pentru evitarea separării membrilor familiei de persoana aflată în îngrijire; 

 contactează familia pentru a o informa cu privire la orice modificare aparută în modul de 

viaţă, tratamentul şi dorinţele beneficiarilor; 

 urmăreşte  evoluţia  beneficiarilor din  centru; 

 respectă confidenţialitatea informaţiilor privitoare la cazurile cu care  lucrează sau a 

lucrat ; 

 acordă persoanei adulte asistenţă şi sprijin pentru exercitarea dreptului său la exprimare  

liberă a opiniei ;  

 oferă informaţii solicitanţilor cu privire la serviciile oferite de centru;  

  transmite organelor financiare teritoriale în a căror evidenţă se află beneficiarul 

centrului, comunicările de transfer sau sistare a veniturilor; 
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 în baza împuternicirii dată de conducerea centrului, reprezintă asistaţii centrului în 

relaţiile acestora cu alte instituţii ; 

 se ocupă de întocmirea formalităţilor necesare în cazul decesului pentru beneficiarii fără 

aparţinători 

 urmăreşte raporturile ce se stabilesc între beneficiari şi personalul de îngrijire , analizează 

împreună cu medicul şi psihologul cauzele devierii de la conduita corespunzătoare a 

beneficiarilor şi face recomandări în sensul soluţionării acestor situaţii ;  

 întocmeşte referate constatatoare a evoluţiei asistatului în centru; 

 participă împreună cu o echipă pluridisciplinară la elaborarea planului Individual de 

Intervenţie pentru fiecare beneficiar ; 

 monitorizează şi evaluează fiecare fază de aplicare a planului Individual de Intervenţie 

pentru fiecare asistat ; 

 propune echipei pluridisciplinare orice ajustare sau îmbunătăţire a planului Individual de 

Intervenţie în funcţie de concluziile trase în urma monitorizării; 

 face propuneri pentru îmbunătăţirea serviciilor oferite de centru ; 

 identifică soluţii pentru reintegrarea sau integrarea socială a beneficiarului;  

 efectuează vizite şi acordă consiliere familiilor în care se poate face reintegrarea unui 

beneficiar; 

 întocmeşte şi actualizează baza de date cu toţi beneficiarii din centru;  

 verifică şi consemnează orice notificare importantă  din caietul de vizite, în dosarul 

beneficiarilor,  ţine evidenţa învoirilor, transferurilor şi a externărilor beneficiarilor; 

 împreună cu psihologul, logopedul, precum şi în colaborare cu asistentul medical din 

cadrul centrului, elaborează şi aplică instrumentele necesare evaluării stării beneficiarilor. 

 Instrumentele vor fi elaborate şi utilizate conform reglementărilor menţionate în 

standarde; 

 contribuie la aplicarea Manualului de proceduri; 

 desfăşoară servicii şi activităţi la domiciliu: de informare, de evaluare/reevaluare, de 

consiliere şi sprijin, de integrare/reintegrare familială şi comunitară, consiliere socială şi 

juridică; 

 instruieşte referenţii în privinţa problemelor specifice;  

 organizează şi coordonează impreună cu şeful centrului activitatea referenţilor; 

 îndeplineşte orice alte activităţi necesare bunei funcţionări a centrului conform fisei 

postului. 

b).Psihopedagog - Centrul de Îngrijire şi Asistenţă  Păuliş 

 Impreună cu asistentul social, precum şi în colaborare cu medicul din cadrul Serviciului 

de permanenta medicala, elaborează şi aplică instrumentele necesare evaluării şi 

îmbunătăţirii stării clientilor. Instrumentele vor fi elaborate şi utilizate conform 

reglementărilor legale şi a recomandărilor menţionate în standard; 

 Impreuna cu asistentul social intocmeşte / revizuieste la fiecare 6 luni sau la nevoie 

Planul Individual de Intervenţie cu cele trei componente Programul Individual de 

Îngrijire, Programul Individual de Recuperare, Programul Individual de 

Integrare/Reintegrare Socială; şi participă la aplicarea lui; 

 Elaborareaza instrumentele de lucru, metodele si tehnicile de lucru cu clientii in vederea 

atingerii obiectivelor propuse Planul Individual de Intervenţie pentru fiecare client; 

 Se preocupa de instruirea personalului prin informarea acestora cu privire la metodele ce 

vor fi folosite in munca cu clientii; 

 Face demersuri în vederea menţinerii legăturii dintre client şi familia acestuia; 

 Contribuie la aplicarea  Manualului de proceduri; 
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 Se preocupă de cunoaşterea fiecărui client, evaluează şi cunoaşte potenţialul lor şi va ţine 

cont de gradul de abilitare, nevoile şi dorinţele lor în întocmirea Planul Individual de 

Intervenţie 

 Acordă permanent, la cerere sau conform Planul Individual de Intervenţie, consiliere în 

vederea creşterii gradului de satisfacţie a clientului; 

 Stabileşte  grupele de lucru şi programele pentru terapie educaţională; 

 Are datoria de a instrui echipa de lucru în ceea ce priveşte activităţile care vor fi 

desfăşurate în vederea atingerii obiectivelor din Planul Individual de Intervenţie, dându-le 

cunoştinţe necesare atât pentru o mai bună cunoaştere a clientilor, cât şi pentru priceperea 

rolului activităţilor ce urmează a fi desfăşurate. 

 Organizează şi desfăşoară programe de educaţie pentru sănătate, activităţi de consiliere şi 

demonstraţii practice în vederea instruirii personalului casei privitor la metodele si 

tehnicile pe care le va aplica; 

 Recomandă repartizarea pe camere a clientilor şi îşi va da acordul la orice mişcare de 

acest fel; 

 Are datoria de  a se perfecţiona profesional, informându-se permanent cu tot ce este nou 

în specialitatea sa şi de a urma cursuri de perfecţionare; 

 Prezintă trimestrial un raport de activitate coordonatorului centruului sau ori de câte ori i 

se cere; 

 Are datoria de a se îngriji de înzestrarea şi păstrarea materialelor şi ustensilelor de lucru, 

 Participă la organizarea şi realizarea activităţilor psihoterapeutice de reducere a stresului 

şi a depăşirii momentelor de criză, 

 Desfăsoară servicii şi activităţi :de informare, de evaluarea/reevaluarea  , de consiliere şi 

sprijin, de integrare/reintegrare familială şi comunitară, consiliere psihologică  şi juridică; 

 Instruieste referentii in privinta problemelor specifice, 

 Întocmeste necesarul de materiale  de aprovizionat (curatenie,alimente, rechizite , 

imprimate , alte materiale)  si se preocupa de arovizionarea unitatii aceste materiale 

necesare desfasurarii activitatii , 

 Se ingrijeste sa nu faca stocuri de materiale peste necesar sau care nu sunt necesare 

activitatii. 

 Întocmeste si tine la zi registrul mijloacelor fixe, evidenta cantitativa a tuturor mijloacelor 

materiale,. 

 Procurarea de de oferte de preturi pentru diferite achizitii, 

 Primeste in gestiune bunuri (Mijloace fixe si obiecte de inventar, animale , furaje, 

combustibili , etc) si controleaza daca corespund cu datele inscrise in actele insotitoare in 

prezenta comisiei de receptie, intocmind actul de receptie in conditiile legii. 

 Primeste in gestiune bunuri prin transfer de la magazie sau alte servicii specializate ale 

DGASPC. 

 elibereaza bunuri din gestiune in cantitatea, calitatea , sortimentele specificate in actele 

de eliberare, dupa ce actele au aprobarile necesare ( sef centru si CFP). 

 Preda pe subgestiuni pe baza de semnaturi mijloacele fixe si obiectele de inventar, 

intocmeste inventare pentru fiecare loc de munca. 

 Conduce evidenta de gestiune (intrari, iesiri, transferuri, fise megazie) si preda dupa 

inregistrarea in fise cel mai tirziu in ziua urmatoare actele primare la contabilitate. 

 Pevine sustragerea, risipa, degradarea, bunurilor aflate in gestiunea sa. 

 Comunica conducerii instituţiei despre: plusurile si minusurile de bunuri din gestiune, 

sustrageri, distrugeri, degradari sau posibilitatea de a ajunge in aceste situatii , sau alte 

situatii care pun in pericol integritatea si calitatea bunurilor din gestiune. 

 Confrunta la sfarsitul lunii cu contabilul de gestiune evidenta de gestiune cu cea din 

contabilitate. 
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 În situatii cind operatiile de gestiune nu pot fi intrerupte si gestionarul lipseste acesta va 

delega  o persoana cu acordul conducatorului unitatii , operatiile de gestiune facandu-se 

in conditiile legii. 

 Raspunde primirea marfurilor cu certificate de calitate si sanitar veterinere 

corespunzatoare, de folosirea marfurilor in termenele inscrise in actele insotitoare. 

 Participa la intocmirea listei zilnice de alimente si a meniului saptamanal. 

 Organizeaza si coordoneaza activitatea din sectoarele : administrativ gospodaresc, 

centrala termica, curatenie, spalatorie, paza, bucatarie, aprovizionare, protectia muncii si 

PSI, 

 Raspunde de curatenia si igiena din magazii şi CIA Păuliş 

 Ridica numerar de la DGASPC Arad sub forma de avans urmand al deconta in termene 

legale; pentru salarii, cumparari de marfuri,alte decontari in numerar, 

 Răspunde de predarea la timp a facturilor de regii către contabilitate pentru a fi plătite, 

 Acordă sprijin clientilor in ce priveste activitatile zilnice de autoingrijire, autoservire si 

autogospodarire pe toată perioada în care este de serviciu; 

 Acordă sprijin beneficiarilor din centru pentru: 

 servicii de îngrijire personală pentru derularea activităţilor de bază ale vieţii zilnice   

îmbrăcare şi dezbrăcare, hrănire şi hidratare, transfer şi mobilizare, igienă corporală, 

deplasarea în interior,comunicare , 

 servicii de îngrijire personală pentru derularea activităţilor şi instrumentale ale vieţii 

zilnice:  prepararea hranei,  efectuarea de cumpărături,  activităţi de menaj, însoţirea în 

mijloacele de transport,  facilitarea deplasării în interior/exterior,  companie,  activităţi de 

administrare şi gestionare a bunurilor,  activităţi de petrecere a timpului liber; 

 Acordă sprijin beneficiarilor din centru pentru efectuarea igienei personale in cazul 

bolnavilor cu afecţiuni grave. 

 Informează conducerea centrului şi consemnează în caietul de vizite toate învoirile şi 

vizitele de care beneficiază clienţii, 

 Participã la cântãrirea si eliberarea alimentelor , comunicã numãrul de beneficiarilor la 

masã si semneazã lista de alimente, 

 Participã la receptia bunurilor , 

 Are obligatia sã cunoascã numerele de telefon ale salvãrii , politiei pompierilor 

,medicului de familie , sefului de centru, adresa si numãrul de telefon ale membrilor 

familiilor beneficiarilor , pentru a le putea utiliza la nevoie, 

 Nu pãrãseste locul de muncã în timpul programului fãrã acordul sefului de centru, 

 Nu pãrãseste locul de muncã fãrã acordul sefului de centru,dacă nu a sosit schimbul şi nu 

a predat serviciul, 

 Aduce la cunostinta sefilor ierarhici toate modificãrile apãrute în muncã, 

 Participă la lucrarile de  igenizare şi zugrăvire , 

 Preda si primeste serviciu pe baza de proces verbal , in care va specifica principalele 

aspecte din timpul serviciului 

 Respectă toate procedurile prevăzute în standardele minime de calitate  care le-au fost 

prelucrate 

 Asigură paza instituţiei şi bunurilor instituţiei pe timpul serviciului. 

 Respectã normele şi participă la instructaje de protectia muncii şi stingerea incendiilor, 

 Nerespectarea prezentelor atributii şi responsabilităţi atrage răspunderea disciplinara a 

salariatului.  

c). Logoped - Centrul de Îngrijire şi Asistenţă  Păuliş 

 împreună cu asistentul social, precum şi în colaborare cu personalul medical din centru 

sau cel cu care se colaborează, elaborează şi aplică instrumentele necesare evaluării şi 
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îmbunătăţirii stării beneficiarilor. Instrumentele vor fi elaborate şi utilizate conform 

reglementărilor legale şi a recomandărilor menţionate în standard; 

 împreună cu asistentul social şi asistentul medical întocmeşte Planul Individual de 

Intervenţie pentru fiecare beneficiar în parte şi participă la aplicarea lui; 

 întocmeşte fişe de monitorizare statistică cu privire la persoanele internate în centru; 

 răspunde de efectuarea evaluării psiho-sociale a beneficiarilor la admiterea în centru şi 

ori de câte ori este nevoie, obligatorie fiind reevaluarea la 6 luni; 

 elaborează instrumentele de lucru, metodele şi tehnicile de lucru cu beneficiarii în 

vederea atingerii obiectivelor propuse în PII pentru fiecare beneficiar; 

 face demersuri în vederea menţinerii legăturii dintre asistat şi familia acestuia; 

 contribuie la elaborarea şi revizuirea Manualului de proceduri; 

 se preocupă de cunoaşterea fiecărui beneficiar, evaluează şi cunoaşte potenţialul lor şi va 

ţine cont de gradul de abilitare, nevoile şi dorinţele lor în întocmirea PIÎ; 

 acordă permanent, la cerere sau conform Planul Individual de Intervenţie, consiliere în 

vederea creşterii gradului de satisfacţie a beneficiarului; 

 elaborează strategia de lucru în vederea aplicării PIÎ; 

 stabileşte  grupele de lucru şi programele pentru terapie educaţională; 

 are datoria de a instrui echipa de lucru în ceea ce priveşte activităţile care vor fi 

desfăşurate în vederea atingerii obiectivelor din PII, dându-le cunoştinţe necesare atât 

pentru o mai bună cunoaştere a beneficiarilor cât şi pentru priceperea rolului activităţilor 

ce urmează a fi desfăşurate.  

 organizează şi desfăşoară programe de educaţie pentru sănătate, activităţi de consiliere şi 

demonstraţii practice în vederea instruirii personalului privitor la metodele şi tehnicile pe 

care le va aplica; 

 observă comportamentul personalului de îngrijire în relaţie cu beneficiarii şi intervine 

dacă acesta este inadecvat; 

 recomandă conducerii centrului repartizarea pe camere a beneficiarilor şi îşi va da 

acordul la orice mişcare de acest fel; 

 are datoria de  a se perfecţiona profesional, informându-se permanent cu tot ce este nou 

în specialitatea sa şi de a urma cursuri de perfecţionare; 

 prezintă trimestrial un raport de activitate coordonatorului de centru sau ori de câte ori i 

se cere acest lucru; 

 are datoria de a se îngriji de înzestrarea şi păstrarea materialelor şi ustensilelor de lucru; 

 participă la organizarea şi realizarea activităţilor psihoterapeutice de reducere a stresului 

şi a depăşirii momentelor de criză; 

 cunoaşte şi aplică proceduri cu privire la intimitate şi confidenţialitate; 

 cunoaşte atribuţiile pe care le are în sensul acordării de sprijin personalizat beneficiarilor; 

 desfăşoară servicii şi activităţi la domiciliu: de informare, de evaluare/reevaluare, de 

consiliere şi sprijin, de integrare/reintegrare familială şi comunitară, consiliere 

psihologică şi juridică; 

 instruieşte referenţii în privinţa problemelor specifice; 

 împlineşte şi repectă normele PSI şi Protecţia Muncii; 

 îndeplineşte orice alte sarcini trasate de conducere conform fisei postului. 

d). Asistent medical - Centrul de Îngrijire şi Asistenţă  Păuliş 

 asigură împreună cu medicul de familie păstrarea sănătăţii şi a profilaxiei îmbolnăvirilor, 

educaţia pentru sănătate, redarea autonomiei beneficiarilor; 

 asistă medicul de familie la consultarea şi diagnosticarea beneficiarilor, punând în 

practică tehnicile medicale corespunzătoare; 

 execută pe baza prescripţiilor medicale, tratamentele, vaccinările, măsurile de recuperare, 

regimul alimentar şi asista beneficiarii la admiterea în centru/locuinţă protejată; 
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 urmăreşte permanent starea fizică a beneficiarilor şi sesizează medicul de familie de orice 

modificare intervenită în starea persoanei în cauză; 

 efectuează controlul epidemiologic la admiterea în centru/locuinţă protejată a 

beneficiarilor, precum şi la revenirea acestora după învoiri, tratamente în unităţi medicale 

de specialitate; 

 organizează şi supraveghează aplicarea în unitate a măsurilor igienico-sanitare; 

 acordă sprijin şi îngrijire beneficiarilor pe toată perioada în care este de serviciu; 

 asistă beneficiarii în toate activităţile în care aceştia necesită şi solicită sprijin, conform 

pregătirii şi competenţelor; 

 programează şi însoţeşte beneficiarii la efectuarea examenelor de specialitate; 

 prezintă rapoarte lunare sau ori de câte ori îi este solicitat acest lucru, sefului ierarhic 

superior; 

 deparazitează la nevoie, beneficiarii intraţi în centru cu ajutorul îngrijitoarelor; 

 acordă ajutor de urgenţă şi ulterior raportează medicului evoluţia stării de sănătate a 

bolnavului; 

 ţine la zi evidenţa  fişelor de sănătate a beneficiarilor ; 

 efectuează aprovizionarea medicamentelor de la farmacie în baza reţetelor compensate 

conform necesarului şi a indicaţiilor stabilite de medic în funcţie de suma acordată ; 

 gestionează toate medicamentele din unitate asigurând păstrarea şi utilizarea lor conform 

reţetelor stabilite de medic, ţine evidenţa lor  pe sortimente  operând intrările şi ieşirile 

zilnic pe beneficiari; 

 se îngrijeşte de asigurarea instrumentarului necesar efectuării tratamentelor curente şi de 

urgenţă; 

 asigură şi răspunde de sterilizarea instrumentarului şi a tuturor măsurilor necesare 

prevenirii transmiterii infecţiilor interioare; 

 urmăreşte şi asigură respectarea normelor igienico-sanitare la prepararea, păstrarea şi 

distribuirea alimentelor ; 

 face parte din comisia de recepţie a mărfurilor alimentare şi asistă la transferul din 

magazie a alimentelor, pe baza listei zilnice de alimente ; 

 participă la întocmirea meniului săptămânal; 

 calculează conţinutul alimentelor în calorii şi în substanţe nutritive (proteine, lipide şi 

glucide) şi stabileşte raţia în funcţie de meniul stabilit; 

 scrie listele zilnice de alimente;  

 scrie meniul şi îl afişează zilnic în sala de mese; 

 întocmeşte la nevoie regim alimentar ; 

 ţine prezenţa la masă a asistaţilor ; 

 verifică recoltarea  probelor  zilnice de alimente, şi păstrarea acestora pe o perioadă de 24 

de ore; 

 urmăreşte procesul de curăţenie, dezinfecţie şi dezinsecţie a blocului alimentar ; 

 verifică zilnic dezinfectarea veselei ; 

 verifică graficele de temperatură a agregatelor frigorifice ; 

 răspunde de aplicarea măsurilor de igienă şi antiepidemie ; 

 coordonează şi răspunde de curăţenia din centru, întocmind totodată grafice de efectuare 

a curăţeniei ; 

 se preocupă de cunoaşterea particularităţilor şi a istoricului beneficiarilor cu care 

lucrează ; 

 participă la constituirea şi implementarea Planului Individual de Intervenţie; 

 desfăşoară activităţi de terapie cu beneficiarii; 

 respectă programul de activitate stabilit de coordonatorul centrului/locuinţei protejate 

pentru luna în curs. 
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 orice alte sarcini prevazute în fisa postului. 

e). Instructor educatie - Centrul de Îngrijire şi Asistenţă  Păuliş 

 Desfăşoară activităţi de terapie ocupaţională cu clientii; 

 Sprijina clientii in vederea mentinerii relatiilor cu familia, cu persoane din afara locuintei;  

 Informeaza clientii asupra drepturilor si obligatiilor in calitate de cetateni; 

 Sprijina clientii in vederea insusirii valorilor morale, a unui comportament adecvat in 

societate; 

 Sprijina clientii sa apeleze la serviciile comunitatii; 

 Urmăreşte permanent starea psihofizică a clientilor şi sesizează conducerea, de orice 

modificare intervenită în starea persoanei în cauză; 

 Se preocupă de pregătirea şi formarea profesională continuă; 

 Se preocupă de organizarea activităţilor  în funcţie de particularităţile şi preferinţele 

clientilor; 

 informează conducerea centrului şi consemnează în caietul de vizite toate învoirile şi 

vizitele de care beneficiază clienţii. 

 Se preocupă de cunoaşterea particulărităţilor şi istoricul clientilor; 

 Urmareste respectarea activitatilor prevazute in Planului Individual de Intervenţie pentru 

fiecare client;- transportă hrana bolnavilor, după ce în prealabil a luat măsuri de igienă 

necesară (spălare pe mâini, îmbrăcarea cu halatul alb, mănuşi, bonetă sau batic alb) pe 

care o distribuie clienţilor dependenţi; 

 ajută bolnavii grav să se alimenteze , să se deplaseze şi să se mentină în condiţii igienice 

normale; 

 ajută asistenta medicală la recoltarea probelor biologice şi asigură transportul acestora 

sau păstrarea analizelor. 

 pregăteşte şi îmbăiază bolnavii, curăţă şi dezinfectează baia după folosire, urmăreşte ca 

toţi clienţii să facă baie săptămânal sau ori de câte ori este necesar. 

 Asigură păstrarea şi folosirea inventarului pe care îl are în primire; 

 Face propuneri de eficientizare a activităţilor casei în care lucrează; 

 Răspunde de menţinerea în bună stare a curăţenie a instituţiei, mobilierului, inventarului 

şi  răspunde de materialele folosite; 

 Ajută la deparazitarea clientilor care prezintă paraziţi de cap şi corp şi urmăreşte în 

permanenţă să nu apară pe parcurs; 

 Participã la cântãrirea si eliberarea alimentelor , comunicã numãrul de beneficiarilor la 

masã si semneazã lista de alimente, 

 În situatii de urgentã asigurã continuitatea muncii pãnã la rezolvarea situatiei, 

 Participã la receptia bunurilor (dãcã face parte din comisia de receptie ), 

 Are obligatia sã cunoascã numerele de telefon ale salvãrii , politiei pompierilor 

,medicului de familie , sefului de centru, adresa si numãrul de telefon ale membrilor 

familiilor beneficiarilor , pentru a le putea utiliza la nevoie, 

 Nu pãrãseste locul de muncã în timpul programului fãrã acordul sefului de centru, 

 Nu pãrãseste locul de muncã fãrã acordul sefului de centru,dacă nu a sosit schimbul şi nu 

a predat serviciul 

 Aduce la cunostinta sefilor ierarhici toate modificãrile apãrute în muncã, 

 Participă la lucrarile de  igenizare şi zugrăvire , 

 Preda si primeste serviciu pe baza de proces verbal , in care va specifica principalele 

aspecte din timpul serviciului si modul in care sunt inchise si asigurate  magaziile si 

locurile de depozitare a mijloacelor materiale din unitate , 

 Acordă sprijin beneficiarilor din centru pentru: 
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 servicii de îngrijire personală pentru derularea activităţilor de bază ale vieţii zilnice   

îmbrăcare şi dezbrăcare, hrănire şi hidratare, transfer şi mobilizare, igienă corporală, 

deplasarea în interior,comunicare , 

 servicii de îngrijire personală pentru derularea activităţilor şi instrumentale ale vieţii 

zilnice:  prepararea hranei,  efectuarea de cumpărături,  activităţi de menaj, însoţirea în 

mijloacele de transport,  facilitarea deplasării în interior/exterior,  companie,  activităţi de 

administrare şi gestionare a bunurilor,  activităţi de petrecere a timpului liber; 

 Acordă sprijin beneficiarilor din centru pentru efectuarea igienei personale in cazul 

bolnavilor cu afecţiuni grave. 

 Respectă toate procedurile prevăzute în standardele minime de calitate  care le-au fost 

prelucrate 

 Asigură paza instituţiei şi bunurilor instituţiei pe timpul serviciului. 

 Respectã normele şi participă la instructaje de protectia muncii şi stingerea incendiilor, 

 Nerespectarea prezentelor atributii şi responsabilităţi atrage răspunderea disciplinara a 

salariatului 

f). Referent - Centrul de Îngrijire şi Asistenţă  Păuliş 

 Acordă sprijin beneficiarilor în ce priveşte activităţile zilnice de autoîngrijire, autoservire 

şi autogospodărire pe toată perioada în care este de serviciu; 

 sprijină beneficiarii în vederea menţinerii relaţiilor cu familia, cu persoane din afara 

locuinţei;  

 informează beneficiarii asupra drepturilor şi obligaţiilor în calitate de cetăţeni; 

 sprijină beneficiarii în vederea însuşirii valorilor morale, a unui comportament adecvat în 

societate; 

 sprijină beneficiarii să apeleze la serviciile comunităţii; 

 efectuează igiena personală a bolnavilor cu afecţiuni grave; 

 transportă hrana bolnavilor, după ce în prealabil a luat măsuri de igienă necesară (spălare 

pe mâini, îmbrăcarea cu halatul alb, mănuşi, bonetă sau batic alb) pe care o distribuie 

beneficiarilor dependenţi; 

 ajută bolnavii grav să se alimenteze , să se deplaseze şi să se menţină în condiţii igienice 

normale; 

 ajută asistenta medicală la recoltarea probelor biologice şi asigură transportul acestora 

sau păstrarea analizelor; 

 înlocuieşte şi transportă rufăria murdară la şi de la spălătorie; 

 pregăteşte şi îmbăiază bolnavii, curăţă şi dezinfectează baia după folosire, urmăreşte ca 

toţi beneficiarii să facă baie săptămânal sau ori de câte ori este necesar; 

 informează conducerea centrului şi consemnează în caietul de vizite toate învoirile şi 

vizitele de care beneficiază asistaţii. 

 se preocupă de cunoaşterea particularităţilor şi istoricul beneficiarilor; 

 urmăreşte respectarea activităţilor prevăzute în Planului Individual de Intervenţie pentru 

fiecare beneficiar; 

 asigură păstrarea şi folosirea inventarului pe care îl are în primire; 

 asigură păstrarea în bune condiţii a alimentelor deţinute de către beneficiari; 

 urmăreşte permanent starea psihofizică a beneficiarilor şi sesizează conducerea, de orice 

modificare intervenită în starea persoanei în cauză; 

 se preocupă de pregătirea şi formarea profesională continuă; 

 face propuneri de eficientizare a activităţilor centrului în care lucrează; 

 răspunde de menţinerea în bună stare a curăţeniei unităţii, a mobilierului, inventarului şi  

răspunde de materialele folosite; 

 se preocupă de organizarea activităţilor  în funcţie de particularităţile şi preferinţele 

asistaţilor; 
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 ajută la deparazitarea beneficiarilor care prezintă paraziţi de cap şi corp şi urmăreşte în 

permanenţă să nu apară pe parcurs; 

 desfăşoară activităţi de terapie ocupaţională cu beneficiarii; 

 participă la cântărirea şi eliberarea alimentelor , comunică numărul beneficiarilor la masă 

şi semnează lista de alimente ; 

 în situaţii de urgenţă asigură continuitatea muncii până la rezolvarea situaţiei ; 

 participă la recepţia bunurilor (dacă face parte din comisia de recepţie ) ; 

 are obligaţia sã cunoască numerele de telefon ale salvării, poliţiei, pompierilor ,medicului 

de familie, şefului de centru, adresa şi numărul de telefon ale membrilor familiilor 

beneficiarilor , pentru a le putea utiliza la nevoie ; 

 nu părăseşte locul de muncă în timpul programului fără acordul şefului de centru ; 

 nu părăseşte locul de muncã fără acordul şefului de centru, dacă nu a sosit schimbul şi nu 

a predat serviciul ; 

 aduce la cunoştinţa şefilor ierarhici toate modificările apărute în procesul de lucru ; 

 participă la lucrările de  igienizare şi zugrăvire; 

 predă şi primeşte serviciul pe bază de proces verbal , în care va specifica principalele 

aspecte din timpul serviciului şi modul în care sunt închise şi asigurate  magaziile şi 

locurile de depozitare a mijloacelor materiale din unitate ; 

 asigură beneficiarilor servicii de îngrijire personală pentru derularea activităţilor de bază 

ale vieţii zilnice: igienă corporală,  îmbrăcare şi dezbrăcare, igiena eliminărilor, hrănire şi 

hidratare, transfer şi mobilizare,  deplasarea în interior, comunicare; 

 asigură beneficiarilor  servicii de îngrijire personală pentru derularea activităţilor 

instrumentale ale vieţii zilnice:  prepararea hranei,  efectuarea de cumpărături,  activităţi 

de menaj, însoţirea în mijloacele de transport,  facilitarea deplasării în exterior,  

companie,  activităţi de administrare şi gestionare a bunurilor,  activităţi de petrecere a 

timpului liber;; 

 respectă toate procedurile prevăzute în standardele minime de calitate  care le-au fost 

prelucrate; 

 asigură paza instituţiei şi bunurilor acesteia pe timpul serviciului; 

 respectã normele şi participă la instructaje de protecţia muncii şi stingerea incendiilor. 

 orice alte sarcini prevazute în fisa postului. 

g). Ingrijitor - Centrul de Îngrijire şi Asistenţă  Păuliş 

 Acordă sprijin beneficiarilor din centru pentru: 

 servicii de îngrijire personală pentru derularea activităţilor de bază ale vieţii zilnice   

îmbrăcare şi dezbrăcare, hrănire şi hidratare, transfer şi mobilizare, igienă corporală, 

deplasarea în interior,comunicare , 

 servicii de îngrijire personală pentru derularea activităţilor şi instrumentale ale vieţii 

zilnice:  prepararea hranei,  efectuarea de cumpărături,  activităţi de menaj, însoţirea în 

mijloacele de transport,  facilitarea deplasării în interior/exterior,  companie,  activităţi de 

administrare şi gestionare a bunurilor,  activităţi de petrecere a timpului liber; 

 Acordă sprijin beneficiarilor din centru pentru efectuarea igienei personale in cazul 

bolnavilor cu afecţiuni grave. In caz de nevoie efectueaza igena personala a bolnavilor. 

 transportă hrana bolnavilor, după ce în prealabil a luat măsuri de igienă necesară (spălare 

pe mâini, îmbrăcarea cu halatul alb, mănuşi, bonetă sau batic alb) pe care o distribuie 

clienţilor dependenţi; 

 ajută bolnavii grav să se alimenteze , să se deplaseze şi să se mentină în condiţii igienice 

normale; 

 ajută asistenta medicală la recoltarea probelor biologice şi asigură transportul acestora 

sau păstrarea analizelor. 
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 pregăteşte şi îmbăiază bolnavii, curăţă şi dezinfectează baia după folosire, urmăreşte ca 

toţi clienţii să facă baie săptămânal sau ori de câte ori este necesar. 

 Efectueaza curatenia şi răspunde de menţinerea în bună stare a curăţenie a instituţiei, 

mobilierului, inventarului şi  răspunde de materialele folosite; 

 Desfăşoară activităţi de terapie ocupaţională cu clientii; 

 Sprijina clientii in vederea mentinerii relatiilor cu familia, cu persoane din afara locuintei; 

 Informeaza clientii asupra drepturilor si obligatiilor in calitate de cetateni; 

 Sprijina clientii in vederea insusirii valorilor morale, a unui comportament adecvat in 

societate; 

 Sprijina clientii sa apeleze la serviciile comunitatii; 

 Se preocupă de organizarea activităţilor  în funcţie de particularităţile şi preferinţele 

clientilor; 

 informează conducerea centrului şi consemnează în caietul de vizite toate învoirile şi 

vizitele de care beneficiază clienţii. 

 Asigură păstrarea şi folosirea inventarului pe care îl are în primire; 

 Face propuneri de eficientizare a activităţilor casei în care lucrează; 

 Ajută la deparazitarea clientilor care prezintă paraziţi de cap şi corp şi urmăreşte în 

permanenţă să nu apară pe parcurs; 

 În situatii de urgentã asigurã continuitatea muncii pãnã la rezolvarea situatiei, 

 Participã la receptia bunurilor (dãcã face parte din comisia de receptie ), 

 Are obligatia sã cunoascã numerele de telefon ale salvãrii , politiei pompierilor 

,medicului de familie , sefului de centru, adresa si numãrul de telefon ale membrilor 

familiilor beneficiarilor , pentru a le putea utiliza la nevoie, 

 Nu pãrãseste locul de muncã în timpul programului fãrã acordul sefului de centru, 

 Nu pãrãseste locul de muncã fãrã acordul sefului de centru,dacă nu a sosit schimbul şi nu 

a predat serviciul 

 Aduce la cunostinta sefilor ierarhici toate modificãrile apãrute în muncã, 

 Participă la lucrarile de  igenizare şi zugrăvire , 

 Preda si primeste serviciu pe baza de proces verbal , in care va specifica principalele 

aspecte din timpul serviciului si modul in care sunt inchise si asigurate  magaziile si 

locurile de depozitare a mijloacelor materiale din unitate , 

 Respectă toate procedurile prevăzute în standardele minime de calitate  care le-au fost 

prelucrate 

 Asigură paza instituţiei şi bunurilor instituţiei pe timpul serviciului. 

 Respectã normele şi participă la instructaje de protectia muncii şi stingerea incendiilor, 

 Nerespectarea prezentelor atributii şi responsabilităţi atrage răspunderea disciplinara a 

salariatului 

 

ART. 12  

 Personalul administrativ, gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire 

  Personalului administrativ asigură activităţile auxiliare serviciului social este format din 2 

muncitori calificati care au ca atributii in fisa de post 

 primeşte de la magazie alimente, verifică cantitatea şi calitatea lor şi răspunde de corecta 

păstrare şi folosire a acestora; 

 asigură prepararea unor meniuri de bună calitate cu respectarea strictă a meniurilor 

stabilite; 

 stabileşte meniul săptămânal, împreună cu conducerea unităţii şi comisia pentru  

întocmirea meniului; 

 răspunde de pregătirea la timp a mesei şi distribuirea ei; 
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 efectuează zilnic verificarea  meniurilor pregătite îngrijindu-se de recoltarea  probelor 

pentru control şi urmăreşte ca acestea să fie luate numai din mâncarea pregătită în ziua 

respectivă; 

 înregistrează zilnic pe grafic temperatura frigiderelor  şi le scoate din funcţiune în caz că 

apar  probleme; 

 răspunde de corecta împărţire a mâncării pe porţii, la fel a hranei reci când este cazul; 

 verifică şi răspunde la primirea materiilor prime dacă acestea au proprietăţi organoleptice 

corespunzătoare şi sunt în termen de valabilitate ( garanţie); 

 răspunde de restituirea cu forme legale la magazie a alimentelor  nepreparate; 

 asigură respectarea cerinţelor igienico-sanitare în bucătărie şi dependinţe; 

 are în primire inventarul bucătăriei şi a dependinţelor sale, îngrijindu-se de corecta 

folosire şi întrebuinţare a întregului inventar, utilaje, instalaţii, etc.; 

  răspunde ca toate  alimentele primite de la magazie să intre în procesul de pregătire a 

mâncării,  alimentele cât şi mâncarea gătită să nu fie scoasă sub formă  ilicită din incinta 

bucătăriei; 

 are obligaţia să poarte echipament corespunzător (halat alb , bonetă); 

 sesizează conducerea unităţii asupra orcăror probleme ivite privind calitatea alimentelor, 

cantitatea lor sau alte probleme de ordin gospodăresc; 

 răspunde de toate bunurile aflate în gestiunea sa, asigurând  utilizarea şi  păstrarea 

acestora în condiţii corespunzătoare; 

 respectă programul de lucru conform planificării lunare. 

 orice alte sarcini prevazute în fisa postului. 

 

ART. 13  

 Finanţarea centrului 

  (1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea 

resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime de 

calitate aplicabile. 

  (2) Finanţarea cheltuielilor centrului se asigură, în condiţiile legii, din următoarele surse: 

  a) contribuţia persoanelor beneficiare sau a întreţinătorilor acestora, după caz; 

  b) bugetul local al judeţului,   

     c) donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori juridice din ţară 

şi din străinătate; 

  d) alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 
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ANEXA Nr. 32 

 

 

 

REGULAMENT  

de organizare si functionare 

"Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihica Cuvesdia " 

 

ART. 1 

  Definiţie 
  (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social 

"Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihica Cuvesdia ", aprobat prin 

__________________ __________________, în vederea asigurării funcţionării acestuia cu 

respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor 

beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile oferite etc. 

  (2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, 

cât şi pentru angajaţii centrului şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, 

reprezentanţii legali/convenţionali, vizitatori. 

 

ART. 2 

  Identificarea serviciului social 
  Serviciul social "Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihica Cuvesdia ", cod serviciu 

social  8790CR-D-II  , este înfiinţat şi administrat de furnizorul DIRECTIA GENERALA DE 

ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI ARAD , acreditat conform Certificatului 

de acreditare  seria AF nr.00159/25.04.2014 , deţine Licenţa de funcţionare definitivă/provizorie 

nr. ,…………………CUI 17090393 (pentru centrele cu personalitate juridică*2), sediul Loc. 

Arad, jud. Arad str. 1 Decembrie 1918 nr. 14. 

Potrivit prevederilor art. 51 alin. (5) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, centrele publice pentru persoane cu dizabilităţi se înfiinţează şi funcţionează ca 

structuri cu sau fără personalitate juridică, în subordinea consiliilor judeţene, respectiv a 

consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, în structura direcţiilor generale de 

asistenţă socială şi protecţia copilului, cu avizul şi sub îndrumarea metodologică a Autorităţii 

Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi. 

  Instrucţiune: Denumirea serviciului/centrului trebuie să se încadreze în categoriile şi tipurile 

de servicii sociale, cu menţionarea codului, potrivit Nomenclatorului serviciilor sociale prevăzut 

în anexa la hotărâre. 

 

ART. 3 

  Scopul serviciului social 
  Scopul serviciului social "Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihica Cuvesdia " 

este o unitate de tip residential pentru adulti cu handicap neuropsihic  care are ca si scop 

gazduirea, ingrijirea, recuperarea si reabilititarea acestora. 

  Instrucţiune: Formularea scopului serviciului social acoperă obligatoriu următoarele 

informaţii: activităţile de bază, categoria de beneficiari, situaţia de dificultate la care serviciul 

răspunde. În vederea formulării scopului, furnizorul de servicii sociale are în vedere atât 

prevederile Legii asistenţei sociale nr. 292/2011*3), cu modificările ulterioare, cât şi prevederile 

legilor speciale care reglementează protecţia şi promovarea drepturilor diverselor categorii de 

persoane aflate în dificultate (de exemplu, Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, etc.) 
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  *3) Potrivit prevederilor art. 27 din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările 

ulterioare, 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. 

 

ART. 4 

  Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare 
  (1) Serviciul social "Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihica Cuvesdia " 

funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a 

serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, Legea nr. 

448/2006 repuplicata cu modificarile si completarile ulterioare, precum şi a altor acte normative 

secundare aplicabile domeniului. 

  Instrucţiune: Se menţionează legea specială (de exemplu: Legea nr. 272/2004, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi 

combaterea violenţei în familie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, etc.) 

  (2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordin 67 din 21.01.2015-anexa 1 serviciile sociale 

cu cazare  

  Instrucţiune: Standardul aplicabil este standardul minim de calitate în baza căruia a fost 

eliberată licenţa de funcţionare a serviciului social. 

  (3) Serviciul social "Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihica Cuvesdia " este 

înfiinţat prin: 

  a) Hotărârea consiliului judeţean Arad  nr. 19373 din 04.07.2006 , funcţionează în 

cadrul/subordinea/coordonarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului/Serviciului Public de Asistenţă Socială(DGASPC); 

 

ART. 5 

  Principiile care stau la baza acordării serviciului social 
  (1) Serviciul social "Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihica Cuvesdia " se 

organizează şi funcţionează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul 

naţional de asistenţă socială, precum şi a principiilor specifice care stau la baza acordării 

serviciilor sociale prevăzute în legislaţia specifică, în convenţiile internaţionale ratificate prin 

lege şi în celelalte acte internaţionale în materie la care România este parte, precum şi în 

standardele minime de calitate aplicabile. 

  (2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul "Centrului de 

Recuperare si Reabilitare Neuropsihica Cuvesdia " sunt următoarele: 

  a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare; 

  b) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte egalitatea 

de şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală şi 

întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele beneficiare; 

  c) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare; 

  d) deschiderea către comunitate; 

  e) asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor 

lor; 

  f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate 

a unui personal mixt; 

  g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se 

cont, după caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitate de 
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exerciţiu*7); 

  *7) Cu respectarea prevederilor Legii sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu 

tulburări psihice nr. 487/2002, republicată. 

  h) facilitarea menţinerii relaţiilor personale ale beneficiarului şi a contactelor directe, după 

caz, cu fraţii, părinţii, alte rude, prieteni, precum şi cu alte persoane faţă de care acesta a 

dezvoltat legături de ataşament; 

  i) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare; 

  j) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare; 

  k) preocuparea permanentă pentru identificarea soluţiilor de integrare în familie sau, după 

caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potenţialului şi 

abilităţilor persoanei beneficiare de a trăi independent; 

  l) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a 

acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate; 

  m) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare; 

  n) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale; 

  o) primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor 

capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu care 

se pot confrunta la un moment dat; 

  p) colaborarea centrului/unităţii cu serviciul public de asistenţă socială. 

 

ART. 6 

  Beneficiarii serviciilor sociale 
  (1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în "Centrul de Recuperare si Reabilitare 

Neuropsihica Cuvesdia " sunt: 

  a) persone adulte cu handicap neuropsihic; 

  b) personae adulte cu handicap neuropsihic cu afectiuni asociate . 

  Instrucţiune: Pot fi beneficiari ai serviciilor sociale persoane şi familii*8) aflate în situaţii de 

dificultate sau în risc de excluziune socială, admise în centru după criterii de eligibilitate stabilite 

de furnizorul de servicii sociale, cu respectarea legislaţiei speciale*9) şi a misiunii/scopului 

centrului. 

   (2) Condiţiile de acces/admitere în centru sunt următoarele: 

  a) acte necesare: cerere tip, copie act identitate, copie certificate de nastere, copie certificate 

deces, copie certificate de incadrare in grad de handicap, adeverinta de venit,copie documente 

doveditoare a situatiei locative, ultimul talon de pensie daca este cazul, raport ancheta sociala, 

adeventa medicala, dovada eliberata de catre serviciul specializat al primariei in a carei raza 

teritoriala isi are domiciliul persoana cu handicap prin care se atesta ca acesteia nu I s-a putut 

asigura protectie si ingrijire la domiciliul sau in cadrul altor servicii de comunitate. 

  Instrucţiune: Se precizează: actele necesare, criteriile de eligibilitate ale beneficiarilor*7), 

cine ia decizia de admitere/respingere, modalitatea de încheiere a contractului de furnizare de 

servicii şi modelul acestuia, modalitatea de stabilire a contribuţiei beneficiarului, după caz. 

  *7) Cu respectarea prevederilor Legii sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu 

tulburări psihice nr. 487/2002, republicată. 

  (3) Condiţii de încetare a serviciilor sunt stipulate in procedura sistarea serviciilor care se 

aplica care se aplica in interesul beneficiarului. 

     Sistarea serviciilor se poate dispune in urmatoarele cazuri: din ratiuni de ordin medical, de 

comunacord cu beneficiarul, pentru comportamente ale beneficiarului constatate ca periculoase, 

pentru el, pentru ceilalti beneficiari sau pentru personal, in cazul de forta majora, deces, in cazul 

in care se identifica necesitatea oferirii serviciilor sociale in alt tip de centru sau in alte situatii 

prevazute in contractul de servicii incheiat. 
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   (4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în "Centrul de Recuperare si 

Reabilitare Neuropsihica Cuvesdia " au următoarele drepturi: 

  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; 

  c) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite; 

  d) să li se asigure continuitatea 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 li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime; 

  g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite; 

  h) să li se respecte toate drepturile speciale în situaţia în care sunt minori sau persoane cu 

dizabilităţi. 

  (5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în "Centrul de Recuperare si 

Reabilitare Neuropsihica Cuvesdia " au următoarele obligaţii: 

  a) să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială, medicală 

şi economică; 

  b) să participe, în raport cu vârsta, situaţia de dependenţă etc., la procesul de furnizare a 

serviciilor sociale; 

  c) să contribuie, în conformitate cu legislaţia în vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate, 

în funcţie de tipul serviciului şi de situaţia lor materială; 

  d) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală; 

  e) să respecte prevederile prezentului regulament. 

 

ART. 7 

  Activităţi şi funcţii 
  Principalele funcţiile ale serviciului social "Centrul de Recuperare si Reabilitare " sunt 

următoarele: 

  a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea 

următoarele activităţi: 

  1. reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana 

beneficiară; 

  2. găzduire pe perioada nedeterminata ; 

  3. îngrijire personală specializata ; 

  4. recuperare: psihologica, medicala si a abilitatiilor personale prin terapie ocupationala  ; 

  5.  integrare sociala ; 

  b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului 

larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi: 

  1. Gidul Beneficiarului cuprinde prezentarea serviciilor oferite in cadrul centrului  ; 

  2. conform misiunii centrului, unitatea ofera urmatoarele servicii: gazduire, ingrijire, 

recuperare si integrare sociala a persoanelor adulte cu handicap neuropsihic; 

  4. elaborarea de rapoarte de activitate; 

  c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de 

promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în 

care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit 

scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activităţi: 

  1. prezentari publice in cadrul diferitelor evenimente sociale de la nivelul comunitatii cat si 

a judetului  in care sunt promovate drepturile beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora. 
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  1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor; 

  2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate; 

  3. evaluarea gradului de satisfactie a beneficiarului   ; 

  4. intocmirea obiectivelor din Planul Individualizat de Interventie si Planul anual ; 

  e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea 

următoarelor activităţi: 

  1.  participarea la intocmirea bugetului pe articole bugetare ; 

  2.  completarea  planului anual de achizitii ;  

  Instrucţiune: Activităţile prevăzute la lit. a)-e) vor fi formulate cu respectarea activităţilor 

specifice tipologiei serviciilor sociale prevăzute în Nomenclatorul serviciilor sociale, în 

concordanţă cu scopul şi funcţiile serviciilor sociale, precum şi cu standardele minime de calitate 

aplicabile. 

 

ART. 8 

  Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal 
  (1) Serviciul social "Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihica Cuvesdia  " 

funcţionează cu un număr de 35 total posturi, conform organigramei centrului si reglementarilor 

in vigoare. 

  a) personal de conducere:  şef de centru ; 

  b) personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă; personal de specialitate şi auxiliar: 

psiholog, asistent social, logoped, asisitent medical,infirmier; 

  c) personal cu funcţii administrative, gospodărire, întreţinere-reparaţii, deservire: 

administrator,muncitor calificat bucatar, muncitor calificat electrician, muncitor necalificat ajutor 

de bucatar, muncitor calificat sofer;  

  Instrucţiuni: 

  1. Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal care funcţionează 

în cadrul centrului se aprobă, după caz, prin: 

  a) hotărâre a autorităţii administraţiei publice locale prin care s-a aprobat înfiinţarea 

centrului în cadrul/subordinea/coordonarea DGASPC/SPAS; 

  b) prin hotărâre organelor de conducere ale furnizorilor privaţi de servicii sociale. 

  2. Personalul de specialitate reprezintă 60% din totalul personalului*10). 

  *10) Cu excepţia adăposturilor de noapte. 

  3. Încadrarea personalului se realizează cu respectarea numărului maxim de posturi 

prevăzut în statul de funcţii aprobat. 

  4. Numărul maxim de posturi pentru funcţii de conducere este: un post pentru directorul sau 

şeful de centru şi, după caz, un post pentru coordonatorul personalului de specialitate. 

  (2) Raportul angajat/beneficiar este de .... . 

  Instrucţiuni: Raportul angajat/beneficiar asigură prestarea serviciilor în cadrul centrului şi se 

realizează în funcţie de nevoile persoanelor beneficiare, cu respectarea standardelor minime de 

calitate. 

  Pentru serviciile acordate în centrele pentru persoane vârstnice, încadrate potrivit grilei de 

evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice în gradele de dependenţă IIIB şi IIIC, raportul 

angajat/beneficiar este de 1/10. 

  Pentru serviciile acordate în centrele pentru persoane vârstnice dependente, raportul 

angajat/beneficiar este de 1/2. 

  Pentru serviciile acordate în centrele rezidenţiale pentru persoane cu dizabilităţi, raportul 

angajat/beneficiar este de 1/1, cu excepţia locuinţelor protejate în care raportul angajat/beneficiar 

este de 1/2. 
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ART. 9 

  Personalul de conducere 
  (1) Personalul de conducere este: 

  a)  şef de centru;  

  (2) Atribuţiile personalului de conducere sunt: 

  a) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul 

serviciului şi propune organului competent sancţiuni disciplinare pentru salariaţii care nu îşi 

îndeplinesc în mod corespunzător atribuţiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul 

furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.; 

  b) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării 

obiectivelor şi întocmeşte informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale; 

  c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi 

perfecţionare; 

  d) colaborează cu alte centre/alţi furnizori de servicii sociale şi/sau alte structuri ale 

societăţii civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătăţirii permanente a 

instrumentelor proprii de asigurare a calităţii serviciilor, precum şi pentru identificarea celor mai 

bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare; 

  e) întocmeşte raportul anual de activitate; 

  f) asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii serviciului/centrului; 

  g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice şi a numărului 

de personal; 

  h) desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii centrului în comunitate; 

  i) ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări 

ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce; 

  j) răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul serviciului şi 

dispune, în limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea acestor 

activităţi sau, după caz, formulează propuneri în acest sens; 

  k) organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a 

regulamentului de organizare şi funcţionare; 

  l) reprezintă serviciul în relaţiile cu furnizorul de servicii sociale şi, după caz, cu autorităţile 

şi instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, precum şi în 

justiţie; 

  m) asigură comunicarea şi colaborarea permanentă cu serviciul public de asistenţă socială 

de la nivelul primăriei şi de la nivel judeţean, cu alte instituţii publice locale şi organizaţii ale 

societăţii civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor; 

  n) numeşte şi eliberează din funcţie personalul din cadrul serviciului, în condiţiile legii; 

  o) întocmeşte proiectul bugetului propriu al serviciului şi contul de încheiere a exerciţiului 

bugetar; 

  p) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi 

beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare; 

  q) asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale; 

  r) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 

  (3) Funcţiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condiţiile legii. 

  (4) Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducere trebuie să fie absolvenţi cu diplomă de 

învăţământ superior în domeniul psihologie, asistenţă socială şi sociologie, cu vechime de 

minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenţi cu diplomă de licenţă ai 

învăţământului superior în domeniul juridic, medical, economic şi al ştiinţelor administrative, cu 

experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale. 

  (5) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a conducătorilor instituţiei se face în 

condiţiile legii.                                                                          
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 ART.10  

  Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă*12). Personal de specialitate şi auxiliar 

  *12) Se menţionează obligatoriu denumirea exactă şi grupa potrivit Clasificării ocupaţiilor 

din România. 

(1)Personalul de specialitate poate fi: 

a) psiholog (263411); 

 Este responsabil de caz. 

 Evaluări psihologice : evaluări la admiterea în centru, evaluări şi reevaluări periodice la  

6 luni ; 

 Participarea la întocmirea planurilor individualizate de interventie (PII) pentru fiecare 

beneficiar în parte şi participarea la aplicarea lui ; 

 Acordarea permanentă de consiliere în vederea creşterii gradului de satisfacţie a 

beneficiarilor ; 

 Consilierea beneficiarilor şi familiilor acestora, ori de cate ori este cazul ; 

 Desfăşurarea programelor de educarea a sănătaţii şi menţinerea acesteia, activităţi de 

consiliere în vederea instruirii personalului ; 

 Consiliere individuală şi de grup în vederea reducerii consumului de alcool, agresivităţii, 

a igienei, a echilibrului emoţional şi a oricarei probleme ivite ; 

 Efectueaza consiliere ori de câte ori este nevoie pentru a îmbunătăţi starea 

beneficiarilor ;  

 Desfăşurarea unor programe educative, recreative şi a programelor care implică o mai 

bună relaţionare între beneficiari.(stabilirea unui program care să  le ocupe timpul liber) ; 

 Impreună cu asistentul social, precum şi în colaborare cu personalul medical din centru 

sau cu cel care se colaborează, elaborează şi aplică instrumentele necesare evaluării şi 

îmbunătăţirii stării beneficiarilor. Instrumentele vor fi elaborate şi utilizate conform 

reglementărilor legale şi a recomandărilor menţionate în standard ; 

 Are datoria de a instrui echipa de lucru în ceea ce priveşte activităţile care vor fi 

desfăşurate, în vederea atingerii obiectivului PII, dându-le cunoştinţe necesare, atât 

pentru o mai bună cunoaştere a beneficiarilor cât şi pentru priceperea rolului activităţilor 

ce urmează a fi desfăşurate. 

 Observă comportamentul personalului de îngrijire în relaţiile cu beneficiarii şi intervine 

dacă acesta este inadecvat ; 

 Participă la organizarea şi realizarea activităţilor psihoterapeutice de reducere a stresului 

şi a depăşirii momentelor de criză; 

 Participă, în mod activ, la procesul de recuperare şi reabilitare a beneficiarilor. 

 Supravegherea beneficiarilor pe timp de zi si de noapte. 

 In lipsa asistentiilor medicali are obligatia de a administra tratamentul zilnic al 

beneficiarilor, ce este pregatit  anterior de catre asistentii medicali . 

 Completeaza graficele de temperatura . 

 Verifica  probele alimentare si consemneaza in  registru. 

 Completeaza zilnic registru evidenta igienizare centru. 

 Completeaza la nevoie registrul evidenta menstruatie. 

 Calculeza caloriile. 

 Verifica starea echipamentului beneficiarilor si dulapurile unde acestea sunt pastrate 

(aspect estetic, curatenia acestora, modalitati de pastrare). 

 Verifica igiena corporala a beneficiarilor 

 Indeplineste si respecta normele PSI si Protectia Muncii. 

 Indeplineste la nevoie  alte tipuri de activitati necesare bunei functionari a centrului si 

dispuse de conducerea unitatii. 
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 In exercitarea atributiilor  si competentelor de serviciu fata de  DGASPC Arad, pastreaza 

confidentialitatea tuturor datelor, informatiilor si documentelor la care are acces si pe 

care le obtine in exercitarea functiei pe care o detine, nu divulga si nu foloseste datele ori 

informatiile obtinute, decat  in interes de serviciu si / sau in legatura cu serviciu. 

b)asistent medical generalist (325901) 

 Întocmeşte şi implementează PII pentru menţinerea stării de sănătate a beneficiarului  

 Participă împreună cu medicul de instituţie/familie la evaluarea iniţială a stării de 

sănătate  a clientului şi întocmeşte  fişa medicală a acestuia, împreună cu medicul. 

 Efectuează triajul epidemologic zilnic al clienţilor şi la revenirea lor  în centru după o 

perioadă de absenţă. 

 Asigură asistenţa medicală de urgenţă beneficiarilor(primul ajutor) sau la solicitare,  

colaborează cu medicul de familie. 

 Organizează transportul şi însoţeşte beneficiarul  în caz de nevoie de urgenţă la spital, 

medic de familie sau cabinete medicale de specialitate. 

 Recoltează eventuale analize de laborator indicate de către medic. 

 Efectează tratamentul recomandat de către medic, respectând indicaţiile/prescripţile 

medicale consemnate în fişa medicală sau reţetă, urmăreşte evoluţia beneficiarului sub 

tratament, informînd medicul şi părinţii despre problemele medicale care apar. 

 Răspunde  de respectarea normelor de igienă şi de aplicarea măsurilor antiepidemice de 

prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale (în conformitate cu normele impuse de 

ASP). 

 Controlează permanent starea de igienă a spaţiilor din centre (curăţenie încăperilor, 

ventilaţia/aerisirea, încălzirea) şi efectuarea corectă a dezinfecţei curente. 

 Consemnează zilnic starea de igienă a centrului în formularul de igienă a centrului 

 Urmăreşte permanent starea de sănătate a fiecărui beneficiar asistat, şi semnalează 

medicului orice modificare apărută în starea de sănătate prin supraveghere şi observaţie, 

aceste modificări sunt consemnate şi în caietul zilnic de predare al asistentii lor medicali, 

 Participa la Întocmirea meniului lunar al beneficiarilor, răspunde  de întocmirea meniului 

de a fi  corespunzător din punct de vedere calitativ şi cantitativ. 

 Suprevegează alimenaţia beneficiarilor. 

 Participă la programul zilnic al beneficiarului în vederea recuperării lui din punct de 

vedere al deficitului staturo-ponderal dar şi al retardului în dezvoltarea neuropshică. 

 Întocmeşte rapoarte de activitate trimestrial, anual şi la cerere pe care le înaintează 

şefului de centru . 

 Participă împreună cu medicul sau organizează singur (după caz) întîlniri  cu personalul 

fără pregătire în vederea instruirii în ceea ce priveşte comportamentul igienic,respectarea 

normelor de igiienă şi tehnică aseptică, păstrarea instrumenteor, medicamentelor şi a 

materialelor sterile, precum şi a deşeurilor medicale, acordarea primului ajutor, tehnici de 

îngrijire a beneficiarului bolnav şi sănătos şi alte teme de interes , în funcţie de specificul 

centrului ,în urma acestor întîlniri se întocmesc note de întîlnire în care se specifică 

temele abordate şi participanţii ,întîlnirile desfăşurate pentru perfecţionarea calificării 

personale a cadrelor medii şi auxiliare din centre se organizează periodic  de  către 

asistentii medicali şi medici şi se întocmesc note de întîlnire înregistrate. 

 Supraveghează permanent şi controlează modalităţile de însuşire şi respectare a normelor 

de igienă a alimentaţiei beneficiarilor (prepararea,păstrarea şi distribuirea hranei), după 

caz ,semnalează medicului şi şefului de centru eventualele deficienţe constatate pentru 

remedierea lor prin note de constatare  

 Urmăreşte zilnic starea de sănătate a personalului (triaj epidemolog) şi anunţă seful de 

centru în ceea ce priveşte problemele medicale apărute. 

 Furnizează date medicale serviciului social pentru fişa de evaluare trimestrială. 
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 Colaborează în timp util şi corespunzător cu specialiştii serviciilor din cadrul 

D.G.A.S.P.C. Arad. 

 Completează documentaţia medicală necesară, solicitată de către celelalte servicii ale 

D.G.A.S.P.C. 

 Colaborează în timp util şi corespunzător cu specialiştii servicilor din cadrul 

D.G.A..S.P.C. Arad, cu instituţii,medici de familie,unităţi medicale pentru îmbunătăţirea  

 calităţiilor serviciilor oferite. 

 Colaborează permanent cu medicul de medicina muncii,şeful de centru şi specialiştii 

SPM  pentru efectuarea la timp a controalelor medicale periodice ale personalului, 

 Şefului de centru îi sunt înaintate fişe de solicitare privind efectuarea controlului medical 

periodic de către personalul centrului, iar asistentul medical urmăreşte modul de 

efectuare a acestora în timp util în vederea eliberării fişelor de aptitudine ,asistentii 

medicali vor ţine evidenţa efectuării şi valabilitatea fişelor de aptitidine şi semnalează 

Serviciului de Permanenţă Medicală cu 1-2 luni înainte faptul că acestea urmează a fi 

refăcute. 

 Indeplineste si respecta normele PSI si Protectia Muncii. 

 Indeplineste la nevoie  alte tipuri de activitati necesare bunei functionari a centrului si 

dispuse de conducerea unitatii. 

 Intocmeste raport de activitate, ori de cate ori seful de centru il solicita. 

 In exercitarea atributiilor  si competentelor de serviciu fata de  DGASPC Arad, pastreaza 

confidentialitatea tuturor datelor, informatiilor si documentelor la care are acces si pe 

care le obtine in exercitarea functiei pe care o detine, nu divulga si nu foloseste datele ori 

informatiile obtinute, decat  in interes de serviciu si / sau in legatura cu serviciu. 

 c)logoped  (226603); 

           Este responsabil de caz. 

 Elaboreaza si aplica instrumentele necesare evaluarii si imbunatatirii starii beneficiarilor. 

 Instrumentele vor fi elaborate si utilizate conform reglementarilor legale si a 

recomandarilor mentionate in standard. 

 Intocmeste Planul Individualizat de Interventie.si participa la aplicarea acestuia. 

 Raspunde de efectuarea evaluarii psiho-sociala a beneficiarilor la admiterea in centru ori 

de cate ori este nevoie, obligatorie  fiind reevaluarea la sase luni. 

 Se preocupa de cunoasterea fiecarui beneficiar, evalueaza si cunoaste potentialul lor si va 

tine cont de gradul de abilitate, nevoile si dorintele lor in intocmirea planurilor si 

programelor conform standardelor. 

 Acorda permanent, la cerere sau conform documentatiei, consiliere in vederea cresteri 

gradului de satisfactie al beneficiarului. 

 Elaboreaza strategia de lucru in vederea aplicarii planurilor si programelor mai sus 

mentionate. 

 Stabileste grupele de lucru si programele pentru terapie ocupationala. 

 Are datoria de a instrui echipa de lucru in ceea ce priveste activitatile care vor fi 

desfasurate in vederea atingerii abiectivelor propuse, dandu-le cunostinte necesare atat 

pentru o mai buna cunoastere a beneficiarilor, cat si pentru priceperea rolului activitatilor 

ce urmeaza a fi desfasurate. 

 Elaborarea instrumentelor de lucru si a metodelor  si tehnicilor, in vederea atingerii  

obiectivelor propuse. 

 Organizeaza si desfasoara programe de educatie pentru sanatate, activitati de consiliere si 

demonstratii practice, in vederea instruirii personalului centrului, privitor la metodele si 

tehnicile pe care le va aplica. 

 Recomanda conducerii centrului repartizarea pe camere a beneficiarilor si isi va da 

acordul la orice miscare de acest fel. 
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 Are datoria de a se perfectiona profesional, informandu-se permanent cu tot ce este nou 

in specialitatea sa  si de a urma  cursuri de perfectionare. 

 Are datoria de a se ingriji de inzestrarea si pastrarea materialelor si ustensilelor de lucru 

 Participa la organizarea si realizarea activitatilor psiho-terapeutice, de reducere a stresului 

si a depasirii momentelor de criza. 

 Cunoaste si aplica proceduri cu privire la intimitate si confidentialitate. 

 Cunoaste atributiile pe care le are, in sensul acordarii de sprijin personalizat adultilor cu 

dizabilitati. 

 Indeplineste la nevoie  alte tipuri de activitati necesare bunei functionari a centrului si 

dispuse de conducerea unitatii. 

 Participa in mod activ la procesul de recuperare si reabilitare al beneficiarului. 

 Supravegherea beneficiarilor pe timp de zi si de noapte. 

 In lipsa asistentiilor medicali are obligatia de a administra tratamentul zilnic al 

beneficiarilor, ce este pregatit  anterior de catre asistentii medicali . 

 Completeaza graficele de temperatura . 

 Verifica  probele alimentare si consemneaza in  registru. 

 Completeaza zilnic registru evidenta igienizare centru. 

 Completeaza la nevoie registrul evidenta menstruatie. 

 Calculeza caloriile. 

 Verifica starea echipamentului beneficiarilor si dulapurile unde acestea sunt pastrate 

(aspect estetic, curatenia acestora, modalitati de pastrare). 

 Verifica igiena corporala a beneficiarilor 

 Indeplineste si respecta normele PSI si Protectia Muncii. 

 Intocmeste raport de activitate, ori de cate ori seful de centru il solicita. 

 In exercitarea atributiilor  si competentelor de serviciu fata de  DGASPC Arad, pastreaza 

confidentialitatea tuturor datelor, informatiilor si documentelor la care are acces si pe 

care le obtine in exercitarea functiei pe care o detine, nu divulga si nu foloseste datele ori 

informatiile obtinute, decat  in interes de serviciu si / sau in legatura cu serviciu. 

c) asistent social (263501); 

Este responsabil de caz. 

 Studiaza legislatia in vigoare privind drepturile persoanelor cu nevoi speciale, legislatia 

privind asistenta sociala si orice alte dispozitii legale care pot fi in avantajul 

beneficiarilor. 

 Participa la formele de perfectionare a pregatirii profesionale organizate in centru sau de 

alte structuri din afara acestuia. 

 Intocmeste raport psiho-social privind situatia beneficiarilor. 

 Raspunde de aplicarea Gidului Beneficiarului si a Manualului de proceduri. 

 Preia si inregistreaza dosarele persoanelor care solicita internarea/transferul in alta 

institutie. 

 Pregateste si prezinta dosarele de caz in Comisia de Expertiza Medicala pentru inoirea 

certificatului  de incadrare in grad de hadicap. 

 Acorda consiliere si sprijin de specialitate adultului aflat in dificultate, precum si familiei 

naturale a acestuia in vederea prevenirii institutionalizarii, reintegrarii, asumarii 

reponsabilitatilor morale fata de ingrijirea membrilor familiei. 

 Urmareste  si intervine cand este cazul ca persoanele asistate in centru sa beneficieze de 

toate drepturile legale. 

 Se imlica in organizarea activitatiilor psiho-sociale, culturale, educative si de petrecere a 

timpului liber. 

 Asigurarea contactului permanent al beneficiarului cu familia si intervine cand este cazul 

pentru evitarea separarii membrilor familiei de persoana aflata in ingrijire. 
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 Contacteaza familia pentru a o informa cu privire la orice modificare  aparuta in modul 

de viata, tratamentul si dorintele beneficiarului. 

 Urmareste evolutia persoanelor cu hadicap din centru. 

 Respecta confidentialitatea informatiilor privitoare la cazurile cu care lucreaza  sau a 

lucrat. 

 Acorda persoanei adulte asistenta si sprijin pentru executarea dreptului sau la exprimare  

libera a opiniei. 

 Ofera informatii solicitantilor cu privire la serviciile  oferite din centru. 

 Se ocupa de intocmirea formalitatilor necesare in cazul decesului pentru beneficiari  fara 

apartinatori. 

 Urmareste raporturi ce se stabilesc intre beneficiari si personalul de ingrijire , analizeaza 

impreuna cu medicul si psihologul  cauzele devierii de conduita, corespuzatoare  

beneficiarilor si face recomandari in sensul solutionarii acestor situati. 

 Intocmeste referate constatatoare  a evolutiei asitatului in centru . 

 Participa impreuna cu echipa pluridisciplinara la elaborarea si completarea instrumentelor 

de lucru pentru fiecare beneficiar. 

 Monitorizeaza si evalueaza fiecare faza  de aplicarea  a PII  pentru fiecare asistat. 

 Propune echipei pluridisciplinare orice ajustare si imbunatatire  PII in functie de 

concluziile trase in urma monitorizarii . 

 Face propuneri pentru imbunatatirea serviciilor oferite in centru 

 Identifica solutii pentru reintegrarea sau integrarea sociala a beneficiarului. 

 Efectueaza vizite si acorda consiliere familiilor in care se poate face reitegrarea unui 

beneficiar. 

 Intocmeste si actualizeaza baza de date cu toti beneficiari din  centru.. 

 Verifica si consemneaza orice notificare importanta din caietul de vizite, in dosarul 

beneficiarului. 

 Tine evidenta invoirilor, transferurilor si a externarilor  beneficiarilor. 

 Indeplineste la nevoie  alte tipuri de activitati necesare bunei functionari a centrului si 

dispuse de conducerea unitatii. 

 Supravegherea beneficiarilor pe timp de zi si de noapte. 

 In lipsa asistentiilor medicali are obligatia de a administra tratamentul zilnic al 

beneficiarilor, ce este pregatit  anterior de catre asistentii medicali . 

 Completeaza graficele de temperatura . 

 Verifica  probele alimentare si consemneaza in  registru. 

 Completeaza zilnic registru evidenta igienizare centru. 

 Completeaza la nevoie registrul evidenta menstruatie. 

 Calculeza caloriile. 

 Verifica starea echipamentului beneficiarilor si dulapurile unde acestea sunt pastrate 

(aspect estetic, curatenia acestora, modalitati de pastrare). 

 Verifica igiena corporala a beneficiarilor 

 Indeplineste si respecta normele PSI si Protectia Muncii. 

 Intocmeste raport de activitate, ori de cate ori seful de centru il solicita . 

 In exercitarea atributiilor  si competentelor de serviciu fata de  DGASPC Arad, pastreaza 

confidentialitatea tuturor datelor, informatiilor si documentelor la care are acces si pe 

care le obtine in exercitarea functiei pe care o detine, nu divulga si nu foloseste datele ori 

informatiile obtinute, decat  in interes de serviciu si / sau in legatura cu serviciu. 

               e) infirmieră (532103); 

                     Asigură menţinerea igienei personale a beneficiarilor: 

 acordă ajutor sau efectuează igiena personală a persoanelor semi/dependente sau  cu 

afecţiuni grave; 
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 pregăteşte şi îmbăiază persoanele semi/dependente, curăţă şi dezinfectează baia după 

folosire, urmăreşte ca toti beneficiarii să facă baie săptămânal şi ori de câte ori este 

necesar; 

 urmăreşte ca beneficiarii să îşi efectueze toaleta zilnică şi acordă sprijin persoanelor care-

l necesită; 

 -urmăreşte igiena corpului, capului, manichiurii, pedichiurii; 

 -ajută asistenta medicală la deparazitarea beneficiarilor la admiterea in centru, care 

prezintă paraziţi de  cap şi corp şi urmăreşte în permanenţă să nu apară pe parcurs; 

 ajută asistenta medicală la recoltarea probelor biologice; 

 urmăreşte să fie în permanenţă ploştile pentru urinare curate şi le dezinfectează conform 

normelor sanitare; 

 urmăreşte ca vestimentaţia beneficiarilor să fie îngrijită şi curată, acordând sprijinul 

necesar persoanelor care necesită; 

 inlocuieşte şi transportă rufele murdare la şi de la spălătorie în ambalaje amenajate pentru 

transport; 

 Asigură menţinerea igienei spaţiului personal al beneficiarului: 

 întreţine igiena paturilor şi a întregului mobilier din camerele repartizate ca: dulapuri, 

mese, scaune, paturi, noptiere etc; 

 asigură ordinea şi curăţenia în dulapurri, noptiere, frigidere; 

 aeriseşte zilnic camerele si ori de câte ori este nevoie; 

 pregăteşte şi se îngrijeşte de încălzirea saloanelor repartizate; 

 asigură păstrarea şi folosirea inventarului pe care îl are în primire, preia în gestiune 

bunurile de la grupa la care lucrează; 

 răspunde de menţinerea în bună stare a mobilierului, inventarului şi este solidar 

răspunzător pentru materialele folosite în comun cu ceilalti colegi de munca; 

 Asigură alimentaţia beneficiarilor; 

 transportă hrana persoanelor dependente de o persoana de referinta la cameră, pe care o 

distribuie  respectând măsurile de igienă sanitară; 

 ajută persoanele dependente de o persoana de referinta să se alimenteze şi să se deplaseze 

în condiţii igienice sanitare; 

 asigură spălarea veselei şi a tacâmurilor persoanelor dependente; 

 asigură păstrarea în bune condiţii a alimentelor deţinute de către beneficiari; 

 sesizeaza asistenta medicala, la  orice modificare în starea fizică a beneficiarului; 

 Asigură igienizarea spaţiului de locuit: 

 efectuează zilnic curăţenia în condiţii corespunzătoare a spaţiului repartizat – cum ar fi: 

măturat, spălat duşumelele, şters praful de pe lambriuri, curăţat păianjenii, geamuri, 

zilnic, în saloane, birouri, coridoare, antreuri, club, sala de mese, magazii, etc. 

 efectuează curăţenia generală în spaţiile de locuit; 

 aplică programe de curăţenie şi dezinfecţie pentru toate spaţiile conform normelor legale; 

 covoarele din saloane vor fi scuturate ori de câte ori este necesar, iar dacă sunt murdare 

se vor preda la spălătorie pentru a se spăla. În acest caz se va ajuta la spălatul lor; 

 -curăţă şi dezinfectează, coşurile de gunoi, etc. 

 -efectuează permanent aerisirea încăperilor unde face curăţenie; 

 -efectuează împreună cu muncitorul necalificat şi curăţenia în curte sau în perimetrul 

unităţii ori de câte ori este necesar; 

 Asigură igienizarea grupurilor sanitare şi a toaletelor: spală  şi dezinfectează  conform 

normelor legale, zilnic sau ori de cîte ori este nevoie 

 grupurile sanitare,  spălătoarele şi wc-urile din sectoare şi ustensilele folosite în aceste 

scopuri; 
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 primeşte materiale de curăţenie de la magazia centrului, pe care le va utiliza în 

conformitate cu normele  date de conducerea unităţii; 

 Efectuează activităţi gospădăreşti: 

o transportă împreună cu muncitorii la camerele beneficiarilor combustibilul 

necesar pentru încălzit,  în perioada de iarnă; 

o ajută la lucrările din grădina  şi parcul centrului; 

o ajută la pregătirile pentru conservările de legume si fructe efectuate pentru cantina 

centrului atunci cand este cazul; 

 Asigură păstrarea şi folosirea inventarului pe care îl are în primire; 

 Răspunde de toate bunurile aflate în gestiunea sa asigurând utilizarea şi păstrarea acestora 

în condiţii corespunzătoare; 

 Indeplineste si respecta normele PSI si Protectia Muncii. 

 Indeplineste la nevoie  alte tipuri de activitati necesare bunei functionari a centrului si 

dispuse de conducerea unitatii. 

 Intocmeste raport de activitate, ori de cate ori seful de centru il solicita. 

 In exercitarea atributiilor  si competentelor de serviciu fata de  DGASPC Arad, pastreaza 

confidentialitatea tuturor datelor, informatiilor si documentelor la care are acces si pe 

care le obtine in exercitarea functiei pe care o detine, nu divulga si nu foloseste datele ori 

informatiile obtinute, decat  in interes de serviciu si / sau in legatura cu serviciul. 

 

       (2) Atribuţii ale personalului de specialitate: 

  a) asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea 

prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile şi a prezentului regulament; 

  b) colaborează cu specialişti din alte centre în vederea soluţionării cazurilor; identificării de 

resurse etc.; 

  c) monitorizează respectarea standardelor minime de calitate; 

  d) sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii 

de nerespectare a prevederilor prezentului regulament etc.; 

  e) întocmeşte rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată; 

  f) face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi 

respectării legislaţiei; 

  g) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 

  Instrucţiune: Prezentul articol va cuprinde detaliat atribuţiile pentru fiecare post de 

specialitate aferent structurii organizatorice/organigramei. 

 

ART. 12 

 Personalul administrativ, gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire 

 Personalului administrativ asigură activităţile auxiliare serviciului social: aprovizionare, 

mentenanţă, achiziţii etc. şi poate fi: 

a) administrator; 

 Se ingrijeste de depozitarea in conditii corespuzatoare a materialelor si alimentelor cu 

respectarea normelor igienico-sanitare pe care trebuie sa le cunoasca. 

 La inceputul fiecarei luni deschide fise de magazie  la materialele si obiectele aflate in 

gestiune. 

 La sfarsitul fiecarei luni intocnmeste inchiderea de luna la materiale de curatenie, 

materiale de intretinere, alimente, combustibil si altele. 

 Intocmeste si tine la zi registrul mijloacelor fixe, evidenta cantitativa. 

 Prezinta serviciului contabilitate orice act i se solicita  pentru confruntari, inregistrari sau 

vize. 

 Verifica la sfarsitul luni cu contabilul care conduce contul de obiecte de inventar: 
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o mijloacele fixe si materialele,daca soldurile corespund cu cele din evidenta 

contabila; 

o preda la Serviciul Financiar Contabil toate documentele pe baza carora sau 

receptionat   bunurile intrate in gestiunea sa. 

 Participa la actiunea de arhivare a documentelor institutiei cu respectarea  criteriilor de 

pastrare  pentru documentele cu caracter secret . 

 Intocmeste necesarul de materiale: de curatenie, de intretinere, alimente, rechizite, 

imprimate, alte materiale, si le supune spre aprobare sefului de centru. 

 Se ingrijeste sa nu faca stocuri peste necesar, de a procura bunuri si materiale de care 

institutia nu are nevoie. 

 Participa la intocmirea meniului saptamanal si a listei zilnice de alimente . 

 Primeste si inmagazineza bunurile, intocmind in aceeasi zi si formele necesare. 

 Comunica conduceri centrului gradul de uzura si degradare a bunurilor din dotare si 

aduce la cunostinta necesarul de obiecte ce urmeaza a fi inlocuite. 

 Urmareste miscarea obiectelor de iventar si a mijloacelo fixe din cadrul centrului. 

 Are obligatia de a lua toate masurile pentru pastrarea in bune conditii a mijloacelor fixe, 

obiectelor de inventar si a tuturor bunurilor institutiei. 

 Elibereaza bunurile in baza documentelor legale ( bonuri de transefer, de consum, etc.) 

aprobate de conducerea unitatii. 

 Propune spre casare obiecte ce au un inalt grad de deteriorare. 

 Intretine curatenia  in magaziile de alimente si materiale de igiena, verifica saptamanal 

igiena frigiderelor. 

 Are obligatia de a da liste de sub inventar,  angajatiilor  ce utilizeaza obiecte de inventar. 

 Indeplineste la nevoie  alte tipuri de activitati necesare bunei functionari a centrului si 

dispuse de conducerea unitatii. 

 Verifica starea echipamentului beneficiarilor si dulapurile unde acestea sunt pastrate 

(aspect estetic, curatenia acestora, modalitati de pastrare). 

 Verifica igiena corporala a beneficiarilor 

 Indeplineste si respecta normele PSI si Protectia Muncii. 

 Intocmeste raport de activitate, ori de cate ori seful de centru il solicita.  

 In exercitarea atributiilor  si competentelor de serviciu fata de  DGASPC Arad, pastreaza 

confidentialitatea tuturor datelor, informatiilor si documentelor la care are acces si pe 

care le obtine in exercitarea functiei pe care o detine, nu divulga si nu foloseste datele ori 

informatiile obtinute, decat  in interes de serviciu si / sau in legatura cu serviciu. 

b) şofer; 

 Efectueaza transportul angajatiilor in interes de serviciu. 

 Dupa schimdarea de tura si transportarea  angajatiilor la domiciliu, soferul are obligatia 

de a se intoarce in unitatea CRRN Cuvesdia intru-un interval orar de maxim o ora si 

anume 9.30 -10.30, daca seful unitatii nu dispune alte activitati pe ziua in curs. 

 Efectueaza transportul beneficiarilor  la locatiile stabilite de seful de centru. 

 Deplasarea masinilor institutiei se va face numai cu foi de parcurs, semnate si stampilate  

de conducerea unitatii, fiind  interzisa deplasarea in interes personal. 

 Raspunde de intocmirea corecta a foilor de parcurs (ruta, traseu, ora plecarii-sosirii in 

cursa, consumul de combustibil) conform normelor legale. 

 Raspunde de buna functionare a masini si intretinere in permanenta a acesteia in 

bunastare. 

 Are obiligatia de a igieniza zilnic masina cu care este transportat personalul de serviciu. 

 Semnaleaza defectiuni si ia masurile necesare, cu aprobarea conduceri centrului, pentru a 

fi remediate de firme autorizate in domeniu. 

 Raspunde de curatenia si ingrijirea garajului. 
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 Raspunde de orice defectiune a masinilor unitatii  provocata din neatentie, fiind  

suportate  cheltuielile de reparatii. 

 Participa la  toate activitatiile gospodaresti si de intretinere a unitatii, reparatii curente : 

reparatii feronerie, reparatii de ordin mecanic la utilajele si ustensilele utilizate in centru. 

 Participa la activitatii de reparatii curente ale incaperilor centrului:  amenajari interioare 

si amenajari exterioare. 

 Taierea ierbi din perimetrul centrului. 

 Pe timp de iarna transporta lemne  la centrala termica a unitatii. 

 Participa la pregatirea lemnelor de foc pentru anotimpul rece ( crapat, aranjat lemne in 

depozit, transportul acestora la centrala termica) 

 In caz de nevoie acorda prim-ajutor beneficiarilor din centru. 

 Indeplineste si respecta normele PSI si Protectia Muncii. 

 Indeplineste la nevoie  alte tipuri de activitati necesare bunei functionari a centrului si 

dispuse de conducerea unitatii. 

 Intocmeste raport de activitate, ori de cate ori seful de centru il solicita. 

 In exercitarea atributiilor  si competentelor de serviciu fata de  DGASPC Arad, pastreaza 

confidentialitatea tuturor datelor, informatiilor si documentelor la care are acces si pe 

care le obtine in exercitarea functiei pe care o detine, nu divulga si nu foloseste datele ori 

informatiile obtinute, decat  in interes de serviciu si / sau in legatura cu serviciu. muncitor 

calificat; 

 Asigura buna functionare a tuturor instalatiilor electrice si a aparatajului din dotarea 

cetrului. 

 In timpul anotimpului rece,  are atributia de fochist, participand activ la alimentarea 

centralei termice cu lemne si pregatirea anteriora a acestora. 

 Asigura buna fuctionare a instalatiilor sanitare. 

 Executa lucrari de sudura si tinechigerie. 

 Executa lucrari de reparatii la sobele de teracoata, usi, geamuri, 

 Executa lucrari de reparatii in cadrul centrului ca: tencuieli , reparatii zugraveli ale 

peretiilor interiori si exteriori. 

 Executa reparatii la acoperisurile centrului in limitele posibilitatii. 

 Executa lucrari de faiantare. 

 Raspunde de materiale incredintate pentru efectuarea  lucrariilor de reparatii si raspunde 

de folosirea materialelor in executarea lucrarilor. 

 Solicita   la timp materialele necesare pentru defectiunile semnalate la toate instalatiile 

centrului. 

 Impreuna cu administratorul centrului intocmeste necesarul de materiale de reparatii. 

 Efectueaza diverse activitati gospodaresti ce se identifica in cadrul centrului. 

 Indeplineste si respecta normele PSI si Protectia Muncii. 

 Indeplineste la nevoie  alte tipuri de activitati necesare bunei functionari a centrului si 

dispuse de conducerea unitatii. 

 Intocmeste raport de activitate, ori de cate ori seful de centru il solicita.  

 In exercitarea atributiilor  si competentelor de serviciu fata de  DGASPC Arad, pastreaza 

confidentialitatea tuturor datelor, informatiilor si documentelor la care are acces si pe 

care le obtine in exercitarea functiei pe care o detine, nu divulga si nu foloseste datele ori 

informatiile obtinute, decat  in interes de serviciu si / sau in legatura cu serviciu. 

d) muncitor necalificat. 

 Intretine cutatenia in bucatarie, anexe si coridor: 

 Transporta vesela de gatit intrebuintata, la spalatorie, farfuriile si tacamurile la fel, iar 

resturile de mancare la locul de colectare a astfel de deseuri alimentare; 

 Spala vesela intrebuintata in conditii igienice conform normelor sanitate; 
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 Ajuta la curatarea zarzavaturilor si altor alimente si transporta resturile la containerul de 

gunoi; 

 Instiinteaza imediat bucatarul de deteriorarea vaselor sin u da in folosinta vase 

inutilizabile; 

 Ajuta bucatarul la transportul alimentelor de la magazine la bucatarie si raspunde 

impreuna cu acesta de folosire lor in procesul de preparare a hranei si distribuia acesteia 

la beneficiar. 

 Este obligate a purta echipament  corespunzator( halat alb, boneta sau batic) 

 Indeplineste si respecta normele PSI si Protectia Muncii. 

 Indeplineste la nevoie  alte tipuri de activitati necesare bunei functionari a centrului si 

dispuse de conducerea unitatii. 

 Intocmeste raport de activitate, ori de cate ori seful de centru il solicita. 

 In exercitarea atributiilor  si competentelor de serviciu fata de  DGASPC Arad, pastreaza 

confidentialitatea tuturor datelor, informatiilor si documentelor la care are acces si pe 

care le obtine in exercitarea functiei pe care o detine, nu divulga si nu foloseste datele ori 

informatiile obtinute, decat  in interes de serviciu si / sau in legatura cu serviciu. 

 

ART. 13 

  Finanţarea centrului 

  (1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea 

resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime de 

calitate aplicabile. 

  (2) Finanţarea cheltuielilor centrului se asigură, în condiţiile legii, din următoarele surse: 

  a) contribuţia persoanelor beneficiare sau a întreţinătorilor acestora, după caz; 

  b) bugetul local al judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti; 

  c) bugetele locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, respectiv bugetele locale ale 

sectoarelor municipiului Bucureşti; 

  d) bugetul de stat; 

  e) donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori juridice din ţară 

şi din străinătate; 

  f) fonduri externe rambursabile şi nerambursabile; 

  g) alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 
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ANEXA Nr. 33 

 

 

 

REGULAMENT  

de organizare si functionare  

al Centrului de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica Petris 

 

ART. 1  

(1) Regulamentul de organizare si functionare este un document propriu al serviciului 

social „Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica Petris”,aprobat prin 

Hot. C.J. Arad nr. 173/29.11.2006, in vederea asigurarii functionarii acestuia cu 

respectarea standardelor minime de calitate aplicabile si a asigurarii accesului 

persoanelor beneficiare la informatii privind conditiile de admitere si serviciile 

oferite. 

(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atat pentru persoanele beneficiare, 

cat si pentru angajatii centrului si dupa caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, 

reprezentantii legali/conventionali, vizitatori.  

    

ART. 2 

Serviciul social „Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica Petris” cod                  

serviciu social 8790CR-D-II, este infiintat si administrat de DGASPC Arad, acreditat 

conform Certificatului de acreditare Seria AF, Nr. 000159/25.04.2014,detine Avizul 

de functionare al Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, Autoritatea 

Nationala pentru Persoane cu Handicap nr.15417/09.11.2009. Sediul CRRN Petris 

este: localitatea Petris nr. 229 D, cod postal 317245, jud. Arad.  

      

ART. 3 

Scopul serviciului social „Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica 

Petris” este acordarea de servicii sociale care constau in asigurarea gazduirii , 

ingrijirii, recuperarii, reabilitarii si reinsertiei sociale si profesionale a persoanelor 

adulte cu handicap mental/psihic, pe o perioada determinata/nedeterminata ( in functie 

de tipul si nevoile individuale ale beneficiarilor.  

CRRN Petris are ca si grup tinta persoanele adulte peste 18 ani, femei si barbati cu 

nevoi speciale (handicap neuropsihic) care nu au posibilitatea sa se intretina singuri 

dar  si a celor care au intretinatori legali.   

      

ART. 4 

Cadrul legal de infiintare, organizare si functionare 

(1) Serviciul social „Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica Petris” 

functioneaza cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare si 

functionare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr.292/2011, cu 

modificarile ulterioare,Legea nr. 448/2006, republicata cu modificarile si 

completarile ulterioare. 

(2) Standard minim de calitate aplicabil conform Ordinului nr.67/21.01.2015 anexa 1: 

Standarde minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare organizate ca 

centre rezidentiale destinate persoanelor adulte cu dizabilitati.  

(3) Serviciul social „Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica Petris” 

este infiintat prin Hotararea Consiliului Judetean Arad nr. 173/29.11.2006. 
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ART.5   

                     Principiile care stau la baza acordarii serviciului social 

(1)  Serviciul social „Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica Petris” se 

organizeaza si functioneaza cu respectarea principiilor generale care guverneaza 

sistemul national de asistenta sociala, precum si a principiilor specificare care stau 

la baza acordarii serviciilor sociale prevazute in legislatia specifica, in conventiile 

internationale ratificate prin lege si in celelalte acte internationale in materie la care 

Romania este parte, precum si in standardele minime de calitate aplicabile.  

(2) Principiile specifice care stau la baza prestarii serviciilor sociale in cadrul 

„Centrului de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica Petris ”sunt urmatoarele: 

a) respectarea si promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare; 

b) protejarea si promovarea drepturilor persoanelor beneficiare in ceea ce priveste 

egalitatea de sanse si tratament, participarea egala, autodeterminarea, 

autonomia si demnitatea personala si intreprinderea de actiuni nediscriminatorii 

si pozitive cu privire la persoanele beneficiare; 

c) asigurarea protectiei impotriva abuzului si exploatarii persoanei beneficiare; 

d) deschiderea catre comunitate; 

e) asistarea persoanelor fara capacitate de exercitiu in realizarea si exercitarea 

drepturilor lor; 

f) asigurarea in mod adecvat a unor modele de rol si statut social, prin incadrarea 

in unitate a unui personal mixt;  

g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare si luarea in considerare a acesteia, 

tinandu-se cont, dupa caz, de varsta si de gradul sau de maturitate, de 

discernamant si capacitatea de exercitiu (cu respectarea prevederilor Legii 

sanatatii mintale si a protectiei persoanelor cu tulburari psihice nr. 

487/2002,republicata.  

h) Facilitarea mentinerii, relatiilor personale ale beneficiarului si a contractelor 

directe, dupa caz, cu fratii, parintii, alte rude, prieteni, precum si cu alte 

persoane fata de catre acesta a dezvoltat legaturi de atasament; 

i) promovarea unui model familial de ingrijire a persoanei beneficiare; 

j) asigurarea unei ingrijiri individualizate si personalizate a persoanei beneficiare; 

k) preocuparea permanenta pentru identificarea solutiilor de integrare in familie 

sau, dupa caz, in comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a 

serviciilor, in baza potentialului si abilitatilor persoanei beneficiare de a trai 

independent;  

l) incurajarea initiativelor individuale ale persoanelor beneficiare si a implicarii 

active a acestora in solutionarea situatiilor de dificultate; 

m) asigurarea unei interventii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare; 

n) asigurarea confindentialitatii si a eticii profesionale; 

o) primordialitatea responsabilitatii persoanei, familiei, cu privire la dezvoltarea 

propriilor capacitati de integrare sociala si implicarea activa in solutionarea 

situatiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat ; 

p) colaborarea centrului/ unitatii cu serviciul public de asistenta sociala.  

           

ART.6 

                     Beneficiarii serviciilor sociale  

(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate in „Centrul de Recuperare si Reabilitare 

Neuropsihiatrica Petris ” sunt   persoanele adulte peste 18 ani, femei si barbati 

cu nevoi speciale (handicap neuropsihic) care nu au posibilitatea sa se intretina 

singuri dar si a celor care au intretinatori legali. Acestia pot fi :  
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a) beneficiari directi care sunt selectati din grupul tinta in urma evaluarilor in 

functie de solicitarea din partea familiilor si a institutiilor abilitate, in functie de 

capacitatea centrului si a serviciilor, cu angajarea acestora la respectarea 

regulilor si regulamentelor. 

b) beneficiari indirecti care sunt familiile de provenienta ale acestei categorii de 

persoane si comunitatea locala din care face parte beneficiarul.  

(2)  Conditiile de acces/admitere in centru sunt urmatoarele: 

a) acte necesare: cerere tip, copie act identitate, copie certificat nastere, copie 

certificat deces, copie certificat de incadrare in grad de handicap, adeverinta de 

venit, copie documente doveditoare a situatiei locative, ultimul talon de 

pensie- daca este cazul, raport ancheta sociala, adeverinta medicala, dovada 

eliberata de catre serviciul specializat al primariei in a carei raza teritoriala isi 

are domiciliul persoana cu handicap prin care se atesta ca acesteia nu i  

s-a putut asigura protectie si ingrijire la domiciliu sau in cadrul altor servicii 

din comunitate 

b) decizia de admitere in centru se ia de catre Comisia de Evaluare a Persoanelor 

cu Hndicap Pentru Adulti Arad  prin emiterea unei Hotarari de internare. 

Ulterior se incheie un contract de prestari servicii intre beneficiar si Serviciul 

de Asistenta Sociala, conform legii,  in care sunt stipulate toate aspectele 

inclusiv modalitatea de stabilire a contributiei beneficiarului.  

(3)  Conditiile de incetare a serviciilor  sunt stipulate in procedura privind sistarea 

serviciilor care se aplica in interesul beneficiarului. Sistarea serviciilor se poate 

dispune in urmatoarele cazuri: din ratiuni de ordin medical, de comun acord cu 

beneficiarul, pentru comportamente ale beneficiarului constatate ca periculoase 

pentru el , pentru ceilalti beneficiari sau pentru personal, in cazuri de forta 

majora, in cazul in care se identifica necesitatea oferirii serviciilor sociale in alt 

tip de centru sau in alte situatii prevazute in contractul de servicii incheiat. 

(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate in „Centrul de Recuperare si 

Reabilitare Neuropsihiatrica Petris” au urmatoarele drepturi: 

a) sa li se respecte drepturile si libertatile fundamentale, fara discriminare pe baza 

de rasa, sex, religie, opinie sau orice alta circumstanta personala ori sociala; 

b) sa participe la procesul de luare a deciziilor in furnizarea serviciilor sociale, 

respectiv la luarea deciziilor privind interventia sociala care li se aplica; 

c) sa li se asigure pastrarea confidentialitatii asupra informatiilor furnizate si 

primite; 

d) sa li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atata timp cat se mentin 

conditiile care au generat situatia de dificultate; 

e) sa fie protejati de lege atat ei, cat si bunurile lor, atunci cand nu au capacitate de 

exercitiu;  

f)    sa li se garanteze demnitatea, intimitatea si respectarea vietii intime; 

g) sa participe la evaluarea serviciilor sociale primite; 

h) sa li se respecte toate drepturile  speciale in situatia in care sunt minori sau 

persoane cu dizabilitati.  

(5)  Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate in „Centrul de Recuperare si 

Reabilitare Neuropsihiatrica Petris” au urmatoarele obligatii: 

a) sa furnizeze informatii corecte cu privire la identitate, situatie familiala, sociala, 

medicala si economica.  

b) sa participe, in raport cu varsta, situatia de dependenta etc, la procesul de 

furnizare a serviciilor sociale.  
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c) sa contribuie, in conformitate cu legislatia in vigoare, la plata serviciilor sociale 

furnizate, in functie de tipul serviciului si de situatia lor materiala. 

d) sa comunice orice modificare intervenita in legatura cu situatia lor personala. 

e) sa respecte prevederile prezentului regulament. 

               

ART.7   
  Activitati si functii 

Principalele functii ale serviciului social „Centrul de Recuperare si Reabilitare 

Neuropsihiatrica Petris” sunt urmatoarele:  

a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea 

urmatoarelor activitati: 

1. reprezentarea furnizorului de servicii sociale in contractul incheiat cu persoana 

beneficiara; 

2. gazduire pe perioada limitata/nelimitata in functie de caz; 

3. masa, inclusiv preparare hrana calda; 

4. consiliere 

5. ingrijire personala pe perioada limitata/nelimitata in functie de caz; 

6. asistenta medicala primara  

7. recuperare in baza evaluarii /reevaluarii beneficiarilor si intocmirea de Planuri 

Individuale de Interventie  

8. integrare si reintegrare sociala  

b) de informare a beneficiarilor, potentialilor beneficiari, autoritatilor publice si 

publicului larg despre domeniul sau de activitate, prin asigurarea urmatoarelor 

activitati:  

1.  publicarea pe pagina de internet a informatiilor actualizate privind specificul 

centrului, domeniul de activitate si alte date de interes public  

2.  tiparirea si distribuirea de piante  

3.  Ziua Portilor Deschise  

4.  posibilitatea vizitarii centrului dupa orarul afisat  

5.  acordarea de informatii telefonice (telefon public) 

6.  elaborarea de rapoarte de activitate 

c)  de promovare a drepturilor beneficiarilor si a unei imagini pozitive a acestora, de 

promovare a drepturilor omului in general, precum si de prevenire a situatiilor de 

dificultate in care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de 

persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea urmatoarelor 

activitati: 

1.  acordarea de servicii sociale prevazute in Planul Invidualizat de Ingrijire cu 

respectarea acestuia si a standardelor minime de calitate a serviciilor sociale 

2.  respectarea Cartei drepturilor beneficiarilor 

3.  respectarea procedurilor de lucru  

d)  de asigurare a calitatii serviciilor sociale prin realizarea urmatoarelor activitati: 

1.  elaborarea instrumentelor standardizate utilizate in procesul de acordare a 

serviciilor;  

2.  realizarea de evaluari periodice a serviciilor prestate; 

3.  realizarea si aplicarea unor proceduri 

4.  realizarea si aplicarea unor chestionare de evaluare a gradului de satisfactie a 

beneficiarului  

5.  realizarea si aplicarea Rapoartelor de Evaluare a performantelor profesionale 

individuale ale personaluilui 
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6.  realizarea si aplicarea Chestionarului de Autoevaluare a stadiului de 

implementare a standardelor de control intern /managerial.  

e)  De administrare a resurselor financiare, materiale si umane ale centrului prin 

realizarea urmatoarelor activitati: 

1.  intocmirea Planului de Achizitii  

2.  evidenta contabila primara 

3.  intocmire buget 

             

ART. 8 

Structura organizatorica, numarul de posturi si categoriile de personal  

(1)   Serviciul social „”Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica Petris” 

functioneaza cu un numar de 26 posturi, conform organigramei aprobate de 

Consiliul Judetean Arad din care: 

a)  posturi de conducere: sef centru 1 

b)  posturi de specialitate, de ingrijire si asistenta; personal de specialitate si auxiliar: 

17 

c)  posturi  administrative, gospodarie, intretinere-reparatii, deservire: 8 

(2)  Raportul angajat/beneficiar este de 1/1.38 

              

ART. 9  

            Personalul de conducere  

(1)   Personalul de conducere al CRRN petris este:  

a)  Sef de centru 

(2)   Atributiile personalului de conducere sunt: 

a)  asigura coordonarea, indrumarea si controlul activitatilor desfasuratoare de 

personalul serviciului si propune organului competent sanctiuni disciplinare pentru 

salariatii care nu isi indeplinesc in mod corespunzator atributiile, cu respectarea 

prevederilor legale din domeniul furnizarii serviciilor sociale, codului muncii etc; 

b)  elaboreaza rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul 

implementarii obiectivelor si intocmeste informari pe care le prezinta furnizorului de 

servicii sociale; 

c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire si 

perfectionare; 

d) colaboreaza cu alte cetre/alti furnizori de servicii sociale si/sau alte structuri ale 

societatii civile in vederea schimbului de bune practici, a imbunatatirii permanente a 

instrumentelor proprii de asigurare a calitatii serviciilor, precum si pentru 

identificarea celor mai bune servicii care sa raspunda nevoilor persoanelor 

beneficiare; 

e) intocmeste raportul anual de activitate; 

f) asigura buna desfasurare a raporturilor de munca dintre angajatii serviciului/centrului; 

g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice si a 

numarului de personal; 

h) desfasoara activitati pentru promovarea imaginii centrului in comunitate; 

i) ia in considerare si analizeaza orice sesizare care ii este adresata,referitoare la 

incalcari ale drepturilor beneficiarilor in cadrul serviciului pe care il conduce; 

j) raspunde de calitatea activitatilor desfasurate de personalul din cadrul serviciului si 

dispune, in limita competentei, masuri de organizare care sa conduca la imbunatatirea 

acestor activitati sau, dupa caz, formuleaza propuneri in acest sens; 

k) organizeaza activitatea personalului si asigura respectarea timpului de lucru si a 

regulamentului de organizare si functionare; 
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l) reprezinta serviciul in relatiile cu furnizorul de servicii sociale si, dupa caz, cu 

autoritatile si institutiile publice, cu persoanele fizice si juridice din tara si din 

strainatate, precum si in justitie; 

m) asigura comunicarea so colaborarea permanenta cu serviciul public de asistenta 

sociala de la nivelul primariei si de la nivelul judetean, cu alte institutii publice locale 

si organizatii ale societatii civile active in comunitate, in folosul beneficiarilor; 

n) intocmeste proiectul bugetului propriu al serviciului si contul de incheiere a 

exercitiului bugetar; 

o) asigura indeplinirea masurilor de aducere la cunostinta atat personalului, cat si 

beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare si functionare; 

p) asigura incheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale; 

q) alte atributii prevazute in standardul minim de calitate aplicabil. 

(3)  Functiile de conducere se ocupa prin concurs sau, dupa caz, examen, in conditiile 

legii.  

(4)  Candidatii pentru ocuparea functiei de conducere trebuie sa fie absolventi cu 

diploma de invatamant superior in domeniul psihologie, asistenta sociala si 

sociologie, cu vechime de minimum 2 ani in domeniul serviciilor sociale, sau 

absolventi cu diploma de licenta ai invatamantului superior in domeniul juridic, 

medical, economic si al stiintelor administrative, cu experienta de minimum 5 ani in 

domeniul serviciilor sociale.  

(5) Sanctionarea disciplinara sau eliberarea din functie a conducatorilor institutiei se 

face in conditiile legii. 

 

ART.10 

Consiliul consultativ ( numai pentru centele cu personalitate juridica): nu este cazul. 

              

ART. 11 

Personalul de specialitate de ingrijire si asistenta.Personalul de specialitate si     auxiliar 

(1)  Personalul de specialitate la CRRN Petris este alcatuit din : 

a) asistent medical generalist (325901) PL – 3 posturi 

b) consilier S – 1 post 

c) instructor educatie M – 1 post 

d) referent M – 8 posturi  

e) infirmier G – 3 posturi  

f) ingrijitor persoane G- 1 post   

(2)   Atributii ale personalului de specialitate: 

a)  asigura derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu 

respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile si a 

prezentului regulament; 

b)  colaboreaza cu specialisti din alte centre in vederea solutionarii cazurilor; 

identificarii de resurse; 

c)  monitorizeaza respectarea standardelor minime de calitate; 

d)  sesizeaza conducerii centrului situatii care pun in pericol siguranta beneficiarului, 

situatii de nerespectare a prevederilor prezentului regulament; 

e)  intocmeste rapoarte periodice cu privire la activitatea derulata; 

f)  face propuneri de imbunatatire a activitatii in vederea credterii calitatii serviciului 

si respectarii legislatiei; 

g)  alte atributii prevazute in standarul minim de calitate aplicabil. 

 

Atributiile specifice fiecarui post sunt urmatoarele:  
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1. Asistent Medical:  

 participă împreună cu medicul de instituţie/familie la evaluarea iniţială a stării de sănătate  

a clientului şi întocmeşte  fişa medicală a acestuia, împreună cu medicul. 

 efectuează triajul epidemologic zilnic al clienţilor şi la revenirea lor  în centru după o 

perioadă de absenţă. 

 asigură asistenţa medicală de urgenţă beneficiarilor(primul ajutor) sau la solicitare,  

colaborează cu medicul de familie. 

 organizează transportul şi însoţeşte beneficiarul  în caz de nevoie de urgenţă la spital, 

medic de familie sau cabinete medicale de specialitate. 

 recoltează eventuale analize de laborator indicate de către medic. 

 efectează tratamentul recomandat de către medic, respectând indicaţiile/prescripţile 

medicale consemnate în fişa medicală sau reţetă, urmăreşte evoluţia beneficiarului sub 

tratament, informînd medicul şi părinţii despre problemele medicale care apar. 

 răspunde  de respectarea normelor de igienă şi de aplicarea măsurilor antiepidemice de 

prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale (în conformitate cu normele impuse de 

ASP). 

 controlează permanent starea de igienă a spaţiilor din centre (curăţenie încăperilor, 

ventilaţia/aerisirea, încălzirea) şi efectuarea corectă a dezinfecţei curente. 

 consemnează zilnic starea de igienă a centrului în formularul de igienă a centrului 

 urmăreşte permanent starea de sănătate a fiecărui client asistat, şi semnalează medicului 

orice modificare apărută în starea de sănătate prin supraveghere şi observaţie, aceste 

modificări sunt consemnate şi în caietul zilnic de predare al asistentelor medicale, 

 intocmeşte rapoarte de activitate şi fişa meniului săptămînal, răspunde împreună cu 

medicul de întocmirea meniurilor corespunzător din punct de vedere calitativ şi 

cantitativ. 

 suprevegează alimenaţia beneficiarilor. 

 participă la programul zilnic al beneficiarului în vederea recuperării lui din punct de 

vedere al deficitului staturo-ponderal dar şi al retardului în dezvoltarea neuropshică. 

 intocmeşte rapoarte de activitate trimestrial, anual şi la cerere pe care le înaintează şefului 

Serviciului Permanenţă Medicală , şi la solicitare şefului de centru sau de serviciu de care 

aparţine centrul respectiv. 

 participă împreună cu medicul sau organizează singură(după caz) întîlniri  cu personalul 

fără pregătire în vederea instruirii în ceea ce priveşte comportamentul igienic,respectarea 

normelor de igiienă şi tehnică aseptică, păstrarea instrumenteor, medicamentelor şi a 

materialelor sterile, precum şi a deşeurilor medical, acordarea primului ajutor, tehnici de 

îngrijire a beneficiarului bolnav şi sănătos şi alte teme de interes , în funcţie de specificul 

centrului ,în urma acestor întîlniri se întocmesc note de întîlnire în care se specifică 

temele abordate şi participanţii ,întîlnirile desfăşurate pentru perfecţionarea calificării 

personale a cadrelor medii şi auxiliare din centre se organizează periodic  de  către 

asistentele medicale şi medici şi se întocmesc note de întîlnire înregistrate. 

 impreună cu medicul, supraveghează permanent şi controlează modalităţile de însuşire şi 

respectare a normelor de igienă a alimentaţiei beneficiarilor(prepararea,păstrarea şi 

distribuirea hranei), după caz ,semnalează medicului şi şefului de centru eventualele 

deficienţe constatate pentru remedierea lor prin note de constatare  

 urmăreşte zilnic starea de sănătate a personalului(triaj epidemolog) şi anunţă seful de 

centru în ceea ce priveşte problemele medicale apărute. 

 furnizează date medicale serviciului social pentru fişa de evaluare trimestrială. 

 colaborează în timp util şi corespunzător cu specialiştii serviciilor din cadrul 

D.G.A.S.P.C. Arad. 
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 completează documentaţia medicală necesară, solicitată de către celelalte servicii ale 

D.G.A.S.P.C. 

 colaborează în timp util şi corespunzător cu specialiştii serviciilor din cadrul 

D.G.A..S.P.C. Arad, cu instituţii.medici de familie,unităţi medicale pentru îmbunătăţirea 

calitatiilor serviciilor oferite 

 colaborează permanent cu medicul de medicina muncii,şeful de centru şi specialiştii SPM  

pentru efectuarea la timp a controalelor medicale periodice ale personalului, 

 sefului de centru îi sunt înaintate fişe de solicitare privind efectuarea controlului medical 

periodic de către personalul centrului, iar asistenta medicală urmăreşte modul de 

efectuare a acestora în timp util în vederea eliberării fişelor de aptitudine ,asistentele 

medicale vor ţine evidenţa efectării şi valabilitatea fişelor de aptitidine şi semnalează 

Serviciului de Permanenţă Medicală cu 1-2 luni înainte faptul că acestea urmează a fi 

refăcute. 

 desfasoara activitati specifice  ca membru in comisia multidisciplinara privind elaborarea, 

implementarea PII, si de consiliere medicala. 

2. Consilier:  

 consiliere cu beneficiarii 

 deruleaza activitati educative  

 organizeaza activitatea educative sub forma de joc colectiv si individual respectind 

individualitate a fiecarui asistat. 

 elaboreaza, in colaborare cu specialistii centrului, PII 

 confectioneaza material didactic in vederea desfasurarii activitatii educative  

 confectioneaza material didactic pentru amenajarea ambiantei in functie de anotimp, 

sarbatori, organizeaza diferite evenimente, serbari, si pregateste persoanele asistate in 

acest sens. 

 acorda consiliere educationala  

 initiaza actiuni de socializare  

 elaboreaza planuri pentru activitati educationale non formale specifice obiectivelor 

centrului  

 intocmeste observatii scrise cu privire la comportamentul si evolutia educationala  

 intocmeste procese verbale de asistare  

 asigura o relatie de calda intelegere, afectiune si incredere reciproca, inspira dragoste si 

siguranta  

 trateaza persoana asistata cu obiectivitate ne manifestand atitudinii partinitoare  

 supravegheaza pentru evitatea accidentelor in timpul desfasurarii diferitelor activitati 

 indeplineste in tocmai si la timp programul de activitate elaborate de sistentul social, 

psiholog si seful centrului  

 raspunde de crearea atmosferei de confort psihic si de respectarea orelor de somn  

 trebuie sa cunoasca foarte bine istoricul beneficiarului si starea de sanatate a acestuia  

 gestioneaza bunurile care se afla in grija sa.  

 realizeaza si difuzeaza materiale documentare privind riscurile la care pot fii expuse 

potentialele victime ale traficului de personae si prevenirea comportamentului delicvent 

cat si a altor categorii de beneficiari aflati in dificultate. 

 desfasoara activitati sustinute de prevenire a conduitelor delicvente , separate sau in 

cooperare cu alte institutii publice organizatii neguvernamentale si alti reprezentanti ai 

societatii civile.  

 participa la instruiri de specialitate organizate in scopul perfectionarii, daca este 

nominalizat.  

 respecta prevederile regulamentului de ordine interioara si regulamentul de functionare.  

 respecta regulile impuse de D.S.P. 
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 asigura educatia morala  civica si religioasa. 

 executa la cerinta si alte sarcini profesionale din partea conducerii.  

 se conformează programului de 8 ore, conform Codului Muncii şi în funcţie de interesul 

superior al beneficiarului 

 indeplineşte întocmai şi la timp programul de activitate elaborat de şeful centrulu 

 organizează acţiuni cu aparţinătorii prin consultaţii individuale şi colective precum şi 

acţiuni de colaborare cu comunităţile locale în scopul integrării în familie şi comunitate a 

clienţilor; 

 identifică educabilii şi nevoile de consiliere la nivelul unităţii (centrului); 

 asigură informarea şi consilierea beneficiarelor optimizând relaţia comunitate-beneficiar- 

aparţinători  

 asigură prin intermediul metodelor, procedeelor şi tehnicilor specifice prevenirea şi 

diminuarea factorilor care determină tulburări comportamentale, componente de risc sau 

discomfort psihic ; 

 realizează / participă la programe/ activităţi de prevenire şi intervenţie/ ameliorarea 

violenţei şi a comportamentelor nesănătoase/ de risc precum şi promovarea unor norme 

pozitive de comportament  

 sprijină şi asigură asistenţă şi consiliere  personalului educativ al centrului în 

implementarea PII. 

 propune şi supraveghează activităţile de umanizare a spaţiilor din centru; 

 asigura pastrarea si folosirea inventarului pe care il are in primire; 

 raspunde la chemarile beneficiarilor in caz de nevoie; 

 urmareste permanent starea psihica a asistatilor, si sesizeaza conducerea, cabinetul 

medical sau persoanele abilitate sa intervina  

 se preocupa de pregatirea si formarea profesionala continua; 

 face propuneri de eficientizare a activitatilor sectorului in care lucreaza; 

 se preocupa de cunoasterea particularitatilor si istoricul beneficiarului  

 intocmeste rapoarte de activitate lunara 

 foloseste eficient timpul de lucru si va raspunde cu strictete prevederile regulamentului 

de ordine interioara,normelor  PSI si a normelor de protectia muncii; 

 nu are voie sa paraseasca locul de munca in timpul programului fara aprobarea 

conducerii; 

 respecta programul de activitate stabilit pentru luna in curs; 

 raspunde de toate bunurile aflate in gestiunea sa asigurand utilizarea si pastrarea acestora 

in conditii corespunzatoare; 

 cunoaste planul Individualizat de Interventie pentru fiecare beneficiar; 

 desfasoara activitati specifice de consiliere ca membru in comisia multidisciplinara 

privind elaborarea, implementarea PII si de consiliere  

 urmareste si desfasoara activitati educative cu beneficiarii 

 urmareste respectarea activitatilor prevazute in Programul Individualizat de Ingrijire, 

Programul Individualizat de Recuperare si Programul Individualizat de 

Integrare/Reintegrare; 

 respecta toate procedurile prevazute in standardele minime de calitate care le-au fost 

prelucrate; 

 executa si alte sarcini de serviciu la solicitarea seficlor ierarhici superiori in vederea 

bunei desfasurari a activitatii; 

3. Instructor Educatie: 
 acorda sprijin si ingrijire persoanlor asistate pe toata perioada in care este de serviciu; 

 asista beneficiarii in toate activitatile in care acestia necesita si solicita sprijin; 

 efectueaza igiena personala a bolnavilor cu afectiuni grave; 
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 intretine igiena paturilor si a intregului mobilier din saloanele repartizate  ca : 

dulapuri,mese,scaune,paturi,televizoare,frigidere,noptiere,etc; 

 asigura ordinea si curatenia in noptiere, dulapuri,frigidere; 

 aerisesc zilnic saloanele ori de cate ori este nevoie si impreuna cu ingrijitoarele din 

unitate efectueaza curatenia in saloane; 

 pregateste si se ingrijeste de incalzirea saloanelor repartizate; 

 asigura pastrarea si folosirea inventarului pe care il are in primire; 

 transporta hrana bolnavilor, dupa ce in prealabil a luat masuri de igiena necesara ( spalare 

pe maini, imbracarea cu halatul alb, manusi,boneta sau batic alb ) pe care o distribuie si 

raspunde pentru aceasta; 

 ajuta bolnavii grav sa se alimenteze si sa se deplaseze in conditii igienice necesare; 

 ajuta asistenta medicala la recoltarea probelor biologice si asigura transportul acestora 

sau pastrarea analizelor; 

 asigura pastrarea in bune conditii a alimentelor detinute de catre beneficiar; 

 asigura spalarea veselei si a tacamurilor, bolnavilor; 

 inlocuieste si transporta rufaria murdara la si de la spalatorie in ambalaje amenajate 

pentru transport; 

 urmareste sa fie in permanenta plostile pentru urinare curate; 

 pregateste si imbaiaza bolnavii,curata si dezinfecteaza baia dupa folosire, urmareste ca 

toti internatii sa faca baie saptamanal sau ori de cate ori este necesar; 

 raspunde la chemarile beneficiarilor in caz de nevoie; 

 ajuta asistenta medicala la deparatizarea internatilor la internare  care prezinta paraziti de 

cap si corp si urmareste in permanenta sa nu apara pe parcurs; 

 urmareste permanent starea psihofizica a asistatilor, si sesizeaza conducerea, cabinetul 

medical sau persoanele abilitate sa intervina ( psiholog,asistent social) de orice 

modificare intervenita in starea persoanei in cauza; 

 raspunde de imbaierea, imbracarea decedatilor si transportul la morga; 

 se preocupa de pregatirea si formarea profesionala continua; 

 face propuneri de eficientizare a activitatilor sectorului in care lucreaza; 

 se preocupa de cunoasterea particularitatilor si istoricul beneficiarului de la grupele la 

care lucreaza; 

 participa la constituirea si implementarea proiectelor individualizate pentru fiecare 

beneficiar; 

 preia, daca este cazul, pe gestiune, bunurile de la grupa la care lucreaza; 

 raspunde de mentinerea in buna stare a curateniei mobilierului,inventarului si este solidar 

raspunzator pentru materialele folosite in comun cu ingrijitoarele; 

 informeaza asistentii sociali si consemneaza in caietul de vizite toate invoirile si vizitele 

de care beneficiaza asistatii; 

 se preocupa de organizarea activitatilor la grupa in functie de particularitatile si 

preferintele beneficiarilor; 

 foloseste eficient timpul de lucru si va raspunde cu strictete prevederile regulamentului 

de ordine interioara,normelor  PSI si a normelor de protectia muncii; 

 nu are voie sa paraseasca locul de munca in timpul programului fara aprobarea 

conducerii; 

 respecta programul de activitate stabilit pentru luna in curs; 

 raspunde de toate bunurile aflate in gestiunea sa asigurand utilizarea si pastrarea acestora 

in conditii corespunzatoare; 

 desfasoara activitati de terapie ocupationala cu asistatii; 

 cunoaste planul Individualizat de Servicii pentru fiecare beneficiar; 
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 urmareste respectarea activitatilor prevazute in Programul Individualizat de Ingrijire, 

Programul Individualizat de Recuperare si Programul Individualizat de 

Integrare/Reintegrare; 

 respecta toate procedurile prevazute in standardele minime de calitate care le-au fost 

prelucrate; 

 executa si alte sarcini de serviciu la solicitarea seficlor ierarhici superiori in vederea 

bunei desfasurari a activitati; 

4. Referent:  

 acorda sprijin si ingrijire persoanlor asistate pe toata perioada in care este de serviciu; 

 asista beneficiarii in toate activitatile in care acestia necesita si solicita sprijin; 

 efectueaza igiena personala a bolnavilor cu afectiuni grave; 

 intretine igiena paturilor si a intregului mobilier din saloanele repartizate  ca : 

dulapuri,mese,scaune,paturi,televizoare,frigidere,noptiere,etc; 

 asigura ordinea si curatenia in noptiere, dulapuri,frigidere; 

 aerisesc zilnic saloanele ori de cate ori este nevoie si impreuna cu ingrijitoarele din 

unitate efectueaza curatenia in saloane; 

 pregateste si se ingrijeste de incalzirea saloanelor repartizate; 

 asigura pastrarea si folosirea inventarului pe care il are in primire; 

 transporta hrana bolnavilor, dupa ce in prealabil a luat masuri de igiena necesara ( spalare 

pe maini, imbracarea cu halatul alb, manusi,boneta sau batic alb ) pe care o distribuie si 

raspunde pentru aceasta; 

 ajuta bolnavii grav sa se alimenteze si sa se deplaseze in conditii igienice necesare; 

 ajuta asistenta medicala la recoltarea probelor biologice si asigura transportul acestora sau 

pastrarea analizelor; 

 asigura pastrarea in bune conditii a alimentelor detinute de catre beneficiar; 

 asigura spalarea veselei si a tacamurilor, bolnavilor; 

 inlocuieste si transporta rufaria murdara la si de la spalatorie in ambalaje amenajate 

pentru transport; 

 urmareste sa fie in permanenta plostile pentru urinare curate; 

 pregateste si imbaiaza bolnavii,curata si dezinfecteaza baia dupa folosire, urmareste ca 

toti internatii sa faca baie saptamanal sau ori de cate ori este necesar; 

 raspunde la chemarile beneficiarilor in caz de nevoie; 

 ajuta asistenta medicala la deparatizarea internatilor la internare  care prezinta paraziti de 

cap si corp si urmareste in permanenta sa nu apara pe parcurs; 

 urmareste permanent starea psihofizica a asistatilor, si sesizeaza conducerea, cabinetul 

medical sau persoanele abilitate sa intervina ( psiholog,asistent social) de orice 

modificare intervenita in starea persoanei in cauza; 

 raspunde de imbaierea, imbracarea decedatilor si transportul la morga; 

 se preocupa de pregatirea si formarea profesionala continua; 

 face propuneri de eficientizare a activitatilor sectorului in care lucreaza; 

 se preocupa de cunoasterea particularitatilor si istoricul beneficiarului de la grupele la 

care lucreaza; 

 participa la constituirea si implementarea proiectelor individualizate pentru fiecare 

beneficiar; 

 preia, daca este cazul, pe gestiune, bunurile de la grupa la care lucreaza; 

 raspunde de mentinerea in buna stare a curateniei mobilierului,inventarului si este solidar 

raspunzator pentru materialele folosite in comun cu ingrijitoarele; 

 informeaza asistentii sociali si consemneaza in caietul de vizite toate invoirile si vizitele 

de care beneficiaza asistatii; 
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 se preocupa de organizarea activitatilor la grupa in functie de particularitatile si 

preferintele beneficiarilor; 

 foloseste eficient timpul de lucru si va raspunde cu strictete prevederile regulamentului de 

ordine interioara,normelor  PSI si a normelor de protectia muncii; 

 nu are voie sa paraseasca locul de munca in timpul programului fara aprobarea 

conducerii; 

 respecta programul de activitate stabilit pentru luna in curs; 

 raspunde de toate bunurile aflate in gestiunea sa asigurand utilizarea si pastrarea acestora 

in conditii corespunzatoare; 

 desfasoara activitati de terapie ocupationala cu asistatii; 

 cunoaste planul Individualizat de Servicii pentru fiecare beneficiar; 

 urmareste respectarea activitatilor prevazute in Programul Individualizat de Ingrijire, 

Programul Individualizat de Recuperare si Programul Individualizat de 

Integrare/Reintegrare; 

 respecta toate procedurile prevazute in standardele minime de calitate care le-au fost 

prelucrate; 

 executa si alte sarcini de serviciu la solicitarea seficlor ierarhici superiori in vederea bunei 

desfasurari a activitatii; 

5. Infirmier  

 acorda sprijin si ingrijire persoanelor asistate pe toata perioada in care este de serviciu 

 asista beneficiarii in toate activitatile in care acestia necesita si solicita sprijin 

 efectueaza igena personala a bolnavilor cu afectiuni grave 

 intretine igena paturilor si a intregului mobilier din camerele repartizate  

 asigura ordinea si curatenia in noptiere ,dulapuri, frigidere, etc 

 aeriseste zilnic saloanele ori de cate ori este nevoie si impreuna cu referentii efectueaza 

curatenia in camere 

 pregateste si se ingrijeste de incalzirea camerelor (unde este cazul ) 

 asigura pastrarea si folosirea inventarului pe care il arein primire 

 transporta hrana bolnavilor, dupa ce in prealabil aluat masurile de igena necesare ( spalat 

pe maini, imbracat halat alb, manusi, boneta sau batic alb) pe care o distribuie si raspunde 

pentru aceasta  

 ajuta bolnavii grav sa se alimenteze si sa se deplaseze in conditii igenice  

 ajuta asistenta medicala la recoltarea probelor biologice si asigura transportul acestora 

sau pastrarea analizelor; 

 asigura pastrarea in bune conditii a alimentelor detinute de catre beneficiari; 

 asigura spalarea veselei si a tacamurilor bolnavilor; 

 inlocuieste si transporta rufaria murdara la si de la spalatorie in ambalajele amenajate 

pentru transport; 

 urmareste sa fie in permanenta plostile pentru urinare, curate; 

 pregateste si imbaiaza bolnavii, curata si dezinfecteaza baia dupa folosire, urmareste ca 

toti internatii sa faca saptamanal sau ori de cate ori este necesar; 

 raspunde la chemarile beneficiarilor in caz de nevoie; 

 ajuta asistenta medicala la deparazitarea internatiilor la internare care prezinta paraziti de 

cap si corp si urmareste in permanenta sa nu apara pe parcurs; 

 urmareste permanent starea psihofizica a asistatilor si sesizeaza conducerea, cabinetul 

medical sau persoanele abilitate sa intervina ( psihologul,asistentul social), de orice 

modificare intervenita in starea persoanei in cauza; 

 raspunde de imbaierea, imbracarea decedatilor si transportul la morga; 

 se preocupa de pregatirea si formarea profesionala continua; 

 face propuneri de eficientizare a activitatilor sectorului in care lucreaza; 
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 se preocupa de cunoasterea particularitatilor si istoricul beneficiarului de la grupele la 

care lucreaza; 

 participa la constituirea si implementarea proiectelor individualizate pentru fiecare 

beneficiar; 

 preia, daca este cazul, pe gestiune bunurile de la grupa la care luc reaza; 

 raspunde de mentinerea in buna stare a curateniei mobilierului, inventarului si estesolidar 

raspunzator pentru materialele folosite in comun cu ingrijitoarele; 

 Informeaza asistentii sociali si consemneaza in caietul de vizite toate invoirile si vizitele 

de care beneficiaza asistatii; 

 se preocupa de organizarea activitatilor la grupa in functie de particularitatile si 

preferintele beneficiarilor; 

 foloseste eficient timpul de lucru si va raspunde cu strictete prevederile regulamentului 

de ordine interioara, normele PSI si a normelor de protectia muncii. 

 nu are voie sa paraseasca locul de munca in timpul programului fara aprobarea 

conducerii; 

 respecta programul de activitate stabilit pentru luna in curs; 

 raspunde de toate bunurile aflate in gestiunea sa asigurand utilizarea si pastrarea acestora 

in conditii corespunzatoare; 

 desfasoara activitati de terapie ocupationala cu asistatii; 

 cunoaste Planul Individualizat de Servicii pentru fiecare beneficiar; 

 urmareste respectarea activitatilor prevazute in programul Individualizat de Ingrijire, 

Programul Individualizat de Recuperare si Programul Individualizat 

Integrare/Reintegrare; 

 respecta toate procedurile prevazute in standardele minime de calitate care le-aufost 

prelucrate; 

 executa si alte sarcini de serviciu la solicitarea sefilor ierarhici superiori in vederea bunei 

desfasurari a activitatii; 

6. Ingrijitor persoane  

 acorda sprijin si ingrijire persoanelor asistate pe toata perioada in care este de serviciu 

 asista beneficiarii in toate activitatile in care acestia necesita si solicita sprijin 

 efectueaza igena personala a bolnavilor cu afectiuni grave 

 intretine igena paturilor si a intregului mobilier din camerele repartizate  

 asigura ordinea si curatenia in noptiere ,dulapuri, frigidere, etc 

 aeriseste zilnic saloanele ori de cate ori este nevoie si impreuna cu referentii efectueaza 

curatenia in camere 

 pregateste si se ingrijeste de incalzirea camerelor (unde este cazul ) 

 asigura pastrarea si folosirea inventarului pe care il arein primire 

 transporta hrana bolnavilor, dupa ce in prealabil aluat masurile de igena necesare ( spalat 

pe maini, imbracat halat alb, manusi, boneta sau batic alb) pe care o distribuie si raspunde 

pentru aceasta  

 ajuta bolnavii grav sa se alimenteze si sa se deplaseze in conditii igenice  

 ajuta asistenta medicala la recoltarea probelor biologice si asigura transportul acestora 

sau pastrarea analizelor; 

 asigura pastrarea in bune conditii a alimentelor detinute de catre beneficiari; 

 asigura spalarea veselei si a tacamurilor bolnavilor; 

 inlocuieste si transporta rufaria murdara la si de la spalatorie in ambalajele amenajate 

pentru transport; 

 urmareste sa fie in permanenta plostile pentru urinare, curate; 

 pregateste si imbaiaza bolnavii, curata si dezinfecteaza baia dupa folosire, urmareste ca 

toti internatii sa faca saptamanal sau ori de cate ori este necesar; 



Proprietatea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad; nu poate fi difuzat sau reprodus fără autorizaţie 
 Pagina 450 

 

 raspunde la chemarile beneficiarilor in caz de nevoie; 

 ajuta asistenta medicala la deparazitarea internatiilor la internare care prezinta paraziti de 

cap si corp si urmareste in permanenta sa nu apara pe parcurs; 

 urmareste permanent starea psihofizica a asistatilor si sesizeaza conducerea, cabinetul 

medical sau persoanele abilitate sa intervina ( psihologul,asistentul social), de orice 

modificare intervenita in starea persoanei in cauza; 

 raspunde de imbaierea, imbracarea decedatilor si transportul la morga; 

 se preocupa de pregatirea si formarea profesionala continua; 

 face propuneri de eficientizare a activitatilor sectorului in care lucreaza; 

 se preocupa de cunoasterea particularitatilor si istoricul beneficiarului de la grupele la 

care lucreaza; 

 participa la constituirea si implementarea proiectelor individualizate pentru fiecare 

beneficiar; 

 preia, daca este cazul, pe gestiune bunurile de la grupa la care luc reaza; 

 raspunde de mentinerea in buna stare a curateniei mobilierului, inventarului si estesolidar 

raspunzator pentru materialele folosite in comun cu ingrijitoarele; 

 Informeaza asistentii sociali si consemneaza in caietul de vizite toate invoirile si vizitele 

de care beneficiaza asistatii; 

 se preocupa de organizarea activitatilor la grupa in functie de particularitatile si 

preferintele beneficiarilor; 

 foloseste eficient timpul de lucru si va raspunde cu strictete prevederile regulamentului 

de ordine interioara, normele PSI si a normelor de protectia muncii. 

 nu are voie sa paraseasca locul de munca in timpul programului fara aprobarea 

conducerii; 

 respecta programul de activitate stabilit pentru luna in curs; 

 raspunde de toate bunurile aflate in gestiunea sa asigurand utilizarea si pastrarea acestora 

in conditii corespunzatoare; 

 desfasoara activitati de terapie ocupationala cu asistatii; 

 cunoaste Planul Individualizat de Servicii pentru fiecare beneficiar; 

 urmareste respectarea activitatilor prevazute in programul Individualizat de Ingrijire, 

Programul Individualizat de Recuperare si Programul Individualizat 

Integrare/Reintegrare; 

 respecta toate procedurile prevazute in standardele minime de calitate care le-aufost 

prelucrate; 

 executa si alte sarcini de serviciu la solicitarea sefilor ierarhici superiori in vederea bunei 

desfasurari a activitatii; 

 

ART.12 

 Personalul administrativ, gospodarie, intretinere-reparatii, deservire  

Personalul administrativ asigura activitatile auxiliare serviciului social: aprovizionare, 

mentenanta, achizitii si este reprezentat de urmatoarele categorii de personal cu atributiile:  

a) administrator M – 1 post   

o respecta atributiile si responsabilitatile privind activitatea profesionala in cadrul 

CRRN PETRIS si in cadrul serviciului economic al DGASPC ARAD  

o respecta relatiile ierarhice, disciplina la locul de munca , normele de conduitain 

relatiile cu ceilalti membrii ai colectivului de munca 

o indeplineste functia de gestionaral mijloacelor fixe, obiectelor de inventar, a 

materialelor ( buget si donatii) 

o preda pe subgestiuni pe baza de semnaturi mijloace fixe, obiecte de inventar, 

intocmeste inventarele cantitative pentru fiecare loc de munca. 
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o comunica in scris sefului de complex si serviciului economic al DGASPC 

ARADplusurile si minusurile de bunuri din gestiune, sustrageri, distrugeri, 

degradari sau posibilitatea de a ajunge in aceasta situatii sau alte situatii care 

pun in pericol integritatea si calitatea  bunurilor din gestiune 

o raspunde de primirea marfurilor cu certificate de calitate si avize sanitar 

veterinare corespunzatoare; de folosirea marfurilor in termenele inscrise in 

actele insotitoare. 

o organizeaza activitatea de protectie a muncii si PSI. 

o respecta si efectueaza comenzi in baza contractelor incheiate de catre DGASPC 

ARADsi vizate in prealabil de contabil si seful centrului. 

o participa la intocmirea planului de achizitii si a proiectuli de buget . 

o are obligatia( conf. Ad. Nr. 31317/04.10.2007 ) de a se autosesiza in cazul in 

care facturile de regii nu ajung la timp in centru, de a verifica exactitatea datelor 

inscrise in factura, exp:nr. Contor, consum index vechi, nou, de a emite 

ordonantari propuse spre aprobaresefului centrului, ulterior spre plata 

contabilului, avand certitudinea ca datele din factura sunt corecte si se poate 

efectua plata. 

o intocmeste necesarul de materiale ( de curatenie,imprimate,etc ) si alimente si le 

supune spre aprobare sefului centrului 

o se ocupa de primirea, depozitarea,conservarea si gestionarea bunurilorsi 

valorilor materiale ce i-au fost incredintate. 

o se ocupa de aprovizionarea cu materiale de intretinere, curatenie rechizite de 

birou, echipamente, cazarmament, alimente si alte necesare pentru buna 

desfasurare a activitatii  unitatii. 

o receptioneaza ( calitativ si cantitativ) ,depozitarea si repartizarea materialelor, 

obiectelor de inventar si mijloace fixe. 

o primeste si inmagazineaza bunurile, alimentele, si materialele intocmind in 

aceeasi zi formele necesare. 

o sorteaza, repartizeaza si aranjeaza bunurile alimentare si nealimentare in 

magazie spre a asigura o perfecta pastrare cantitativa si calitativa, ca eliberarea 

sa se faca in minimul de timp si cu cele mai reduse mijloace de mana de lucru. 

o intretine in buna stare incaperile , utilajele, aparatele si instrumentele de 

masurat, ingrijindu-se de verificarea lor in timp. 

o urmareste buna functionare a instalatilor , frigiderelor,lazilor frigorifice 

,masinilor de spalat, centralei termice, pompelor de apa , etc, pentru asigurarea 

conditiilor de pastrare a alimentelor si asigurarii tuturor utilitatilor si sesizeaza 

serviciul tehnic al DGASPC Arad in problemele ce depasesc competentele 

administratorului. 

o se incredinteaza daca paza si securitatea alimentelor,materialelor si a bunurilor 

este asigurata si sesizeaza abaterile si defectiunile constatate; 

o tine la zi evidenta cantitativa a alimentelor,materialelor,obiectelor de 

inventar,mijloacelor fixe; 

o verifica existenta alimentelor,materialelor din gestiunea sa si le confrunta cu 

soldurile din evidente. 

o participa la sfarsitul luniila confruntarea soldurilor din gestiunea sa cu soldurile 

cantitativedin evidenta contabila, urmarind punerea lor de acord. 

o se ingrijeste de a nu creastocuri peste necesar sau de a procura bunuri si 

materiale de care institutia nu are nevoie. 

o preda zilnic contabiluluitoate documentele pe baza carora s- au receptionat 

bunurile ntrate in gestiune. 
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o la plecarea sa din institutie( c .o.) preda toate bunurile si valorile materiale 

persoanei imputernicite, cu fome legale. 

o intocmeste documentatia impreuna cu seful centrului pentru obtinerea si 

prelungirea tuturor avizelor necesare functionarii institutiei pe o baza legala 

o preda documentatia institutilorabilitate de a elibera avize si se intereseaza de 

obtinerea acestora in termene inainte de expirarea avizelor curente. 

o nu permite intrarea in magazie a nici unei persoane indiferent de functia ce o 

ocupa , in afara de acelea ce au fost autorizate de conducerea institutiei, 

organele de control financiar, precum si organele de cercetare la toate nivelurile 

o i se interzice cu desavarsire predarea de bunuri, alimentare si nealimentare fara 

indeplinirea formelor legale semnate de cei in dreptsi nici pe dispozitii verbal, 

indiferent de cine ar fi date acestea. 

o ia masuri ca bunurile alimentare si nealimentaresa fie sortate si raspunde de 

justa lor folosire. 

o face propuneri conducerii administrative a DGASPC Arad de a repartiza la alte 

unitati bunurile fara intrebuintare.- se preocupa de reparatiile pentru birotica si 

tehnica de calculaflate in garantie cat si post garantie. 

o intocmeste si tine la zi registrul mijloacelor fixesi numerotarea obiectelor de 

inventar. 

o procura diverse oferte de preturi si transmite invitatii pentru diverse achizitii 

publice . 

o participa la actiunea de arhivare a documentelor institutiei cu respectarea 

criterilor de pastrare pentru documentele cu caracter secret. 

o raspunde de primirea , pastrarea si eliberarea bonurilor , alimentelor si 

materialelor, de asigurarea securitatii lor , de aprovizionarea peste necesar , 

raspunde de pastrarea si predarea acteor de gestiune la contabilitate, de 

pastrarea actelor de gestiune. 

o este abligat sa cunoasca toate dispozitiile legale cu privire la gestionarea 

bunurilor 

o respecta normele de curatenie si dezinfectie , utilizarea corecta adezinfectantilor 

in magazie 

o participa la orce alte lucrari care se ivesc pe parcur si duce la indeplinire alte 

sarcini stabite de catre directorul executiv serviciul contabilitate din cadrul 

DGASPC ARAD si seful de complex. 

o exercita cu maxima responsabilitate toate lucrarile ce ii revin fiind costient ca o 

gresala se repercuteaza in toate operatiile urmatoare din sectorul financiar 

contabil creand probleme si influientind negativ intreaga activitate atragind 

dupa sine raspunderea disciplinara  materiala sau penala in functie de gravitatea 

faptei  

b)   referent contabil M - 1 post 

o intocmeste proiect de buget impreuna cu administratorul; 

o intocmeste plan de achizitii impreuna cu administratorul; 

o respecta atributiile si responsabilitatile privind activitatea profesionala in 

cadrul CRRN Petris si in cadrul serviciului economic financiar-contabil; 

o respecta relatiile ierarhice,disciplina la locul de munca, normele de conduita in 

relatiile cu ceilalti membrii ai colectivului de munca; 

o conduce evidenta contabila analitica si sintetica la CRRN Petris; 

o verifica deconturile de cheltuieli pentru CRRN Petris; 

o conduce evidenta sintetica si analitica a conturilor de materiale, a conturilor de 

cheltuieli, mijloace fixe, obiecte de inventar si alte valori; 
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o asigura toata documentatia pentru bunurile ce urmeaza a fi casate, urmarind 

termenul de casare al acestora; 

o intocmeste impreuna cu administratorul necesarul pentru achizitionarea 

imprimatelor cu regim special si a rechizitelor necesare centrului. 

o verifica listele de inventar cu ocazia inventarierii. 

o participa la procesul de de arhivare a documentelor din cadrul CRRN Petris. 

o inticmeste si inregistreaza in contabilitate operatiile ce decurg din reglarea 

plusurilor si minusurilor rezultate . 

o verifica corectitudinea sumelor din facturile fiscale emise de furnizori pentru 

CRRN Petris si conformitatea acestora cu contractele de achizitii publice 

existente , precum si note de fundamentare 

o verifica calculul facturi- avize si chitante , bonuri , borderouri de achizitii, 

calculeaza pretul pe document pentru toate bunurile achizitionate . opereaza pe 

document contul in care seinregistreaza si valoarea totala. 

o raspunde de efectuarea platilor in conformitate cu bugetul aprobat. 

o intocmeste situatii referitoare la rectificarea bugetara. 

o intocmeste si prezinta pina pe data de 4 ale lunii urmatoare notele contabile si 

balantele de verificare, vizate de seful de complex. 

o exercita control financiar preventiv  asupra documentelor ce impun o astfel de 

viza (facturi fiscale, bonuri fiscale, chitante fiscale ) 

o conduce evidenta fiselor de credit pe subcapitole, pe baza acestora intocmeste 

contul de executie lunar . 

o listeaza notele contabile , registrul jurnal, balanta, executia, fisa conturilor, fisa 

partenerilor, indicatorii, balanta analitica, fisa de magazie, raspunzand de 

corectitudinea acestora. 

o calculeaza si incaseaza lunar contributia persoanelor asistate in CRRN Petris, 

conform legii in vigoare si raspunde de depunerea sumelor in termenul 

prevazut de decretul nr. 209/1969 privind regimul numerarului. 

o participa la orice alte lucrari care se ivesc pe parcurs si duce la indeplinire alte 

sarcini stabilite de catre directorul general , directorul adjunct si seful 

centrului. 

o executa cu maxima responsabilitate toate lucrarile ce îi revin fiind constient ca 

o gresala se repercuteaza in toate operatiile urmatoare din sectorul financiar- 

contabil, ducand la brobleme si influentand negativ intreaga activitate , ducad 

chiar la penalitati. 

o intocmeste diverse situatii contabile solicitate de directorul adjunct economic. 

o intocmeste diverse documente solicitate de seful centrului. 

c)   spalatoreasa G - 1 post  

o asigură zilnic lenjeria sortată, reparată şi călcată pentru asistati 

o repară permanent toate defecţiunile apărute la echipamentul asistatilor şi 

lenjeria de pat 

o asigură permanent pijamale de schimb pentru asistatii enuretici 

o asigură zilnic prosoapele de şters pe mâini şi pentru baia asistatilor 

o întocmeşte referate pentru a înştiinţa conducerea centrului  cu privire la 

necesarul de obiecte de îmbrăcăminte, încălţăminte, lenjerie de pat sau alte 

obiecte necesare copiilor 

o raspunde de întreg inventarul de echipament existent şi preluat de la magazia 

centrului 

o răspunde de mobilierul, obiectele de inventar şi mijloacele fixe din incinta 

spalatoriei 



Proprietatea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad; nu poate fi difuzat sau reprodus fără autorizaţie 
 Pagina 454 

 

o ţinerea evidenţei echipamentului beneficiarului pe fisa personală a acestuia 

o respectă normele în domeniul situaţiei de urgenţă şi protecţia muncii 

d) muncitor calificat (fochist) G – 2 posturi 

o raspunde de buna functionare a centralei termice; 

o raspunde de utilajele si instalatiile din cladirea centralei termice, iar in caz de 

avarii va fi anuntata conducerea in timpul cel mai scurt, luandu-se masuri de 

siguranta; 

o executa alimentarea cu combustibil ( solid si lichid ); 

o executa repararea instalatiilor in limita competentei; 

o executa si intretine curatenia in interiorul si exteriorul centralei; 

o indeplineste si respecta normele de protectia muncii si PSI; 

o se prezinta la controlul medical periodic; 

o trebuie sa poarte echipamentul de protectie prevazut de normele in vigoare; 

o ia masuri de economisire a energiei electrice. 

o participa la taiatul si transportul lemnelor; 

o asigura, prin reglarea centralei termice, o temperatura a mediului interior 

(dormitoare, club, sala mese,etc) de 21 – 24 grade C.; 

o asigura apa calda la o temperatura de 60 grade C; 

o ajuta la indepartarea zapezii ; 

e) muncitor calificat (bucatar) G – 1 post 

o răspunde de prepararea hranei pentru beneficiarii din centru când este de 

serviciu 

o răspunde ca prepararea mâncării să  se execute în cele mai bune condiţii de 

igienă 

o raspunde de calitate şi cantitatea hranei preparate 

o răspunde de buna funcţionare  şi întreţinerea maşinilor şi utilajelor, precum şi 

de mobilierul, de obiectele de inventar şi mijloacele fixe din dotarea bucătăriei 

o răspunde de  prelevarea  probelor de mâncare la frigider care trebuie sâ stea 

minimum 48 de ore 

o răspunde de curăţenia din cadrul bucătăriei şi a sălii de mese 

o respectă normele în domeniu situaţiei de urgenţă şi protecţia muncii 

o zilnic bucătarul înainte de începerea preparării hranei  se echipează cu halat 

alb, bonetă, după care se ocupă de pregătirea alimentelor pentru prepararea 

celor trei mese la care se serveşte mâncare caldă. Se preocupă de asemenea de 

porţionarea mâncării pentru fiecare beneficiar.  

o pregătirea mâncării se face zilnic, iar bucătarul răspunde de calitatea, 

cantitatea acesteia  în condiţii de igienă corespunzătoare.     

La terminarea zilei de lucru bucătarul are obligaţia de a lăsa locul de muncă curat 

f)  sofer  G – 1 post 

o conducerea atentă a autovehicolelor din dotare 

o sesisează apariţia unor defecţiuni ale autovehicolelor care apar pe parcurs în 

vederea  luării măsurilor de remediere a  acestora 

o menţinerea în stare de funcţionare a autovehicolelor  

o respectă normele în domeniul situaţiei de urgenţă şi protectia muncii 

o efectuează anual examenele medicale 

o executa si alte sarcini de serviciu la solicitarea sefilor ierarhici superiori in 

vederea bunei desfasurari a activitatii, atunci cand nu este plecat in cursa si nu 

se ocupa de intretinerea masinilor din dotare, cum ar fi :  

o acorda sprijin si ingrijire persoanelor asistate ; 
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o asista beneficiarii in toate activitatile in care acestia necesita si solicita 

sprijin;aeriseste saloanele ori de cate ori este nevoie si impreuna cu 

ingrijitoarele din unitate efectueaza curatenia in camere; 

o ajuta, alaturi de infirmieri bolnavii grav sa se alimenteze si sa se deplaseze in 

conditii igienice necesare 

o inlocuieste si transporta alaturi de infirmieri, rufaria murdara la si de la 

spalatorie in ambalajele amenajate pentru transport ; 

o raspunde la chemarila beneficiarilor in caz de nevoie ; 

o se preocupa de pregatirea si formarea profesionala continua ; 

o ajuta la mentinerea in buna stare a curateniei mobilierului ; 

o respecta programul de activitate stabilit pentru luna in curs ; 

o ajuta la elaborarea, implementarea PII ( studii superioare de asistenta sociala 

) si in cadrul procesului de consiliere ; 

o raspunde de toate bunurile aflate in gestiunea sa asigurand utilizarea si 

pastrarea acestora in conditii corespunzatoare ; 

g)  muncitor necalificat ( ingrijitor curatenie) G – 1 post 

o mentine in perfecta stare de curatenie si igiena CRRN Petris; 

o răspunde de buna funcţionare şi întreţinere a utilajelor din dotare ( aspirator) 

o ia măsuri de economisirea energiei electrice, supraveghează permanent ca 

utilajele să nu funcţioneze inutil, să funcţioneze la întreaga capacitate, numai 

cât este necesar pentru buna desfăşurare a activităţii ăn unitate 

o anunţă conducerea unităţii de deteriorarea sau  de apariţia unor defecţiuni ale 

utilajelor din dotare 

o îndeplineşte şi respectă normele de protecţie a muncii şi PSI 

o se prezintă la controlul periodic medical 

o poarte echipamentul prevăzut de normele în vigoare, care va fi schimbat ori de 

câte ori este nevoie în vederea păstrării igienei şi a aspectului personal 

o respecta procedura de igienizare  

 

ART. 13 

Finantarea centrului 

(1) in estimarea bugetului de venituri si cheltuieli, centrul are in vedere asigurarea 

resurselor necesare acordarii serviciilor sociale cel putin la nivelul standardelor 

minime de calitate aplicabile conform Hotararii de Guvern nr. 978/ 16.12.2015 

(2) Finantarea cheltuielilor centrului se asigura, in conditiile legii, din urmatoarele surse: 

a) bugetul local al judetului 

b) alte surse de finantare in conformitate cu legislatia in vigoare. 
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ANEXA Nr. 34 

 

   

                                                    

REGULAMENT 

 de organizare şi funcţionare 

 al Centrului de Întegrare prin Terapie Ocupationala Tabacovici 

 

ART. 1 

Definiţie 

           Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al Centrului de 

Întegrare prin Terapie Ocupationala Tabacovici, în vederea asigurării funcţionării acestuia cu 

respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor 

beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere si serviciile oferite. 

           Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât 

şi pentru angajaţii centrului. De asemenea este obligatoriu pentru membrii familiei beneficiarilor, 

a reprezentanţilor legali ai acestora şi vizitatorilor.  

 

ART.  2 

Identificarea Centrului 

Centrul de Integrare prin Terapie Ocupaţională  având codul 8790 CR-D-III 

(conform nomenclatorului serviciilor sociale),  este o instituţie de asistenţă socială fără 

personalitate juridică care funcţionează în subordinea  D.G.A.S.P.C. Arad, (conform Hot. 

Consiliului Judeţean  nr.173 din data de 29.11.2006, instituție acreditată conform Certificatului 

de acreditare nr. 416/25.04.2014 

 

ART. 3 

Scopul Centrului  

Scopul Centrului de Integrare prin Terapie Ocupaţională,  este aceea de a furniza în 

principal găzduire, îngrijire, recuperare, reabilitare, reinserţie socială şi profesională pentru 

persoanele adulte cu handicap pe o perioadă determinată sau nedeterminată. În acest centru se 

desfăşoară activităţi de terapie ocupaţionaă, ergoterapie, dezvoltarea deprinderilor de viaţă 

independentă, etc.  

 

ART. 4 

Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare 

            Centrul de integrare prin terapie ocupationala , funcţionează cu respectarea prevederilor 

cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, reglementat de Legea 

448/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

           Standardul minim de calitate aplicabil - Ordinul  Ministerului  Muncii, Familiei , 

Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice ,  nr.67/2015 

 

ART. 5 

Principiile care stau la baza acordării centrului 
Principiile care stau la baza acordării serviciului social : 

Centrul de Integrare prin Terapie Ocupaţională Tabacovici se organizează şi 

funcţionează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul naţional de asistenţă 

socială, precum şi a principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute 

în legislaţia specifică, în convenţiile internaţionale ratificate prin lege şi în celelalte acte 
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internaţionale în materie la care România este parte, precum şi în standardele minime de calitate 

aplicabile. 

Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul Centrului de 

Integrare prin Terapie Ocupaţională sunt următoarele: 

a)Respectarea și promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare; 

b)Protejarea și promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități în ceea ce privește 

egalitatea de șanse și tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia și 

demnitatea personală și întreprinderea de acțiuni nediscriminatorii și pozitive cu privire 

la persoanele cu dizabilități. 

c)Asigurarea protecției împotriva abuzului și exploatării persoanelor cu dizabilități. 

d)Deschiderea către comunitate; 

e)Asisterea persoanelor fără capacitate de exercițiu în realizarea și exercitarea drepturilor 

lor; 

f)Asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol și statut social, prin încadrarea în unitate 

a unui personal mixt; 

g)Ascultarea opiniei persoanei cu dizabilități și luarea în considerare a acesteia, ținându-se 

cont, după caz , de vârsta și de gradul său de maturitate, de discernământ și capacitatea 

de exercițiu; (Cu respectarea prevederilor Legii sănătăţii mintale şi a protecţiei 

persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002, republicată). 

h)facilitarea menţinerii relaţiilor personale ale beneficiarului şi a contactelor directe,  după 

caz, cu fraţii, părinţii, alte rude, prieteni, precum şi cu alte persoane faţă de care acesta 

a dezvoltat legături de ataşament; 

i)promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare; 

j)asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare; 

k) preocuparea permanentă pentru identificarea soluţiilor de integrare în familie sau, după 

caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potenţialului 

şi abilităţilor persoanei beneficiare de a trăi independent; 

l) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a 

acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate; 

m) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare; 

n) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale; 

o) primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor 

capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de 

dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat; 

p)colaborarea centrului cu serviciul public de asistenţă socială. 

 

ART. 6 

Beneficiarii serviciilor sociale din cadrul CITO Tabacovici 
Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Centrul de Integrare prin Terapie Ocupaţională sunt: 

 persoane adulte cu handicap care vor fi incluse în programe de terapie ocupaţională şi 

deprinderi de viaţă independentî 

 Persoanele cu handicap sunt acele persoane cărora mediul social neadaptat 

deficienţelor lor fizice, senzoriale, psihice, mentale le împiedică total sau le limitează 

accesul cu şanse egale la viaţa socială potrivit vârstei, sexului factorilor materiali, 

sociali şi culturali proprii necesitând măsuri de protecţie specială în sprijinul integrării 

lor sociale. 

- Sunt acele persoane cărora datorită unor afecţiuni fizice, mentale sau senzoriale, le 

lipsesc abilităţile de a desfăşura în mod normal activităţi cotidiene necesitând măsuri de protecţie 

în sprijinul recuperării, integrării şi incluziunii sociale, conform legii 448/ 18.12.2006. 



Proprietatea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad; nu poate fi difuzat sau reprodus fără autorizaţie 
 Pagina 458 

 

 Centrul de Integrare prin Terapie Ocupaţională  funcționează cu respectarea prevederilor 

cadrului general de organizare și funcționare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 448 

din 2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a altor acte normative 

secundare aplicabile acestui domeniu de activitate. 

    Accesarea serviciilor se poate face de persoane adulte cu handicap în regim rezidenţial, pe 

baza hotararii comisiei sau dispoziției DGASPC Arad, la cererea acestora ori a întreţinătorilor 

legali, în limita locurilor disponibile şi a resurselor financiare alocate de ordonatorul principal de 

credite. 

Internarea  și asistarea în centrul de îngrijire si asistenta se stabilește prin hotărârea 

comisiei pentru adulți cu handicap  sau  pe  bază de dispoziţie emisă de către Directorul General 

al D.G.A.S.P.C. Arad, în caz de transfer, cu respectarea : 

a)Legii  nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap cu 

modificarile si copletarile ulterioare; 

b)ORDIN nr. 67 din 21 ianuarie 2015 Standarde minime de calitate pentru serviciile sociale cu 

cazare organizate ca centre rezidenţiale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi. 

Actele necesare internării în centru sunt: 

 copie de pe actele de identitate ale beneficiarului şi reprezentantului legal; 

 copie de pe documentul care atestă încadrarea în grad de handicap; 

 documente doveditoare a situaţiei locative; 

 adeverinţă de venit; 

 ultimul talon de pensie, dacă este cazul; 

 raportul de anchetă socială; 

 investigaţii paraclinice. 

Beneficiarii centrului vor fi internaţi cu respectarea criteriilor de internare ca urmare a 

hotărârii comisiei de internare şi se va ţine cont de următoarele: 

 solicitări; 

 riscul cel mai crescut; 

 capacitatea centrului; 

Contractul de furnizare servicii se încheie între centru/furnizorul acestuia şi beneficiar.  

Formatul şi conţinutul contractului de furnizare servicii este stabilit de centru/furnizorul 

acestuia, în baza modelului aprobat prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi 

persoanelor vârstnice. Contractul de furnizare servicii este redactat în două sau mai multe 

exemplare originale, în funcţie de numărul semnatarilor contractului. Acesta va fi pus la 

dispoziţia acestora în format accesibil înainte de a fi semnat de către beneficiar/reprezentantul 

legal al acestuia.Un exemplar original al contractului de furnizare de servicii se păstrează în 

dosarul personal al beneficiarului. Beneficiarul/reprezentantul legal al acestuia deţine un 

exemplar al contractului de furnizare servicii. 

Beneficiarii sunt găzduiţi şi primesc servicii în centrul rezidenţial pe perioada prevăzută 

în contractul de furnizare servicii, cu excepţia situaţiilor speciale prevăzute de lege sau a celor 

stipulate în procedura de ieşire sau în contractul de furnizare servicii. 

        Principalele situaţii în care centrul poate sista acordarea serviciilor către beneficiar pe o 

anumită perioadă de timp sunt următoarele: 

 la cererea motivată a beneficiarului în scopul ieşirii din centru pe o perioadă determinată; 

se solicită acordul scris al persoanei care îi va asigura găzduirea şi îngrijirea necesară, pe 

perioada respectivă; 

 în caz de internare în spital, în baza recomandărilor medicului curant sau a personalului 

medical din serviciul de ambulanţă; în cele două situaţii de mai sus, beneficiarul are toate 

drepturile care decurg din furnizarea serviciilor medicale, în condiţiile contractului-cadru. 

 în caz de transfer într-un alt centru/instituţie, în scopul efectuării unor terapii sau 

programe de recuperare/reabilitare funcţională sau de integrare/reintegrare socială pe 
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perioadă determinată, în măsura în care aceste servicii nu sunt furnizate în proximitatea 

centrului; se solicită acordul scris al centrului/instituţiei către care se efectuează transferul 

beneficiarului; 

 în cazuri de forţă majoră (cataclisme naturale, incendii, apariţia unui focar de infecţie, 

sistarea licenţei de funcţionare a centrului, etc.) centrul stabileşte, împreună cu 

beneficiarul şi serviciul public de asistenţă socială pe a cărei rază teritorială îşi are sediul 

centrul, modul de soluţionare a situaţiei fiecărui beneficiar (transfer în alt centru, revenire 

în familie pe perioadă determinată, etc.). 

  Principalele situaţii în care încetează/se sistează serviciile pe perioadă nedeterminată, 

precum şi modalităţile de intervenţie sunt următoarele: 

 la cererea beneficiarului care are prezervată capacitatea de discernământ, sub semnătură 

(se solicită beneficiarului să indice în scris locul de domiciliu/rezidenţă); în termen de 

maxim 5 zile de la ieşirea beneficiarului din centru se notifică în scris serviciul public de 

asistenţă socială de la nivelul primăriei localităţii pe a cărei rază teritorială va locui 

persoana respectivă cu privire la prezenţa beneficiarului în localitate, pentru a facilita 

verificarea condiţiilor de găzduire şi îngrijire oferite. 

 după caz, la cererea reprezentantului legal al beneficiarului lipsit de discernământ şi 

angajamentul scris al acestuia cu privire la respectarea obligaţiei de a asigura găzduirea, 

îngrijirea şi întreţinerea beneficiarului; în termen de maxim 48 ore de la ieşirea 

beneficiarului, centrul notifică, telefonic şi în scris, serviciul public de asistenţă socială pe 

a cărei rază teritorială va locui beneficiarul despre prezenţa acestuia în localitate, pentru a 

facilita verificarea condiţiilor de găzduire şi îngrijire oferite; 

 transfer pe perioadă nedeterminată în alt centru de tip rezidenţial/altă instituţie, la cererea 

scrisă a beneficiarului sau, după caz, a reprezentantului său legal; anterior ieşirii 

beneficiarului din centru se verifică acordul centrului/instituţiei în care se va transfera 

acesta; 

 la recomandarea centrului rezidenţial care nu mai are capacitatea de a acorda toate 

serviciile corespunzătoare nevoilor beneficiarului sau se închide; cu minim 30 de zile 

anterior datei când se estimează încetarea serviciilor, centrul stabileşte, împreună cu 

beneficiarul şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad. 

 caz de deces al beneficiarului; 

 în cazul în care beneficiarul nu mai respectă clauzele contractuale, inclusiv din motive 

imputabile acestuia (ex.pentru comportamente ale beneficiarului constatate ca periculoase 

pentru el, pentru ceilalţi beneficiari sau pentru personal , sau care impiedica asigurarea 

unor drepturi fundamentale pentru alti beneficiari sau personal, etc).  

 Încetarea/sistarea serviciilor acordate beneficiarului în aceasta situaţie se realizează de 

conducătorul centrului/furnizorului acestuia cu acordul prealabil al consiliului consultativ 

al centrului format din coordonatorul centrului, asistentul social(responsabil de caz), 

logopedul şi reprezentantul beneficiarilor sau, în lipsa acestuia, cu acordul unei comisii 

formate din conducătorul centrului, 2 reprezentanţi ai personalului, dintre care unul este 

responsabilul de caz şi 2 reprezentanţi ai beneficiarilor. 

  Centrul asigură comunicarea permanentă cu serviciul public de asistenţă socială.În caz de 

ieşire a beneficiarului din centru pe perioadă nedeterminată, centrul transmite, în termen de 

maxim 30 de zile de la ieşire, serviciului public de asistenţă socială pe a cărui rază teritorială îşi 

are domiciliul sau rezidenţa beneficiarul, o copie a dosarului personal al beneficiarului. 

  Centrul deţine un registru de evidenţă a ieşirilor din centru în care se înscriu: datele de 

identificare ale beneficiarului, datele de transmitere a notificărilor sau a dosarului personal al 

beneficiarului, destinatarii acestora (denumire, adresă, telefon, e-mail). 

  Centrul se asigură că beneficiarul părăseşte centrul în condiţii de securitate. 
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  Centrul cunoaşte şi, după caz, facilitează sau asigură transferul/transportul beneficiarului 

către noua sa rezidenţă. În registrul de evidenţă a ieşirilor se consemnează modalitatea de 

transport şi/sau condiţiile în care beneficiarul a părăsit centrul (ex: îmbrăcat corespunzător, a 

utilizat mijloacele de transport auto, etc.). 

  Registrul de evidenţă a ieşirilor beneficiarilor din centru, este disponibil la sediul centrului. 

      La sistarea serviciilor, Centrul de Integrare prin Terapie Ocupaţională  întocmeşte pentru 

fiecare beneficiar o Foaie de ieşire, în care se precizează:  

 data ieşirii;  

 motivele;  

 locaţia în care se mută beneficiarul (un alt centru de asistenţă socială, locuinţa 

proprie; persoana de contact care va putea da relaţii despre  evoluţia ulterioară a 

beneficiarului).  

Pentru fiecare beneficiar, Centrul de Integrare prin Terapie Ocupaţională  deţine un dosar 

de iesire care conţine: 

 Fişa de evaluare,  

 Planul Individual de Intervenţie,  

 Foaia de ieşire , 

 Fişa medicaţiei;  

Dosarul de iesire se întocmeşte în două exemplare dintre care unul se înmânează cu 

semnătură de primire, beneficiarului/reprezentantului legal sau familiei, după caz, iar al doilea se 

arhivează de către CITO; o copie a Foii de ieşire se trimite cu confirmare de primire, serviciului 

social din cadrul autorităţii locale/judeţene care monitorizează beneficiarul.  

Centrul rezidenţial asigură toate măsurile necesare pentru ca beneficiarul să părăsească 

centrul în condiţii de securitate. 

Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Centrul de Integrare prin Terapie 

Ocupaţională au următoarele drepturi: 

 să li se respecte drepturile și libertățile fundamentale, fără discriminare pe bază de 

rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanță personală ori socială; 

 să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, 

respectivla luarea deciziilor privind intervenția socială care li se aplică; 

 să li se asigure păstrarea confidențialității asupra informațiilor furnizate și primite; 

 să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atât timp cât se mențin 

condițiile care au generat situația de dificultate; 

 să fie protejați de lege atât ei, cât și bunurile lor, atunci când nu au capacitate de 

exercițiu; 

 să li se garanteze demnitatea, intimitatea și respectarea vieții intime; 

 să participe la evaluarea serviciilor sociale primite; 

 să li se respecte toate drepturile sociale în situația în care sunt minori sau persoane 

cu dizabilități; 

Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Centrul de Integrare prin Terapie 

Ocupaţională au următoarele obligații: 

a) să furnizeze informații corecte cu privire la identitate, situație familială, 

socială, medicală și economică; 

b) să participe în raport cu vârsta, situația de dependență, la procesul de furnizare 

a serviciilor sociale; 

c) să contribuie în conformitate cu legislația în vigoare la plata serviciilor sociale 

furnizate în funcție de situația lor materială; 

d) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situația lor personală; 

e) să respecte prevederile regulamentului de organizare și funcționare a 

centrului; 
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ART. 7 

Activităţii şi funcţii  
Principalele funcții ale Centrul de Integrare prin Terapie Ocupaţională sunt: 

 De furnizare de servicii sociale de interes public general, prin asigurarea următoarelor 

activități:  

 Reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu 

beneficiarul; 

 Găzduire pe perioadă nedeterminată; 

 Îngrijire personală și medicală în funcție de nevoile specifice ale fiecărui 

beneficiar; 

 Recuperare și reabilitare socială; 

 De informare a beneficiarilor, potențialilor beneficiari, autorităților publice și publicului 

larg despre situația persoanelor adulte cu dizabilități 

1. Sărbătorirea zilei internaționale a persoanelor cu dizabilități; 

2. Implicarea comunității în activități comune cu beneficiarii CITO; 

 De promovare a drepturilor beneficiarilor și a unei imagini pozitive  a acestora, de 

promovare a drepturilor omului în general, precum și de prevenire a situațiilor de 

dificultate în care pot intra categoriile vulnerabileși anume persoanele adulte cu 

dizabilități; 

      d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi: 

  1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor; 

  2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate; 

  3. Evaluarea gradului de satisfacție a beneficiarilor în ceea ce privește serviciile oferite în 

cadrul centrului . 

      e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului 

  

ART. 8 

Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal 

 CITO are o capacitate de 20 locuri. Personalul Centrului de Integrare prin Terapie 

Ocupaţională este angajat şi salarizat de către DGASPC Arad. Structura organizatorică, numărul 

de personal şi bugetul CITO  sunt aprobate de  către DGASPC Arad.  

Calificarea personalului: Serviciile sunt asigurate de personal specializat în concordanţă 

cu nevoile beneficiarilor, politica bugetară a unităţii şi respectă normele legale în vigoare. 

Structura personalului este formată din următoarele categorii: 

Serviciul de coordonare şi administraţie 

a) Personal de conducere 

- Şef centru 

b) Personal administrativ 

- 1 referent cu atribuţii de administrator 

Serviciul de asistenţă medicală 

 2 asistenţi medicali 

Serviciul de evaluare, consiliere, recuperare, reintegrare familială şi comunitară şi 

socializare 

  -   1 Asistent social- detaşat 

- 1 psihopedagog 

Serviciul de preparare şi servire a hranei 
- 1 bucătar 

- 1 referent cu atribuţii de bucătar 
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Personalul Centrului de Integrare prin Terapie Ocupaţională îşi desfăşoară activitatea 

respectând atribuţiile din fişa postului, Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii şi Legea nr. 

477/2004 – Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice, 

legea 448/2007, OUG nr. 14/ 07.03.2007, Ordinul 205/2005, Ordinul 68/28.09.2003, Ordinul 

86/19.09.2004,  Legea 47/2006, şi regulamentul de ordine interioară;  

Potrivit standardelor Raportul angajat /beneficiar 1/2. 

 

ART. 9 

Personalul de conducere 

        Atribuţiile personalului de conducere sunt: 

  a) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul 

serviciului şi propune organului competent sancţiuni disciplinare pentru salariaţii care nu îşi 

îndeplinesc în mod corespunzător atribuţiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul 

furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.; 

  b) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării 

obiectivelor şi întocmeşte informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale; 

  c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi 

perfecţionare; 

  d) colaborează cu alte centre/alţi furnizori de servicii sociale şi/sau alte structuri ale 

societăţii civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătăţirii permanente a 

instrumentelor proprii de asigurare a calităţii serviciilor, precum şi pentru identificarea celor mai 

bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare; 

  e) întocmeşte raportul anual de activitate; 

  f) asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii serviciului/centrului; 

  g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice şi a numărului 

de personal; 

  h) desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii centrului în comunitate; 

  i) ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări 

ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce; 

  j) răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul serviciului şi 

dispune, în limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea acestor 

activităţi sau, după caz, formulează propuneri în acest sens; 

  k) organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a 

regulamentului de organizare şi funcţionare; 

  l) reprezintă serviciul în relaţiile cu furnizorul de servicii sociale şi, după caz, cu autorităţile 

şi instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, precum şi în 

justiţie; 

  m) asigură comunicarea şi colaborarea permanentă cu serviciul public de asistenţă socială 

de la nivelul primăriei şi de la nivel judeţean, cu alte instituţii publice locale şi organizaţii ale 

societăţii civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor; 

  n) numeşte şi eliberează din funcţie personalul din cadrul serviciului, în condiţiile legii; 

  o) întocmeşte proiectul bugetului propriu al serviciului şi contul de încheiere a exerciţiului 

bugetar; 

  p) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi 

beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare; 

  q) asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale; 

  r) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 

 

ART. 10 

Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă.  
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Atribuţii ale personalului de specialitate: 

a)  asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea 

prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile şi a prezentului 

regulament; 

b) colaborează cu specialişti din alte centre în vederea soluţionării cazurilor; identificării de 

resurse etc.; 

c) monitorizează respectarea standardelor minime de calitate; 

d) sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii 

de nerespectare a prevederilor prezentului regulament etc.; 

e) întocmeşte rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată; 

f) face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi 

respectării legislaţiei; 

g) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 

ART. 11 

Personalul administrativ, gospodărire, întreţinere – reparaţii, deservire 

Centrul de Integrare prin Terapie Ocupaţională nu are angajat personal de întreţinere. 

În cadrul CITO îşi desfăşoară activitate un referent cu atribuţii de administrator-gestionar. 

              Administratorul  îndeplineşte următoarele atribuţii: 

a)gestionează obiectele de inventar, mijloacele fixe 

b)administrează  clădirea unde îşi are sediul centrul 

c)întocmeşte împreună cu şeful centrului necesarul de aprovizionare cu alimente şi materiale; 

d)urmăreşte şi  comunică conducerii gradul de uzură şi degradare a bunurilor din dotarea CITO 

şi propune conducerii necesarul de obiecte ce urmează a fi înlocuite; 

e)urmăreşte ca beneficiarii să aibă coniţii optime de locuit; 

               Personalul  de îngrijire şi supraveghere are următoarele atribuţii: 

f)acordă sprijin şi îngrijire beneficiarilor din centru 

g)asistă beneficiarii în toate activităţile în care aceştia necesită şi solicită sprijin; 

h)ajută beneficiarul la efectuarea igienei personale, la aşternutul paturilor, la îmbrăcat , încălţat , 

deplasarea acestora- dacă este cazul- 

i)ajută beneficiarii la servitul mesei; 

j)ajută şi efectuează curăţenia în camere, holuri, birouri; 

k)asigură păstrarea în bune condiţii a inventarului pe care îl au în primire; 

l)ajută la distrbuirea medicamentelor,  conform prescripţiilor medicale; 

m)urmăresc permanent starea fizică şi psihică a beneficiarilor şi sesizează conducerea de orice 

modificări survenite în starea beneficiarilor; 

n)răspund de respectarea normelor ISU şi Protecţia muncii 

o)ajută la efectuarea lucrărilor de igienizare în interiorul şi exteriorul clădirii; 

 

ART. 12 

Finanţarea centrului 
(1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea resurselor 

necesare acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime de calitate 

aplicabile. 

(2) Finanţarea cheltuielilor centrului se asigură, în condiţiile legii, din următoarele surse: 

- contribuţia persoanelor beneficiare sau a întreţinătorilor acestora, după caz; 

- bugetul local al judeţului; 

- bugetul de stat; 

- donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori juridice din ţară 

şi din străinătate; 

- fonduri externe rambursabile şi nerambursabile; 
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- alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 
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ANEXA Nr. 35 

 

 

REGULAMENT  

de organizare şi funcţionare  

a Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Vărădia de Mureş 

 

ART. 1 

Definiţie 

           Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al CENTRULUI DE 

ÎNGRIJIRE ŞI ASISTENŢĂ Vărădia , aprobat prin decizia , în vederea asigurării funcţionării 

acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului 

persoasnelor beneficiarela informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile oferite. 

           Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât 

şi pentru angajaţii centrului . De asemenea este obligatoriu pentru membrii familiei 

beneficiarilor, a reprezentanţilor legali ai acestora şi vizitatorilor.  

 

ART.  2 

Identificarea Centrului 

             Centrul de îngrijire şi asistenţă Vărădia  este înfiinţat şi administrat de Direcţia Generală 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad, acreditat conform Certificatului de acreditare 

nr. 416/25.04.2014 . Centrul de îngrijire şi asistenţă Vărădia, funcţionează conform  

Hotărârii Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale , cu modificările  şi completările 

ulterioare, Legea  nr. 47/2006 privind sistemul naţional de de asistenţă . Centrul de îngrijire şi 

asistenţă Vărădia  este un serviciu social specializat de interes public fără personalitate juridică, 

în subordinea  Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad, instituţie 

subordonată administrativ Consiliului Judeţean Arad.  

               Centrul de îngrijire şi asistenţă Vărădia are misiunea de a asigura în principal , 

găzduire,îngrijire, recuperare şi reabilitare, activităţi de ergoterapie şi de petrecere a timpului 

liber, asistenţă socială şi psihologică, reinserţie socială şi profesională pentru persoane adulte cu 

dizabilităţi, pe o perioadădeterminată/nedeterminată în funcţie de nevoile individuale ale 

beneficiarilor. Are în vedere prevederile Legii asistenţei sociale nr. 292/20011 cu modificările 

ulterioare şi a Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinul nr. 559/2008 privind 

aprobarea nr. 68/2003 Standardelor specifice de calitate pentru centrele rezidenţiale , pentru 

persoanele adulte cu handicap, Hotărârea nr. 329 /20.03.2003, pentru aprobarea regulamentelor 

cadrul de organizare şi funcţionare a instituţiilor de protecţie specială a persoanelor cu handicap, 

Ordonanţa socială, O.G. nr. 68/2003 privind acordarea serviciilor sociale, O.G. nr. 86/2004 

pentru modificarea şi completarea  O.G.privind serviciile sociale. 

 

ART. 3 

Scopul Centrului de îngrijire şi asistenţă 

            Centrul de îngrijire şi asistenţă Vărădia a fost înfiinţat cu scopul de a asigura  găzduire, 

îngrijire, recuperare şi reabilitare , activităţi de ergoterapie şi de petrecere a timpului liber, 

asistenţă socială şi psihologică, reinserţie socială şi profesională pentru persoane adulte cu 

handicappe o perioadă determinată , în funcţie de nevoile individuale ale beneficiarilor. Sa avut 

în vedere respectarea Legii 292/2011 cu modificările ulterioare, precum şi prevederile legilor 

speciale, precum Legea 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor  adulte 

cu handicap cu modificările şi completările ulterioare.  
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ART. 4 

Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare 

                 Centrul de îngrijire şi asistenţă Vărădia, funcţionează cu respectarea prevederilor 

cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, reglementat de Legea 

448/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 17/2000 privind 

asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

                  Standardul minim de calitate aplicabil - Ordinul  Ministerului  Muncii, Familiei , 

Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice ,  nr.67/2015 

                  Centrul de îngrijire şi asistenţă Vărădia , funcţionează în urma  Convenţiei de 

Parteneriat dintre Primaria comunei Vărădia de Mureş cu nr.1739/20.11.2014 şi Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad cu nr. 47368/21.11.2014 şi 

funcţionează în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

(DGASPC)Arad.  

 

ART. 5 

Principiile care stau la baza acordării centrului 

                    Centrul de îngrijire şi asistenţă Vărădia, este organizat şi funcţionează cu respectarea 

pricipiilor generale, care guvernează sistemul naţional de asistenţă socială, precum şi a 

principiilor specifice  care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislaţia 

specifică, în convenţiiole internaţionale ratificate prin lege şi în celelalte acte internaţionale în 

materie în care România este parte, precum şi în standardele minime de calitate aplicabile. 

                     Principiile care stau la baza prestării serviciilor sociale din cadrul Centrului ded 

îngrijire şi asistenţă Vărădia sunt: 

a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare; 

b) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte egalitatea 

de şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şu demnitatea 

personală şi întreprinderea  de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la 

persoanele beneficiare: 

c) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare; 

d) deschiderea către comunitate; 

e) asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor 

lor; 

f) asigurarea în mod adecvat a unor metodle de rol şi statut social, prin încadrarea  în unitate 

a unui personal mixt; 

g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se 

cont , după caz , de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ  şi capacitate de 

exerciţiu; 

h) facilitatea menţinerii relaţiilor personale ale beneficiarilor şi a contactelor directe, după 

caz, cu părinţii, fraţii, alte rude, prieteni, precum şi cu alte persoane faţă de care acesta a 

dezvoltat legături de ataşament; 

i) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare; 

j) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare; 

k) preocuparea permanentă pentru identificarea soluţiilor de integrare în familie sau, după 

caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza 

potenţialului şi abilităţilor persoanei beneficiare de a trăi independent; 

l) încurajarea  iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a 

acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate; 

m) asigurarea unor intervenţii profesioniste, prin echipe multidisciplinare; 

n) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale; 
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o) primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor 

capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de 

dificultatecu care se pot confrunta la un moment dat; 

p) colaborarea Centrului de îngrijire şi asistenţă Vărădia cu DGASPC Arad 

 

ART. 6 

Beneficiarii serviciilor sociale din CIA Vărădia 

Beneficirii serviciilor acordate în CIA Vărădia sunt persoane adulte cu handicap în regim 

rezidenţial, pe baza hotărârii DGASPC Arad, la cererea acestora ori a întreţinătorilor legali, în 

limita locurilor disponibile şi a resurselor financiare alocate de către ordonatorul principal de 

credite.  

Internarea şi asistarea în CIA se stasbilesc prin hotărâri ale DGASPC Arad. 

Actele necesare pentru pentru admiterea în CIA sunt următoarele: 

Hotărârea comisiei pentru stabilirea măsurii de protecţie pentru adulţi din cadrul 

DGASPC Arad; 

Decizia Comisiei de evaluare a persoanelor cu handicap, constituită în baza Hotărârii 

CJA Arad; 

Certificatul de încadrare în grad de hanicap a persoanei respective; 

Dispoziţii ale  directorului general  al DGASPC; 

Pentru beneficiarii de pensii se percepe un cuantum de 80 % din  pensie, dar nu mai mult 

de 600 lei pe lună, pentru fiecare beneficiar. Cei care nu au pensii, internarea în centru este 

gratuită. 

Încetarea serviciilor pentru beneficiarii din centru se face conform nevoilor individuale 

ale acestora, cu respectarea contractului de servicii. 

Încetarea serviciilor se poate dispune în cazurile următoare: 

- din raţiuni de ordin medical; 

- de comun acord cu beneficiarul; 

- pentru comportamente ale beneficiarului constatate ca periculoase pentru el , pentru 

ceilalţi beneficiari sau pentru personal; 

- în cazuri de forţă majoră;  

- alte situaţii prevăzute în contractul de servicii încheiat între furnizorul de servicii şi 

beneficiar; 

       Beneficiarii din Centrul de îngrijire şi asistenţă Vărădia, au următoarele drepturi: 

- să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale , fără discriminare pe bază de 

rasă , sex, religie , opinie sau orice altă circumstanţă personală sau socială; 

- să participe la procesul de de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, 

respectiv la luarea deciziilor privind intervenţia socială care li se aplică; 

- să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite; 

- să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atât timp cât se menţin 

condiţiile care au generat situaţia de dificultate; 

- să fie protejaţi de legeatât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitatea de 

exerciţiu; 

- să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime; 

- să li se respecte toate drepturile  speciale în situaţia în care sunt persoane cu 

dizabilităţi; 

Beneficiarii din Centrul de ăngrijire şi asistenţă Vărădia, au următoarele obligaţii: 

- să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţia familială, socială, 

medicală şi economică; 

- să participe, în raport cu vârsta, situaţia de dependenţă la procesul de furnizare a 

serviciilor sociale; 
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- să contribuie , în conformitate cu legislaţia în vigoare, la plata serviciilor sociale 

furnizate, în funcţie de tipul serviciului şi de situaţia lor materială; 

- să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală; 

- să respecte prevederile prezentului regulament; 

 

ART. 7 

Activităţii şi funcţii  

Principalele funcţii ale Centrului de îngrijire şi asistenţă Vărădia, sunt următoarele: 

                                    A . de furnizare a serviciilor sociale de interes public , prin asigurarea 

următoarelor activităţi: 

                                   - reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat  

                                     cu persoana beneficiară; 

- găzduire pe perioadă determinată; 

- îngrijire personală 

- hrănire; 

- suprvegherea şi menţinerea sănătăţii; 

- recuperare; 

- integrare /reintegrare socială 

- drepturi şi etică 

- de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi 

publicului larg despre domeniul său de activitate; 

- de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de 

promovare a dreptului omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de 

dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile  din care fac parte din categoria de 

persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia; 

- elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor; 

- realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate; 

- de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului; 

 

ART. 8 

Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal 

                             Personalul Centrului de îngrijire şi asistenţă Vărădia, este angajat şi salarizat 

de către DGASPC Arad. Structura organizatorică, numărul de personal şi bugetul CIA  sunt 

aprobate de  către DGASPC Arad.  

                              Centrul de îngrijire şi asistenţă are un număr de 8 beneficiari , având o 

capacitate de 14 locuri.  

                             Structura persoanalului Centrului de îngrijire şi asistenţă Vărădia este format 

din: 

- 1 consilier (S) – administrator detaşat prin dispoziţia nr. 1108 A din 10 iunie 2015 de 

la CP Vărădia, semnată de directorul general al DGASPC Arad.   

- 2 referenţi (M) –îngrijire şi supraveghere beneficiari 

- 2 îngrijitori(G) – îngrijire şi supraveghere beneficiari 

Raportul angajat/beneficiar în prezent este de 1/2; 

Personalul Centrului  de îngrijire şi asistenţă Vărădia, este subordonat 

Complexului de servicii sociale Vărădia, care mai are în componenţa sa  şi  

Centrul de plasament Vărădia, care are un număr de 20 beneficiari.  

                        Conducerea Centrului de îngrijire şi asistenţă Vărădia, este girată de către şeful 

Complexului de servicii sociale Vărădia, care are în subordine şi Centrul de plasament.  

                         Partea de specialitate, respectiv asistenţa socială este efectuată de către asistentul 

social angajat în cadrul Centrului de plasament Vărădia.  
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                          Personalul Centrului de îngrijire şi asistenţă Vărădia, îşi desfăşoară activitatea 

respectând  atribuţiile din fişa postului, Legea  nr. 53/2003- Codul Muncii şi Legea 477/2004 – 

Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice.  

                          Pentru fiecare post, sarcinile de serviciu sunt stabilite prin “Fişa postului”, un 

exemplar fiind înmânat salariaţilor , iar un altul este pus la dosarul salaraiatului de la serviciul 

resurse umane din cadrul DGASPC Arad. 

                           Încadrarea salariaţilor se face conform “Codului muncii”, art. 30. Contractul 

individual de muncă se încheie la angajarea unui salariat în baza unui concurs pentru ocuparea 

postului respectiv. Acesta se face în formă scrisă, din care un exemplar primeşte salariatul. 

 

ART. 9 

Personalul de conducere 

                            Aşa cum sa arătat mai sus, conducerea Centrului de îngrijire şi asistenţă 

Vărădia este girată de către şeful Complexului de servicii sociale Vărădia. Acesta are 

următoarele atribuţii: 

- asigură coordonarea , îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul 

centruluişi propune organului competent sancţiuni disciplinare pentru salariaţii care 

nu îşi ăndeplinesc în mod corespunzător atribuţiile, cu respectarea prevederilor legale 

din domeniul furnizării serviciilor sociale şi prevederilor codului muncii; 

- elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul 

implementării obiectivelor şi  întocmeşte informări pe care le prezintă conducerii 

DGASPC Arad; 

- propune participarea personalului, angajat şi în special al personalului de specialitate 

la programele de instruire şi perfecţionare; 

- colaborează cu alte centre şi servicii din cadrul DGASPC, în vederea schimbului de 

bune practici, a îmbunătăţirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a 

calităţii serviciilor, precum şi pentruidentificarea celor mai bune servicii care să 

corespundă nevoilor persoanelor beneficiare; 

- întocmeşte rapoatele trimestriale, semestriale şi anuale de activitate; 

- asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintr angajaţii Centrului de îngrijire 

şi asistenţă şi DGASPC Arad; 

- propunhe DGASPC aprobarea bstructurii organizatorice şi a numărului de personal; 

- desfăşoară activităţi pentru promovarea centrului pe care îl conduce în comunitate; 

- ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la 

încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul centrului pe care îl conduce; 

- răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul centrului şi 

dispune în limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea 

acestor activităţi sau, după caz, formulează propuneri în acest sens; 

- organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a 

regulamentului de organizare şi funcţionare; 

- reprezintă centrul în relaţiile cu DGASPC Arad şi, după caz cu autorităţile şi 

instituţiile publice, cu cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi străinătate, precum şi 

în justiţie; 

- asigură comunicarea  şi colaborarea permanentă cu serviciul public de asistenţă 

socială de la nivelul primăriei pe raza căreia îşi desfăşoară activitatea centrul de 

îngrijire şi asistenţă, de la nivel judeţean, cu alte instituţii locale şi organizaţii ale 

societăţii civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor; 

- întocmeşte proiectul bugetului propriu şi îl transmite conducerii DGASPC Arad; 

- asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi 

beneficiarilor a prevederilor regulamentului propriu de organizare şi funcţionare; 
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- asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale; 

                      Funcţiile  de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, 

examen, în condiţiile legii. 

Candidaţii pentru ocuparea  funcţiei  de conducere trebuie să fie absolvenţi cu diplomă de 

învăţământ superior în domeniul psihologie, asistenţă socială şi sociologie, cu vechime de 

minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenţi cu diplomă de licenţă ai 

învăţământului superior în domeniul juridic, medical,economic şi al ştiinţelor administrative , cu 

experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale. 

Sancţionarea disciplinară  sau eliberarea din funcţie a conducătorilor instituţiei se face în 

condiţiile legii.  

 

ART. 11 

Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă. Personal de specialitate şi auxiliar 

În cadrul Centrului de îngrijire şi asistenţă Vărădia, care este subordonat Complexului de 

servicii sociale Vărădia de Mureş, este deservit pe linie de asistenţă socială de către asistentul 

social din cadrul Centrului de plasament Vărădia.  

Asistent social (263501). 

Atribuţiile asistentului social sun următoarele: 

- întocmeşte Planurile Individuale de Intervenţie (PII) 

- elaborează la cerere analize, statistici, documentaţii privind aplicarea legislaţiei în 

domeniul protecţiei beneficiarilor; 

- participă la întâlniri cu echipa multidisciplinară, consemnând aceste întâlniri în 

procesul verbal; 

- în colaborare cu asistenţii sociali din cadrul SMCSRAD, evaluează periodic, sau ori 

de câte ori este necesar, starea socio-economică a familiilor beneficiarilor prin vizite 

la domiciul acestora; 

- colaborează cu Serviciul de Evaluare Complexă (SEC) şi cu Comisia de Evaluare a 

Persoanelor Adulte din cadrul DGASPC Arad, în vederea încadrării în grad de 

handicap a beneficiarilor ; 

- contribuie alături de specialişti la planificarea activităţilor recreative şi de socializare 

ale beneficiarilor; 

- face propuneri conducerii centrului la îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale 

beneficiarilor; 

- întocmeşte împreună cu referenţii şi îngrijitorii din centru, necesarul de materiale 

pentru recuperarea beneficiarilor; 

- contribuie la planificarea activităţilor recreative şi de socializare pentru beneficiarii 

centrului;se ocupă de dosarele beneficiasrilor privind intrarea sau ieşirea acestora din 

centru; 

În cadrul Complexului de servicii sociale , nu mai sunt angajaţi alţi specialişti prevăzuţi 

în nomenclatorul de funcţii din domeniul asistenţei sociale.  

Atribuţiile personalului de specialitate sunt următoarele: 

- asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea 

prevederilor legii, a standardelor minime  de calitate aplicabile şi a prezentului 

regulament; 

- colaborează cu specialiştii din alte centre în vederea soluţionării cazurilor, identificări 

de resurse; 

- monitorizează respectarea standardelor minime de calitate; 

- sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, 

situaţii de nerespectare a prevederilor prezentului regulament; 

- întocmeşte rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată; 
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- face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi 

respecării legislaţiei; 

- urmăreşte întocmirea rapoartelor în vederea întocmirii Planurilor Individuale de 

Intervenţie pentru fiecare beneficiar în parte; 

ART. 12 

Personalul administrativ, gospodărire, întreţinere – reparaţii, deservire 

Centrul de îngrijire şi asistenţă Vărădia , fiind subordonat Complexului de servicii sociale 

Vărădia de Mureş, nu are angajat personal de gospodărie, întreţinere-reparaţii .  

În cadrul CIA este detaşat  ca administrator un consilier din cadrul Centrului de plasament 

Vărădia. 

Administratorul  îndeplineşte următoarele atribuţii: 

- administrează  clădirea unde îşi are sediul Centrul de îngrijire şi asistenţă 

- gestionează obiectele de inventar, mijloacele fixe 

- întocmeşte împreună cu şeful complexului necesarul de aprovizionare cu alimente şi 

materiale; 

- urmăreşte şi  comunică conducerii gradul de uzură şi degradare a bunurilor din 

dotarea Centrului de îngrijire şi asistenţă şi propune conducerii necesarul de obiecte 

ce urmează a fi înlocuite; 

- suprveghează desfăşurarea în condiţii bune a activităţii personalului angajat; 

- urmăreşte efectuarea programului beneficiarilor din centru; 

- urmăreşte ca beneficiarii să aibă coniţii optime de locuit; 

                 Personalul  de îngrijire şi suprveghere are următoarele atribuţii: 

- acordă sprijin şi îngrijire beneficiarilor din centru 

- asistă beneficiarii în toate activităţile în care aceştia necesită şi solicită sprijin; 

- ajută beneficiarul la efectuarea igienei personale, la aşternutul paturilor, la îmbrăcat , 

încălţat , deplasarea acestora- dacă este cazul- 

- ajută beneficiarii la servitul mesei; 

- ajută şi efectuează curăţenia în camere, holuri, birouri; 

- asigură păstrarea în bune condiţii a inventarului ncare îl au în primire; 

- ajută la distrbuirea medicamentelor,  conform prescripţiilor medicale; 

- urmăresc permanent starea fizică şi psihică a beneficiarilor şi sesizează conducerea de 

orice modificări survenite în starea beneficiarilor; 

- răspund de respectarea normelor ISU şi Protecţia muncii; 

- ajută la efectuarea lucrărilor de igienizare în interiorul şi exteriorul clădirii; 

- desfăşoară  activităţi de terapie ocupaţională cu beneficiarii, efectuând lucrări cu 

acestia de  înfrumuseţare a curţii prin amenajarea de rondouri de flori; 

- urmează indicaţiile medicului psihiatru pentru îngrijirea beneficiarilor; 

 

ART. 13 

Finanţarea centrului 

                                 În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, Centrul de îngrijire şi 

asistenţă Vărădia are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel 

puţin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile, Conform Ordinului 67/2015.  

                                 Bugetul Centrului de îngrijire şi asistenţă este asigurat de către Direcţia 

generală  de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad, subordonată Consiliului Judeţean 

Arad.  

La beneficiarii care sunt pensionari, li se reţine din pensie 80 %, dar nu mai mult de 600 

lei lunar, sumă depusă  la caseria DGASPC Arad, care va fi virată în contul Consiliului Judeţean 

Arad. 
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ANEXA Nr. 36   

 

 

 

REGULAMENT  

 de organizare şi funcţionare a serviciului social cu cazare: 

 "LOCUINTA PROTEJATA CEAHLAU” 

 

ART. 1 

  Definiţie 
  (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social 

" LOCUINTA PROTEJATA CEAHLAU ", aprobat prin ___________________, în vederea 

asigurării funcţionării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a 

asigurării accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile 

oferite etc. 

  (2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, 

cât şi pentru angajaţii centrului şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, 

reprezentanţii legali/convenţionali, vizitatori. 

 

ART. 2 

  Identificarea serviciului social 

   Locuinta protejata Ceahlau  este un serviciu social specializat de interes public fără 

personalitate juridică, în subordinea  Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Arad, instituţie subordonată administrativ Consiliului Judeţean Arad, cu avizul şi sub 

îndrumarea metodologică a Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi. 

   Serviciul social " LOCUINTA PROTEJATA CEAHLAU”, cod serviciu social 8790 CR-D-

VII, este înfiinţat şi administrat de furnizorul  DGASPC ARAD, acreditat conform Certificatului 

de acreditare nr. 416/25.04.2014,  

    LOCUINTA PROTEJATA CEAHLAU este amplasata în comunitate în  municipiul Arad, str. 

Ceahlau  nr.20 şi  permite beneficiarilor accesul la toate resursele si facilitățile existente.  

  

ART. 3 

  Scopul serviciului social 
  Scopul serviciului social " LOCUINTA PROTEJATA CEAHLAU " este : 

 -       asigurarea conditiilor optime de gazduire si ingrijire pentru persoanele adulte cu handicap; 

 -       sprijin pentru o viata independenta, incluziune familiala si comunitara pentru persoanelle     

adulte cu handicap. 

-        formarea deprinderilor de viata cotidiana, cultivarea capacitatilor pentru munca, educarea 

altor abilitati si  a altor modalitati de petrecere a timpului liber, urmarindu-se trezirea interesului 

persoanei pentru o activitate oarecare; 

-        dezvoltare gradului de autonomie personala şi a deprinderilor de viata independenta ; 

-        socializarea şi facilitarea incluziunii socio-profesionale, prin promovarea unei participări 

active la toate nivelurile şi în toate sferele vieţii cotidiene; 

Beneficiarii serviciului ,,Locuinta protejata Ceahlau” il reprezinta persoanele adulte cu 

handicap carora le-au fost evaluate potentialul  de ocupare a unui loc de munca,in functie de 

aceasta evaluare, acestia sunt indrumati si sprijiniti in vederea dezvoltarii respectivelor 

posibilitati. 

 

ART. 4 

  Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare 
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  (1) Serviciul social ,,Locuinta protejata Ceahlau “funcţionează cu respectarea prevederilor 

cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 

292/2011, cu modificările ulterioare, Legea nr.448/2006, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare , precum şi a altor acte normative secundare aplicabile domeniului. 

   (2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul 67/21.01.2015 privind aprobarea 

Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte 

cu dizabilitati 

  (3) Serviciul social " Locuinta protejata Ceahlau este înfiinţat prin: 

 Hotărârea Consiliului Judeţean  Arad nr.173/29.11.2006 şi funcţionează în subordinea Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad 

 

ART. 5 

  Principiile care stau la baza acordării serviciului social 

  (1) Serviciul social Locuinta protejata Ceahlau se organizează şi funcţionează cu 

respectarea principiilor generale care guvernează sistemul naţional de asistenţă socială, precum 

şi a principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislaţia 

specifică, în convenţiile internaţionale ratificate prin lege şi în celelalte acte internaţionale în 

materie la care România este parte, precum şi în standardele minime de calitate aplicabile. 

  (2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul Locuinta 

protejata Ceahlau sunt următoarele: 

  a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare; 

  b) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte egalitatea 

de şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală şi 

întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele beneficiare; 

  c) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare; 

  d) deschiderea către comunitate; 

  e) asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor 

lor; 

  f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate 

a unui personal mixt; 

  g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se 

cont, după caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitate de 

exerciţiu*7); 

  h) facilitarea menţinerii relaţiilor personale ale beneficiarului şi a contactelor directe, după 

caz, cu fraţii, părinţii, alte rude, prieteni, precum şi cu alte persoane faţă de care acesta a 

dezvoltat legături de ataşament; 

  i) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare; 

  j) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare; 

  k) preocuparea permanentă pentru identificarea soluţiilor de integrare în familie sau, după 

caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potenţialului şi 

abilităţilor persoanei beneficiare de a trăi independent; 

  l) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a 

acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate; 

  m) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare; 

  n) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale; 

  o) primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor 

capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu care 

se pot confrunta la un moment dat; 

  p) colaborarea centrului/unităţii cu serviciul public de asistenţă socială. 
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ART. 6 

  Beneficiarii serviciilor sociale 
  (1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în "Locuinta protejata Ceahlau " sunt: persoane 

cu dizabilităţi aflate în situaţii de dificultate sau în risc de excluziune socială, admise în centru 

după criterii de eligibilitate stabilite de furnizorul de servicii sociale, cu respectarea legislaţiei 

speciale şi a misiunii/scopului centrului. 

  (2) Condiţiile de acces/admitere în centru sunt următoarele: 

  a) decizia /hotararea Comisiei de Evaluare a   Persoanelor Adulte cu Handicap sau 

Dispozitia directorului general al DGASPC privind transferal beneficiarului 

     b) acte necesare la dosar; acte necesare: cerere tip, copie act identitate, copie certificat 

nastere, copie certificat de incadrare in grad de handicap, adeverinta de venit, copie documente 

doveditoare a situatiei locative,  raport ancheta sociala, adeverinta medicala, dovada eliberata de 

catre serviciul specializat al primariei in a carei raza teritoriala isi are domiciliul persoana cu 

handicap prin care se atesta ca acesteia nu i s-a putut asigura protectie si ingrijire la domiciliu sau 

in cadrul altor servicii din comunitate 

       c) decizia de admitere in centru se ia de catre Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Hndicap 

Pentru Adulti Arad  prin emiterea unei Hotarari de internare. Ulterior se incheie un contract de 

prestari servicii intre beneficiar si Serviciul de Asistenta Sociala, conform legii,  in care sunt 

stipulate toate aspectele inclusiv modalitatea de stabilire a contributiei beneficiarului.  

    (3) Condiţii de încetare a serviciilor  

        a) pe perioadă nedeterminată, precum şi modalităţile de intervenţie sunt următoarele: 

  - la cererea beneficiarului care are prezervată capacitatea de discernământ, sub semnătură 

(se solicită beneficiarului să indice în scris locul de domiciliu/rezidenţă); în termen de maxim 5 

zile de la ieşirea beneficiarului din centru se notifică în scris serviciul public de asistenţă socială 

de la nivelul primăriei localităţii pe a cărei rază teritorială va locui persoana respectivă cu privire 

la prezenţa beneficiarului în localitate, pentru a facilita verificarea condiţiilor de găzduire şi 

îngrijire oferite. 

  - transfer pe perioadă nedeterminată în alt centru de tip rezidenţial/altă instituţie, la cererea 

scrisă a beneficiarului sau, după caz, a reprezentantului său legal; anterior ieşirii beneficiarului 

din centru se verifică acordul centrului/instituţiei în care se va transfera acesta; 

  - la recomandarea centrului rezidenţial care nu mai are capacitatea de a acorda toate 

serviciile corespunzătoare nevoilor beneficiarului sau se închide; cu minim 30 de zile anterior 

datei când se estimează încetarea serviciilor, centrul stabileşte, împreună cu beneficiarul şi 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad. 

  - caz de deces al beneficiarului; 

  - în cazul în care beneficiarul nu mai respectă clauzele contractuale, inclusiv din motive 

imputabile acestuia:- comportament neadecvat fata de colegi si/sau personalul angajat ( limbaj 

obscen, agresiune fizica si verbala);-nerespectarea programului casei ( neparticiparea la 

prepararea hranei, si la activitatile gospodaresti de ingrijire si curatenie)Încetarea/sistarea 

serviciilor acordate beneficiarului în aceasta situaţie se realizează de conducătorul 

centrului/furnizorului acestuia cu acordul prealabil al consiliului consultativ al centrului format 

din coordonatorul centrului, asistentul social(responsabil de caz), logopedul şi reprezentantul 

beneficiarilor sau, în lipsa acestuia, cu acordul unei comisii formate din conducătorul centrului, 2 

reprezentanţi ai personalului, dintre care unul este responsabilul de caz şi 2 reprezentanţi ai 

beneficiarilor. 

        b) pe o anumită perioadă determinată de timp sunt următoarele: 

  - la cererea motivată a beneficiarului în scopul ieşirii din centru pe o perioadă determinată; 

se solicită acordul scris al persoanei care îi va asigura găzduirea şi îngrijirea necesară, pe 

perioada respectivă; 
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  - în caz de internare în spital, în baza recomandărilor medicului curant sau a personalului 

medical din serviciul de ambulanţă; în cele două situaţii de mai sus, beneficiarul are toate 

drepturile care decurg din furnizarea serviciilor medicale, în condiţiile contractului-cadru. 

   - în caz de transfer într-un alt centru/instituţie, în scopul efectuării unor terapii sau 

programe de recuperare/reabilitare funcţională sau de integrare/reintegrare socială pe perioadă 

determinată, în măsura în care aceste servicii nu sunt furnizate în proximitatea centrului; se 

solicită acordul scris al centrului/instituţiei către care se efectuează transferul beneficiarului; 

  - în cazuri de forţă majoră (cataclisme naturale, incendii, apariţia unui focar de infecţie, 

sistarea licenţei de funcţionare a centrului, etc.) centrul stabileşte, împreună cu beneficiarul şi 

serviciul public de asistenţă socială pe a cărei rază teritorială îşi are sediul centrul, modul de 

soluţionare a situaţiei fiecărui beneficiar (transfer în alt centru, revenire în familie pe perioadă 

determinată, etc.). 

  (4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în ,,Locuinta protejata Ceahlau 

" au următoarele drepturi: 

  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; 

  c) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite; 

  d) să li se asigure continuitatea 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 li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime; 

  g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite; 

  h) să li se respecte toate drepturile speciale în situaţia în care sunt minori sau persoane cu 

dizabilităţi. 

  (5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în " Locuinta protejata Ceahlau 

" au următoarele obligaţii: 

  a) să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială, medicală 

şi economică; 

  b) să participe, în raport cu vârsta, situaţia de dependenţă etc., la procesul de furnizare a 

serviciilor sociale; 

  c) să contribuie, în conformitate cu legislaţia în vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate, 

în funcţie de tipul serviciului şi de situaţia lor materială; 

  d) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală; 

      e) să aibă un comportament bazat pe respect şi bună-credinţă faţă de colegii din casa şi 

personal şi să nu aducă atingere demnităţii acestora prin întrebuinţarea unor expresii jignitoare. 

      f) sunt obligaţi să păstreze curăţenia în camere, holuri, băi, grupuri sanitare, club, sală de 

mese  şi spaţii comune. 

      g) sunt obligaţi să utilizeze cu grijă bunurile care le au în folosinţă şi nu au voie să le 

înstrăineze. Pe timpul furtunii beneficiarii  care au aparatură electrică în camere sunt obligaţi de 

a  le scoate din prize , pentru a nu  se defecta, în caz contrar sunt obligaţi de a plăti reparaţiile. 

     h) Sunt obligaţi să păstreze liniştea în timpul programului de odihnă pe timpul zilei şi nopţii, 

astfel: 13-15; 22-7. 

     i) toţi asistaţii au obligaţia de a avea grijă  de obiectele de inventar din camera 

     j) să respecte prevederile prezentului regulament. 

 

ART. 7 

  Activităţi şi funcţii 
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  Principalele funcţii ale serviciului social "LOCUINTA PROTEJATA CEAHLAU " sunt 

următoarele: 

  a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea 

următoarele activităţi: 
  1.reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana 

beneficiară; 

  2.găzduire pe perioada determinate de timp functie de valabilitatea certificatului de 

handicap si contractului cu beneficiarul 

       3.masa, inclusiv preparare hrana calda; 

       4.consiliere 

       5.asistenta medicala primara  

       6.recuperare in baza evaluarii /reevaluarii beneficiarilor si intocmirea de Planuri Individuale 

de Interventie  

       7.integrare si reintegrare sociala si socio-profesionala 

  b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi 

publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi: 

  1.Informare beneficiarilor periodic cu privire la serviciile oferite de centru   ; 

        2. Comunicarea şi colaborarea permanentă cu serviciul public de asistenţă socială de la 

nivelul primăriei şi de la nivel judeţean, cu alte instituţii publice locale şi organizaţii ale societăţii 

civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor; 

  3. Relaţiile de colaborare cu serviciile publice de asistenţă socială, precum şi cu alţi 

furnizori publici şi privaţi de servicii sociale, pentru soluţionarea situaţiilor de dificultate în care 

se află beneficiarul, precum şi pentru a face cunoscută activitatea desfăşurată 

  4. Centrul participă la evenimente şi programe comune cu alte servicii sociale din 

comunitate 

 5. elaborarea de rapoarte de activitate; 

        c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de 

promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de 

dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane 

beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activităţi: 

  d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi: 

  1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor; 

  2.  realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate; 

        3.  realizarea si aplicarea unor proceduri 

        4. realizarea si aplicarea unor chestionare de evaluare a gradului de satisfactie a 

beneficiarului  

        5. realizarea si aplicarea Rapoartelor de Evaluare a performantelor profesionale individuale 

ale personaluilui 

        6. realizarea si aplicarea Chestionarului de Autoevaluare a stadiului de implementare a 

standardelor de control intern /managerial.  

   e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin 

realizarea următoarelor activităţi: 

        1.Planifificarea si urmarirea executiei bugetului pe anul in curs 

  2. Planificarea achizitiilor de bunuri; 

  3.Evidenta contabila primara  

  4. Inventarieri anuale si periodice; 

 

ART. 8 

  Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal 
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  (1) Serviciul social ,,Locuinta protejata Ceahlau “ funcţionează cu un număr de 3 posturi 

conform prevederilor organigramei  aprobata prin hotărâre a consiliului judetean  din care: 

         a) personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă; personal de specialitate şi auxiliar: 

      - 1 asistent social – detasat 

      - 1 instructor-educatie principal 

 

  b) personal cu funcţii administrative, gospodărire, întreţinere-reparaţii, deservire. 

      - 1 referent cu atributii de administrator 

Pentru serviciile acordate în locuinţele protejate raportul angajat/beneficiar este de 1/2. 

  

ART. 9 

  Personalul de conducere-nu este cazul 

 

ART. 10  

  Locuinta protejata Ceahlau nu are consiliul consultativ  deoarece nu are personalitate juridică.  

\ 

ART. 11 

  Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă. 
    (1) Personal de specialitate de la Locuinta Protejata Ceahlau este ; 

       a) asistent social (263501)………………………1 persoana-detasata   

       b) instructor-educatie principal……………………1 persoana 

 (2) Atribuţii ale personalului de specialitate:  

  a) asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea 

prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile şi a prezentului regulament; 

  b) colaborează cu specialişti din alte centre în vederea soluţionării cazurilor; identificării de 

resurse etc.; 

  c) monitorizează respectarea standardelor minime de calitate; 

  d) sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii 

de nerespectare a prevederilor prezentului regulament etc.; 

  e) întocmeşte rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată; 

  f) face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi 

respectării legislaţiei; 

  g) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 

 (3) Atributiile personalului pentru posturi conform structurii organizatorice  

     a) Asistent social 

- Colaboreaza cu serviciile de specialitate din cadrul altor istitutii de asistenta sociala , 

precum si cu ONG-uri , cu activitate in domeniul social in conformitate cu legea 

292/2011 reactualizata , lege privind sistemul national de asistenta sociala ; 

- Se ocupa lunar de intocmirea bazei de date din Centru .......... si o inainteaza Serviciului 

de Monitorizare si Control Servicii Rezidentiale Adulti cu Dizabilitati . 

- Raspunde de aplicarea Ghidului beneficiarului si a Manualului de proceduri ; 

- Intocmeste referate constatatoare a evolutiei asistatului in centru ;  

- Impreuna elaboreaza si completeaza instrumente de lucru pentru fiecare beneficiar ; 

- Face propuneri pentru imbunatatirea serviciilor oferite de centru ; 

- Tine evidenta invoirilor  , transferurilor ,si a externarilor beneficiarilor ; 

- Preaia si inregistreaza cererile beneficiarilor care solicita internarea /transferul in alt 

centru ; 

- Intocmeste rapoarte psiho-sociale privind situatia beneficarilor ; 

- Pregateste dosarele beneficiarilor pentru innoirea certificatului de incadrare in grad de 

handicap , pregateste si prezinta dosarul la externarea beneficiarilor ; 
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- Asigura contactul permanent al beneficiarilor cu familia si intervine cand e cazul pentru 

evitarea separarii membrilor familiei de persoana aflata in ingrijire; 

- Contacteaza familia pentru a o informa cu privire la orice modificare aparuta in modul de 

viata , tratamentul si dorintele beneficiarilor ; 

- Identifica solutii pentru reintegrarea sau integrarea sociala a beneficiarilor ; 

- Efectueaza vizite si acorda consiliere familiilor in care se poate face reintegrarea unui 

beneficiar ; 

- Respecta confidentialitatea informatiilor privitoare la cazurile , la care lucreaza  sau a 

lucrat ; 

- Aduce la cunostinta sefului ierarhic superior toate modificarile aparute in munca sa  

- Asistă beneficiari în toate activităţile în care aceştia necesită şi solicită sprijin; 

- Sprijina beneficiarii in vederea mentinerii relatiilor cu familia, cu persoane din afara 

locuintei; 

- Informeaza beneficiarii asupra drepturilor si obligatiilor in calitate de cetateni; 

- Sprijina beneficiarii in vederea insusirii valorilor morale, a unui comportament adecvat in 

societate; 

- Sprijina beneficiarii sa apeleze la serviciile comunitatii; 

- Acordă sprijin persoanelor asistate in ce priveste activitatile zilnice de autoingrijire, 

autoservire si autogospodarire pe toată perioada în care este de serviciu; 

- Se preocupă de cunoaşterea particulărităţilor şi istoricul beneficiarilor; 

- Urmareste respectarea activitatilor prevazute in Planul Individual de Interventie  pentru 

fiecare beneficiar; 

- Asigură păstrarea şi folosirea inventarului pe care îl are în primire; 

- Asigură păstrarea în bune condiţii a alimentelor deţinute de către beneficiari; 

- Urmăreşte permanent starea psihofizică a asistaţilor şi sesizează conducerea, de orice 

modificare intervenită în starea persoanei în cauză; 

- Face propuneri de eficientizare a activităţilor casei în care lucrează 

- Răspunde de menţinerea în bună stare a curăţeniei mobilierului, inventarului şi  răspunde 

de materialele folosite; 

- Consemnează în caietul de vizite toate învoirile şi vizitele de care beneficiază asistaţii; 

- Se preocupă de organizarea activităţilor  în funcţie de particularităţile şi preferinţele 

beneficiarilor si functie de programul casei 

- Participa la formele de perfectionare a pregatirii profesionale organizate in centru sau in 

alte structuri din afara acestuia ; 

- Foloseşte eficient timpul de lucru şi va respecta cu stricteţe prevederile regulamentului de 

ordine interioară, normelor PSI şi a normelor de protecţia muncii; 

- Nu are voie să părăsească locul de muncă în timpul programului fără aprobarea sefului 

ierarhic; 

- Respectă programul de activitate stabilit pentru luna în curs; 

  b)  instructor-educatie principal 

- Informeaza beneficiarii asupra drepturilor si obligatiilor in calitate de cetateni; 

- Sprijina beneficiarii in vederea insusirii valorilor morale, a unui comportament 

adecvat in societate; 

- Sprijina beneficiarii sa apeleze la serviciile comunitatii; 

- Se preocupă de cunoaşterea particulărităţilor şi istoricul beneficiarilor 

- Sprijina beneficiarii in vederea mentinerii relatiilor cu familia, cu persoane din afara 

locuintei 

- Urmareste respectarea activitatilor prevazute in Planul Individual de Interventie  

pentru fiecare beneficiar; 
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- Urmăreşte permanent starea psihofizică a asistaţilor şi sesizează conducerea, de orice 

modificare intervenită în starea persoanei în cauză; Asistă beneficiari în toate 

activităţile în care aceştia necesită şi solicită sprijin; 

- Acordă sprijin persoanelor asistate in ce priveste activitatile zilnice de autoingrijire, 

autoservire si autogospodarire pe toată perioada în care este de serviciu; 

- Asigură păstrarea şi folosirea inventarului pe care îl are în primire; 

- Asigură păstrarea în bune condiţii a alimentelor deţinute de către beneficiari; 

- Răspunde de menţinerea în bună stare a curăţeniei mobilierului, inventarului şi  

răspunde de materialele folosite; 

- Consemnează în caietul de vizite toate învoirile şi vizitele de care beneficiază asistaţii; 

- Se preocupă de organizarea activităţilor  în funcţie de particularităţile şi preferinţele 

beneficiarilor; 

- Ajută la deparazitarea beneficiarilor care prezintă paraziţi de cap şi corp şi urmăreşte 

în permanenţă să nu apară pe parcurs; 

- Foloseşte eficient timpul de lucru şi va respecta cu stricteţe prevederile regulamentului 

de ordine interioară, normelor PSI şi a normelor de protecţia muncii; 

- Nu are voie să părăsească locul de muncă în timpul programului fără aprobarea 

conducerii; 

- Respectă programul de activitate stabilit pentru luna în curs; 

- Face propuneri de eficientizare a activităţilor casei în care lucrează 

- Se preocupă de pregătirea şi formarea profesională continuă; 

  

ART. 12 

  Personalul administrativ, gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire 
  Personalului administrativ asigură activităţile auxiliare serviciului social: 

  (1 ) referent cu atributii de administrator 

- Acordă sprijin beneficiarilor  in ce priveste activitatile zilnice de autoingrijire, 

autoservire si autogospodarire pe toată perioada în care este de serviciu; 

- Sprijina beneficiarii in vederea mentinerii relatiilor cu familia, cu persoane din afara 

locuintei;  

- Informeaza beneficiarii asupra drepturilor si obligatiilor in calitate de cetateni; 

- Sprijina beneficiarii in vederea insusirii valorilor morale, a unui comportament 

adecvat in societate; 

- Sprijina beneficiarii sa apeleze la serviciile comunitatii; 

- Se preocupă de cunoaşterea particulărităţilor şi istoricul beneficiarilor; 

- Urmareste respectarea activitatilor prevazute in Planul Individualizat de Interventie 

(PII-01-57) pentru fiecare beneficiar ; 

- Asigură păstrarea şi folosirea inventarului pe care îl are în primire; 

- Asigură păstrarea în bune condiţii a alimentelor deţinute de către beneficiari; 

- Urmăreşte permanent starea psihofizică a beneficiarilor şi sesizează conducerea, de 

orice modificare intervenită în starea persoanei în cauză; 

- Se preocupă de pregătirea şi formarea profesională continuă; 

- Face propuneri de eficientizare a activităţilor casei în care lucrează; 

- Răspunde de menţinerea în bună stare a curăţeniei mobilierului, inventarului şi  

răspunde de materialele folosite; 

- Se preocupă de organizarea activităţilor  în funcţie de particularităţile şi preferinţele 

beneficiari; 

- Ajută la deparazitarea beneficiarilor care prezintă paraziţi de cap şi corp şi urmăreşte 

în permanenţă să nu apară pe parcurs; 

- Desfăşoară activităţi de terapie ocupaţională cu beneficiarii; 
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- Respectă toate procedurile prevăzute în standardele minime de calitate  care le-au fost 

prelucrate. 

    SARCINI SPECIFICE : 

- Achizitioneaza si efectueaza comenzi cu respectarea stricta a contractelor incheiate de 

D.G.A.S.P.C. Arad: 

- Intocmeste necesarul de materiale ( de curatenie, de intretinere,alimente,rechizite, 

imprimate,alte alimente) si le supune spre aprobare coordonatorului de casa; 

- Se ingrijeste de aprovizionarea, depozitarea in conditii corespunzatoare a materialelor 

si alimentelor cu respectarea normelor igienici-sanitare pe care trebuie sa le cunoasca. 

Orice nereguli trebuie aduse la cunostinta conducerii; 

- Intocmeste listele zilnice de alimente impreuna cu asistenta medicala; 

- Elibereaza zilnic alimente din magazie; 

- In cazul in care  nu exista contracte incheiate de catre D.G.A.S.P.C. Arad se ocupa de 

procurarea de oferte avantajoase-raport pret-calitate, urmarind economisirea 

fondurilor existente; 

- Se ingrijeste sa nu faca stocuri peste necesar sau de a procura bunuri si materiale de 

care instititia nu are nevoie; 

- Intocmeste bonul de consum sau de transfer intre unitati, cu materiale de reparatii 

date in consum, tinand evidenta reparatiilor efectuate in cadrul locuintei; 

- Pregateste impreuna cu contabilul documentatia aferenta inventarierii si casarii; 

- Intocmeste referate pentru repararea echipamentelor IT pe care le supune aprobarii 

conducerii; 

- Intocmeste si tine la zi registrul mijloacelor fixe; 

- Are obligatia de a lua toate masurile petru pastrarea in bune conditii a mijloacelor 

fixe, obiectelor de inventar si a tuturor materialelor; 

- Participa la actiunea de arhivare a documentelor institutiei cu respectarea criteriilor de 

pastrare pentru documente cu caracter secret; 

- Propune pe baza de referate, reparatiile curente si capitale la cladiri,instalatii si alte 

mijloace; 

- Coordoneaza si urmareste si situatia si miscarea obiectelor de inventar si a 

mijloacelor fixe din cadrul centrului; 

- Primeste si inmagazineaza bunurile, intocmind in aceeasi zi documentele necesare; 

- Elibereaza bunurile pe baza documentelor legale ( bonuri de transfer, de consum, etc.) 

aprobate de conducerea institutiei; 

- Efectueaza impreuna cu contabilul confruntarea lunara faptic-scriptic a stocurilor, 

obiectelor de inventar, mijloacelor fixe; 

- Comunica gradul de uzura si degradare a bunurilor din dotare si aduce la cunostinta 

necesarul de obiecte ce urmeaza a fi inlocuit; 

- Preda contabilului centrului zilnic toate documentele pe baza carora au intrat si iesit 

din gestiune bunurile din gestiunea sa; 

- Prezinta serviciului contabilitate orice documente sau situatii care se solicita pentru 

confruntari, inregistrari sau vize; 

- Sesizeaza conducerea centrului cu privire la defectiunile aparute si se preocupa de 

solutionarea acestora; 

Exercita cu maxima responsabilitate toate sarcinile ce ii revin constient ca o greseala se 

repercuteaza in toate operatiile urmatoare din sectorul financiar contabil creand probleme 

influentand negativ intreaga activitate, ducand chiar la penalizari 

    

ART. 13 

    Finanţarea centrului  
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  (1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea 

resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime de 

calitate aplicabile. 

  (2) Finanţarea cheltuielilor centrului se asigură, în condiţiile legii, din următoarele surse: 

  a) contribuţia persoanelor beneficiare sau a întreţinătorilor acestora, după caz; 

  b) bugetul local al judeţului,   

     c) donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori juridice din ţară 

şi din străinătate; 

  d) alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 
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ANEXA Nr. 37            

 

 

REGULAMENT  

 de organizare şi funcţionare a serviciului social : 

 " CENTRU DE CONSILIERE SI DEPRINDERI DE VIATA INDEPENDENTA 

MIERLA” 

 

ART. 1 

  Definiţie 
  (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social 

" CENTRU DE CONSILIERE SI DEPRINDERI DE VIATA INDEPENDENTA MIERLA  

", aprobat prin ___________________, în vederea asigurării funcţionării acestuia cu respectarea 

standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor beneficiare la 

informaţii privind condiţiile de accesare, serviciile oferite etc. 

 

ART. 2 

  Identificarea serviciului social 

   Centru de consiliere si deprinderi de viata independenta MIERLA  este un serviciu 

social specializat de interes public fără personalitate juridică, în subordinea  Direcţiei Generale 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad, instituţie subordonată administrativ Consiliului 

Judeţean Arad, cu avizul şi sub îndrumarea metodologică a Autorităţii Naţionale pentru 

Persoanele cu Dizabilităţi. 

Serviciul social  " CENTRU DE CONSILIERE SI DEPRINDERI DE VIATA 

INDEPENDENTA MIERLA”, cod serviciu social 8899 CZ-D-III, este înfiinţat şi  

administrat de furnizorul  DGASPC ARAD, acreditat conform Certificatului de acreditare 

nr........................................,  

CENTRU DE CONSILIERE SI DEPRINDERI DE VIATA INDEPENDENTA 

MIERLA este amplasata în comunitate în  municipiul Arad, str. Miera nr.56 şi  permite 

beneficiarilor accesul la toate resursele si facilitătile existente.  

 

  ART. 3 

  Scopul serviciului social 

        Scopul serviciului social " CENTRU DE CONSILIERE SI DEPRINDERI DE VIATA 

INDEPENDENTA MIERLA” este : 

  -    sprijin pentru o viata independenta, incluziune familiala si comunitara pentru persoanele  

adulte cu handicap, atat beneficioari ai centrelor din subordinea DGASPC ARAD cat si persoane 

cu dizabilitati din comunitate;  

-       formarea deprinderilor de viata cotidiana, cultivarea capacitatilor pentru munca, educarea 

altor abilitati si  a altor modalitati de petrecere a timpului liber, urmarindu-se trezirea interesului 

persoanei pentru o activitate oarecare; 

-        dezvoltare gradului de autonomie personala şi a deprinderilor de viata independenta ; 

-        socializarea şi facilitarea incluziunii socio-profesionale, prin promovarea unei participări 

active la toate nivelurile şi în toate sferele vieţii cotidiene; 

-         dezvoltarea autocunoaşterii, dezvoltarea capacităţilor de autonomie proprie, al celor de 

relaţionare şi de comunicare precum şi încurajarea angajamentului pentru o meserie, 

reîntoarcerea în sistemul educaţional şi de formare profesională sau în scopul poziţionării pe 

piaţa forţei de muncă ; 

Beneficiarii serviciului ,, Centru de consiliere si deprinderi de viata independenta 

MIERLA” il reprezinta persoanele adulte cu handicap carora le-au fost evaluat potentialul  de 



Proprietatea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad; nu poate fi difuzat sau reprodus fără autorizaţie 
 Pagina 483 

 

ocupare a unui loc de munca,in functie de aceasta evaluare, acestia sunt indrumati si sprijiniti in 

vederea dezvoltarii respectivelor posibilitati. 

 

ART. 4 

  Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare 

   (1) Serviciul social ,, Centru de consiliere si deprinderi de viata independenta 

MIERLA “funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi 

funcţionare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare . 

Legea nr.448/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare , precum şi a altor acte 

normative secundare aplicabile domeniului.  

        (2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul 67/21.01.2015 privind aprobarea 

Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte 

cu dizabilitati . 

        (3) Serviciul social " Locuinta protejata Mierla este înfiinţat prin: 

 

 Hotărârea Consiliului Judeţean  Arad nr.173/29.11.2006 şi funcţionează în subordinea Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad  

 

   ART. 5 

    Principiile care stau la baza acordării serviciului social 

      (1) Serviciul social " Centru de consiliere si deprinderi de viata independenta MIERLA 

" se organizează şi funcţionează cu respectarea 

principiilor generale care guvernează sistemul naţional de asistenţă socială, precum şi cu 

principiile specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în standardele  

minime de calitate aplicabile. 

 (2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul " Centru de 

consiliere si deprinderi de viata independenta MIERLA sunt următoarele: 

           a) funcţionarea în regim de intervenţie imediată, nefiind necesară încheierea contractului 

de furnizare de servicii; 

           b) intervenţia integrată; 

           c) flexibilitatea organizării serviciului în locul unde este necesară intervenţia; 

           d) posibilitatea prestării serviciilor fără evaluarea nevoilor persoanei, în funcţie de tipul de 

intervenţie, fiind suficientă înregistrarea persoanelor în registrul de evidenţă sau în liste de 

prezenţă; 

           e) promovarea unei imagini pozitive în comunitate a categoriilor de persoane vulnerabile 

sau aflate în situaţii de dificultate; 

           f) promovarea comportamentului civic şi asumarea responsabilităţii sociale de către toţi 

actorii sociali, în vederea prevenirii situaţiilor de risc; 

           g) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare; 

           h) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte 

egalitatea de şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea 

personală şi întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele 

beneficiare; 

          i) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a 

acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate; 

          j) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare, şi asigurarea 

confidenţialităţii şi a eticii profesionale; 

         k) primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor 

capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu care 

se pot confrunta la un moment dat; 
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         l) promovarea relaţiilor de colaborare cu serviciul public de asistenţă socială, precum şi cu 

toţi actorii sociali. 

                    

ART. 6 

  Beneficiarii serviciilor sociale 
  (1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în " Centru de consiliere si deprinderi de 

viata independenta MIERLA " sunt : 

         a) Persoane adulte cu handicap , atat beneficiari ai centrelor din subordinea DGASPC- 

ARAD , cat si persoane cu dizabilitati din comunitate ;   

          

       (2) Condiţiile de acces  

        a)    acte necesare la dosar: cerere tip complectata de beneficiar ( care  are capacitate de 

discernamant ) sau dupa caz reprezentantul legal, copie act  

identitate, copie certificat nastere, copie certificat de incadrare in grad de handicap,contract de 

acordare de servicii . 

 

      3) Condiţii de încetare a serviciilor  

       a )  Modalităţile de intervenţie sunt următoarele: 

      -  acordul partilor  

      - expirarea contractului  de acordare de servicii  intre DGASPC-Arad si beneficar ;  

   - in caz de deces al beneficiarului; 

   - in cazul în care beneficiarul nu mai respectă clauzele contractuale ; 

      - la cerearea scrisa a beneficiarului sau reprezentantului sau legal ; 

      - în cazuri de forţă majoră (cataclisme naturale, incendii, apariţia unui focar de infecţie, 

sistarea licenţei de funcţionare a centrului, etc.)  

      

     (4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în ,, Centru de consiliere si 

deprinderi de viata independenta MIERLA " au următoarele drepturi : 

      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. 

        

ART. 7 

  Activităţi şi funcţii 

        Principalele funcţii ale serviciului social ,, Centru de consiliere si deprinderi de viata 

independenta MIERLA " sunt următoarele: 

       a) de furnizare a serviciilor sociale în comunitate, prin asigurarea următoarele 

activităţi: 
 1.evaluarea iniţială ; 

 2. elaborarea planului de intervenţie; 

 3. aplicarea planului de intervenţie ; 

 4. dezvoltarea deprinderilor de viata independenta ; 

 5. consiliere . 
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       b) de valorificare a potenţialului membrilor comunităţii în vederea prevenirii 

situaţiilor de neglijare, abuz, abandon, violenţă, excluziune socială etc., prin asigurarea 

următoarelor activităţi: 
     1. activităţi de sensibilizare şi informare a populaţiei prin campanii de promovare si 

distribuire de pliante ; 

     2. promovarea participării sociale, implicarea unor voluntari in activitatile centrului .  

      c) de informare a potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre 

domeniul său de activitate şi de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini 

pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire 

a situaţiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din 

categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor 

activităţi: 

     1. campanii de promovare si distribuire de pliante ; 

     2. relaţiile de colaborare cu serviciile publice de asistenţă socială,  

precum şi cu alţi furnizori publici şi privaţi de servicii sociale, pentru soluţionarea situaţiilor de 

dificultate în care se află beneficiarul, precum şi pentru a face cunoscută activitatea desfăşurată ; 

     3.comunicarea şi colaborarea permanentă cu serviciul public 

asistenţă socială de la nivelul primăriei şi de la nivel judeţean, cu alte instituţii publice locale şi 

organizaţii ale societăţii civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor ; 

     4.centrul participă la evenimente şi programe comune cu alte  

servicii sociale din comunitate .  

     d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi: 

       1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor; 

       2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate; 

       3. realizarea si aplicarea unor proceduri ; 

       4. realizarea si aplicarea unor chestionare de evaluare a gradului de satisfactie a 

beneficiarului ; 

       5. realizarea si aplicarea Rapoartelor de Evaluare a performantelor profesionale individuale 

ale personaluilui ; 

       6. realizarea si aplicarea Chestionarului de Autoevaluare a stadiului de implementare a 

standardelor de control intern /managerial . 

      e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin 

realizarea următoarelor activităţi: 

      1.  Planifificarea si urmarirea executiei bugetului pe anul in curs ; 

      2. Planificarea achizitiilor de bunuri; 

      3. Evidenta contabila primara  ; 

      4. Inventarieri anuale si periodice . 

   

ART. 8 

Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal . 

 a)  Serviciul social Centru de consiliere si deprinderi de viata independenta MIERLA " 

funcţionează cu un număr de 5 posturi  , conform prevederilor Hotărârii consiliului judeţean , 

consiliului director nr. ...................., din care: 

b) personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă, personal de specialitate şi auxiliar: 

- 1-asistent social ; 

- 1-psiholog ; 

- 1-art-terapeut ; 

- 2-psihopedagog ; 

c) personal cu funcţii administrative, gospodărire, întreţinere-reparaţii, deservire, după caz  –  nu 

este cazul ; 
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d) voluntari: ..................................................... . 

  

ART. 9 

  Personalul de conducere-nu este cazul . 

 

ART. 10  

Personalul specialitate şi auxiliar 

(1) Personalul de specialitate poate fi: 

a) 1-asistent social (263501); 

b) 1-psiholog (263411); 

c) 1-art-terapeut (263504); 

d) 2-psihopedagog (263412); 

     (2) Atribuţii ale personalului de specialitate privesc în principal elaborarea planului de 

intervenţie: 

      a) asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale, cu respectarea 

prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile şi a prezentului regulament; 

      b) colaborează cu specialişti din alte centre în vederea soluţionării cazurilor, identificării de 

resurse;  

      c) monitorizează respectarea standardelor minime de calitate; 

      d) întocmeşte rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată; 

      e) face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi 

respectării legislaţiei 

      f) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil ;  

 

ART. 11 

  Finanţarea centrului  

  (1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea 

resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime de 

calitate aplicabile. 

  (2) Finanţarea cheltuielilor centrului se asigură, în condiţiile legii, din  

următoarele surse: 

  a) bugetul local al judeţului,   

     b) donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori juridice din ţară 

şi din străinătate; 

  c) alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 
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ANEXA Nr. 38 

 

 

 

REGULAMENT 

 de organizare şi funcţionare a Centrului de Consiliere si Asistenta Specializata pentru 

Persoanele cu Tulburari de Spectru Autist si Familiile Acestora 
 

 

ART. 1 

Definiţie 
(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al Centrului de 

Consiliere si Asistenta Specializata pentru Persoanele cu Tulburari de Spectru Autist si 

Familiile Acestora (in continuare Centru TSA Arad), aprobat prin acelaşi/aceeaşi act 

administrativ/hotarâre/decizie prin care a fost înfiinţat, în vederea asigurării funcţionării acestuia, 

cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor 

beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile oferite etc. 

(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât şi 

pentru angajaţii centrului şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii 

legali/convenţionali, vizitatori. 

 

ART. 2 

Identificarea serviciului social 
Serviciul social Centru TSA Arad, cod serviciu social 8891CZ-C-II, înfiinţat şi administrat de 

furnizorul DGASPC Arad, furnizorul social fiind acreditat conform Certificatului de acreditare 

seria AR nr. 00159.   

 

ART. 3 

Scopul serviciului social 
Scopul serviciului social Centrul TSA Arad este abordarea multidisciplinară şi integrată a 

copiilor cu tulburări de spectru autist prin terapii de recuperare a persoanelor cu TSA în vederea 

integrării lor sociale şi educaţionale într-un cadru incluziv, precum şi consilierea şi asistenţa 

familiilor acestora.  

        Serviciile oferite de CZ sunt complementare demersurilor si eforturilor propriei familii, asa 

cum decurg din obligatiile si responsabilitatile parintesti, precum si serviciile oferite de unitatile 

de invatamant si de alti furnizori de servicii, corespunzator nevoilor individuale ale copilului in 

contextul sau socio-familial. 

 

ART. 4 

Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare 
(1) Serviciul social  Centrul TSA Arad funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general 

de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale reglementat de Legea nr. 292/2011, cu 

modificările ulterioare, Legea nr.272/2004,republicata cu modificarile si completarile ulterioare, 

Legea 151/2010, precum şi ale altor acte normative secundare aplicabile domeniului. 

 (2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul 24/2004 pentru aprobarea standardelor minime 

obligatorii pentru centrele de zi. 

 (3) Serviciul social Centrul TSA Arad este înfiinţat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 

18 din data 02.02.2012 si functioneaza in cadrul Biroului de evaluare si consiliere psihologica de 

din subordinea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arad, 
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ART. 5 

Principiile care stau la baza acordării serviciului social 
(1) Serviciul social  Centrul TSA Arad  se organizează şi funcţionează cu respectarea principiilor 

generale care guvernează sistemul naţional de asistenţă socială, precum şi cu principiile specifice 

care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislaţia specifică, în convenţiile 

internaţionale ratificate prin lege şi în celelalte acte internaţionale în materie la care România 

este parte, precum şi în standardele minime de calitate aplicabile. 

(2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul Centrului TSA 

Arad sunt următoarele: 

a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare; 

b) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte egalitatea de 

şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală şi 

întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele beneficiare; 

c) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare; 

d) deschiderea către comunitate; 

e) asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor lor; 

f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate a 

unui personal mixt; 

g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se cont, 

după caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitatea de exerciţiu; 

h) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare; 

i) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare; 

j) preocuparea permanentă pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza 

potenţialului şi abilităţilor persoanei beneficiare de a trăi independent; 

k) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a acestora 

în soluţionarea situaţiilor de dificultate; 

l) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare; 

m) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale; 

n) responsabilizarea membrilor familiei, reprezentaţilor legale cu privire la exercitarea 

drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor de întreţinere; 

o) primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor 

capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu care 

se pot confrunta la un moment dat; 

p) colaborarea centrului/unităţii cu serviciul public de asistenţă socială. 

 

ART. 6 

Beneficiarii serviciilor sociale 
(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Centrul TSA Arad sunt: 

a) copiii cu tulburari din spectrul autist; 

b) familiile copiilor  cu tulburari din spectrul autist; 

 (2) Condiţiile de acces/admitere în centru sunt următoarele: 

a) acte necesare: 

- solicitarea parintilor/reprezentantilor legali; 

- solicitarea din parte SEC 

- dispozitia emisa de Directorul General al DGASPC Gorj; 

- diagnostic NPI ; 

- certificatul de nastere al beneficiarului; 

- copie dupa B.I.( C.I.) al beneficiarului; 

- copie dupa B.I. (C.I.) al parintilor; 

- certificat de casatorie, deces sau sentinta judecatoreasca de divort, acolo unde este cazul; 
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      -     contractul cu familia; 

 (3) Condiţii de încetare a serviciilor : la solicitarea beneficiarilor, daca condititiile socio-

familiale si materiale s-au imbunatatit. 

(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Centrul TSA Arad au următoarele 

drepturi: 

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; 

c) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite; 

d) să li se asigure continuitatea 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 li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime; 

g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite; 

h) să li se respecte toate drepturile speciale în situaţia în care sunt minori sau persoane cu 

dizabilităţi. 

(5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Centrul TSA Arad au următoarele 

obligaţii: 

a) să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială, medicală şi 

economică; 

b) să participe, în raport cu vârsta, situaţia de dependenţă etc. la procesul de furnizare a 

serviciilor sociale; 

c) să contribuie, în conformitate cu legislaţia în vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate, în 

funcţie de tipul serviciului şi de situaţia lor materială; 

d) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală; 

e) să respecte prevederile prezentului regulament. 

 

ART. 7 

Activităţi şi funcţii 
Principalele funcţii ale serviciului social  al Centrului TSA Arad sunt următoarele: 

a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea 

următoarelor activităţi: 

1. reprezintă furnizorul de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară; 

2. interventii specializate pentru recuperare; 

3. terapie comportamnetale; 

4. logopedie; 

5. grup de socializare 

6.consilierea parintilor; 

7.grup de suport pentru parintii beneficiarilor; 

8.educatie non-formala si informala; 

9. activitati care asigura vizibilitatea Centrului TSA Arad 

b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi 

publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi: 

1.campanii de informare; 

2.in cadrul activitatilor educationale informale a beneficiarilor; 

3.simpozioane, mese rotunde; 

4. elaborarea de rapoarte de activitate; 

c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de 

promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de 
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dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane 

beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activităţi: 

1.activitati desfasurate cu ocazia marcarii anumitor zile: 

- 2 aprilie: ziua internationala a constientizarii autismului; 

- 1 iunie: ziua copilului; 

- 20 noiembrie: ziua internationala a drepturilor copiilor; 

d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi: 

1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor; 

2. realizarea de evaluări psihologice periodice; 

e) de administrare a resurselor financiare, materiale si umane ale centrului prin realizarea 

următoarelor activităţi: 

1.intocmirea planului anual de achizitii publice; 

2. existenta la nivelul Centrului a unei comisii de receptionare a bunurilor si serviciilor; 

  

ART. 8 

Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal 
(1) Serviciul social Centrul TSA Arad funcţionează cu un număr de 5 angajati:   

a) personal de conducere: coordonator centru -1;  

b) personal de specialitate: 3 psihologi. 1 logoped 

c) voluntari:1 

 

ART.9 

Personalul de conducere 
(1) Personalul de conducere este reprezentat de: 

a) coordonator centru; 

(2) Atribuţiile personalului de conducere sunt: 

a) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul serviciului 

şi propune organului competent sancţiuni disciplinare pentru salariaţii care nu îşi îndeplinesc în 

mod corespunzător atribuţiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării 

serviciilor sociale, codului muncii etc.; 

b) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării 

obiectivelor şi întocmeşte informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale; 

c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi perfecţionare; 

d) colaborează cu alte centre/alţi furnizori de servicii sociale şi/sau alte structuri ale societăţii 

civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătăţirii permanente a instrumentelor proprii 

de asigurare a calităţii serviciilor, precum şi pentru identificarea celor mai bune servicii care să 

răspundă nevoilor persoanelor beneficiare; 

e) întocmeşte raportul anual de activitate; 

f) asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii serviciului/centrului; 

g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice şi a numărului de 

personal; 

h) desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii centrului în comunitate; 

i) ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale 

drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce; 

j) răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul serviciului şi dispune, în 

limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea acestor activităţi sau, 

după caz, formulează propuneri în acest sens; 

k) organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a 

regulamentului de organizare şi funcţionare; 



Proprietatea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad; nu poate fi difuzat sau reprodus fără autorizaţie 
 Pagina 491 

 

l) reprezintă serviciul în relaţiile cu furnizorul de servicii sociale şi, după caz, cu autorităţile şi 

instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie; 

m) asigură comunicarea şi colaborarea permanentă cu serviciul public de asistenţă socială de la 

nivelul primăriei şi de la nivel judeţean, cu alte instituţii publice locale şi organizaţii ale societăţii 

civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor; 

n) numeşte şi eliberează din funcţie personalul din cadrul serviciului, în condiţiile legii; 

o) întocmeşte proiectul bugetului propriu al serviciului şi contul de încheiere a exerciţiului 

bugetar; 

p) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi beneficiarilor a 

prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare; 

q) asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale; 

r) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 

(3) Funcţiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condiţiile 

legii. 

(4) Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducere trebuie să fie absolvenţi cu diplomă 

de învăţământ superior în domeniul psihologie, asistenţă socială şi sociologie, cu vechime 

de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenţi cu diplomă de licenţă ai 

învăţământului superior în domeniul juridic, medical, economic şi al ştiinţelor 

administrative, cu experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale. 

(5) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a conducătorilor instituţiei se face 

în condiţiile legii. 

 

ART. 10 

Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă. Personal de specialitate şi auxiliar 
(1) Personalul de specialitate este reprezentat de: 

a) psiholog (263411); 

b) logoped (226603) 

(2) Atribuţii ale personalului de specialitate: 

PSIHOLOG - ATRIBUTII : 

 Intervenţii specifice de recuperare si consiliere a copiilor cu tulburari de spectru autist si 

familiile acestora, beneficiari ai Centrului de Consiliere şi Asistenţă Specializată pentru 

Persoanele cu Tulburări de Spectru Autist şi Familiile Acestora (în continuare Centru TSA) 

 Cunoaşte şi respectă: 

- Legislaţie în domeniul protecţiei copilului, 

- Legislaţia privind statutul psihologului şi exercitarea profesiei de psiholog, 

- Legea 151/2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate, educaţie şi sociale 

adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist şi cu tulburări de sănătate mintală 

asociate 

- Codul deontologic al profesiei de psiholog ; 

p)Normele de protecţia muncii şi PSI; 

      -    Prevederile Codului Muncii, 

- documente care reglementează activitatea D.G.A.S.P.C. Arad: 

- Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al D.G.A.S.P.C. Arad; 

- Regulamentul Intern al D.G.A.S.P.C. Arad; 

 - Contract colectiv de muncă al D.G.A.S.P.C. Arad; 

- documente care reglementează activitatea în birou: 

- Metodologia de Organizare şi Funcţionare; 

- Normele de Organizare şi Funcţionare; 

- Planul anual de acţiune; 

- Contractul individual de muncă; 
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Proceduri privind: 

- Intervenţii specifice de recuperare in tulburarea de spectru autist; 

- Consiliere psihologică                                                             

7. RESPONSABILITĂŢI :  

Psihodiagnostic şi evaluare clinică – pentru copiii aflaţi cu măsură de protecţie la asistenţi 

maternal profesionişti, pentru copiii/tinerii aflati cu masura de plasament in sistem rezidential şi 

pentru copii/tineri cu nevoi speciale: 

- Evaluare subiectiv emoţională, evaluare cognitivă; 

- Evaluarea simplă a personalităţii şi a mecanismelor de coping/adaptare/defensive; 

- Evaluarea psihologică asociată activităţilor cu grupuri de copii / familii; 

- Evaluarea contextului familial, profesional, social, economic, cultural in care se 

manifestă problemele psihice. 

-    Evaluare psihologică asociată expertizei avansate (ex. în faţa instanţelor judecătoreşti); 

Intervenţie / asistenţă / consultanţă psihologică - pentru copiii aflaţi cu măsură de protecţie la 

asistenţi maternal profesionişti, pentru copiii/tinerii aflati cu masura de plasament in sistem 

rezidential şi pentru copii/tineri cu nevoi speciale: 

- Intervenţii specifice pentru persoanele cu nevoi speciale (aria psihopedagogiei speciale in 

condiţii de psihopatologie); 

- Terapii de scurtă durată (individuale, de grup, cuplu şi familie) focalizate pe probleme 

subclinice şi/sau clinice nespecificate (vezi DSM); 

- Consiliere în situaţii de criza; 

-    Evaluarea şi diagnoza copiilor, tinerilor, membrilor familiei; 

-    Consultanţă pentru activităţile profesionale ale psihologilor practicanţi în pshologie 

clinică. 

Atributii specifice : 

- Întocmeşte raport de psihodiagnostic şi evaluare clinică, raport de consiliere psihologică, 

plan de consiliere, fişă de observaţie, fişă de interviu, anamneză; 

- Utilizează, in scopul realizării psihodiagnosticului şi a evaluării, următoarele tipuri de teste 

psihologice : teste de evaluare a personalităţii, de evaluare a capacităţii cognitive, teste 

proiective ;  scale de dezvoltare psiho-motorie ;    

- Urmăreşte evoluţia psihologică a tuturor beneficiarilor biroului; 

- Urmăreşte exprimarea liberă a opiniei copilului/tânărului în toate acţiunile ce îl privesc; 

-  Aplică procedurile referitoare la intimitate şi confidenţialitate conform Legii 213/2004; 

-  Aplică procedurile referitoare la intimitate şi confidenţialitate confor Regulamentului de 

Organizare şi Funcţionare al D.G.A.S.P.C. Arad; 

- Respectă şi aplică dispoziţiile emise de către conducerea instituţiei, care-l privesc; 

-  Responsabil înregistrări intrări (cereri, solicitări, adrese, etc.) în cadrul biroului; 

-  Întocmeşte lunar, trimestrial, semestrial şi anual şi la cerere statistici privind copiii / tinerii 

aflaţi în evidenţa biroului, înaintându-le şefului de birou; 

-  Întocmeşte raport de activitate lunar, trimestrial, semestrial, anual şi la cererea şefului de 

birou; 

-  Realizează baza de date privind grupul de beneficiari lunar, trimestrial, semestrial şi anual 

şi la cerere; 

- Participă la şedinţele de lucru organizat de : şef birou, director general adjunct, director 

general; 

-  Gestionează eficient resursele în cadrul biroului în vederea scăderii costurilor; 

- Sesizează nereguli, inadvertenţe şi formulează recomandări pentru depăşirea unor 

deficultăţi sau pentru îmbunătăţirea metodologiilor, a activităţii şi intervenţiilor cu copiii; 

- Răspunde afirmativ la cursurile de pregătire/perfecţionare profesională; 

- Respectă programul de lucru, semnează condica de prezenţă. 
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 - LOGOPED - ATRIBUTII : 

 -  Intervenţii logopedice pentru copiii cu tulburare de spectru autist şi familiile acestora 

- Asistenţă specifică  pentru copiii cu autism şi familiile acestora    

 Cunoaşte şi respectă: 

- Legislaţie în domeniul protecţiei copilului, 

- Legislaţia privind statutul psihologului şi exercitarea profesiei de psiholog, 

    -   Legea151/2010 – Privind serviciile specializate integrate de sanatate, educatie si sociale 

adresate persoanelor cu tulburari din spectrul autist si cu tulburari de sanatatemintala asociate 

     - Legea 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de libera practica, 

infiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Psihologilor din Romania 

- Codul familiei, 

- Etica profesională în psihologie clinică ; 

q)Normele de protecţia muncii şi PSI; 

      -    Prevederile Codului Muncii, 

- documente care reglementează activitatea D.G.A.S.P.C. Arad: 

- Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al D.G.A.S.P.C. Arad; 

- Regulamentul Intern al D.G.A.S.P.C. Arad; 

 - Contract colectiv de muncă al D.G.A.S.P.C. Arad; 

- documente care reglementează activitatea în birou: 

- Metodologia de Organizare şi Funcţionare; 

- Normele de Organizare şi Funcţionare; 

- Planul anual de acţiune; 

- Contractul individual de muncă; 

Proceduri privind: 

- Psihodiagnostic şi evaluare clinică; 

- Intervenţie / asistenţă/consultanţă psihologică; 

- Consiliere psihologică                                                             

Responsabilităţi :  

 Intervenţie / asistenţă / consultanţă psihologică - pentru copiii diagnosticaţi cu tulburăre de 

spectru autist, beneficiari ai Centrului de Consiliere şi Asistenţă Specifică pentru Persoanele 

cu TSA şi Familiile Acestora : 

 - Depistarea, evaluarea complexă şi identificarea tulburărilor de limbaj şi de comunicare la 

copiii diagnosticaţi cu tulburare de spectru autist 

 - Asigurarea caracterului preventiv al activităţii de terapie logopedică, prin acordarea unei 

atenţii  

prioritare copiilor cu tulburări de limbaj, în scopul prevenirii instalării dificultăţilor de vorbire 

-  Orientarea terapiei logopedice spre corectare, recuperare, compensare, adaptare şi integrare  

şcolară şi socială;   

- Corectarea tulburărilor de limbaj şi comunicare în vederea diminuării riscului de eşec 

şcolar.  

- Valorifică cunostinţele/abilităţile/competenţele dobândite în cadrul activităţilor de 

formare/perfecţionare prin diseminare , îmbunătăţire şi diversificare continuă a practicilor 

în activitatea logopedică;  

      -    Participă la stagii de formare/ cursuri de perfecţionare/ grade didactice/ manifestări 

ştiinţifice şi altele;  

Intervine terapeutic-recuperatoriu în concordanţă cu diagnosticul logopedic al copiilor/elevilor 

examinaţi; 

     - Evaluează periodic progresele realizate de elevi şi reproiectează activitatea de intervenţie;  
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     - Valorifică cunostinţele/abilităţile/competenţele dobândite în cadrul activităţilor de 

formare/perfecţionare prin diseminare , îmbunătăţire şi diversificare continuă a practicilor în 

activitatea logopedică; 

Atributii specifice : 

- Întocmeşte raport de psihodiagnostic şi evaluare clinică, raport de consiliere psihologică, 

plan de consiliere, fişă de observaţie, fişă de interviu, anamneză; 

- Utilizează, in scopul realizării psihodiagnosticului şi a evaluării, următoarele tipuri de teste 

psihologice : teste de evaluare a personalităţii, de evaluare a capacităţii cognitive, teste 

proiective ;  scale de dezvoltare psiho-motorie ;    

- Urmăreşte evoluţia psihologică a tuturor beneficiarilor biroului; 

- Urmăreşte exprimarea liberă a opiniei copilului/tânărului în toate acţiunile ce îl privesc; 

-  Aplică procedurile referitoare la intimitate şi confidenţialitate conform Legii 213/2004; 

-  Aplică procedurile referitoare la intimitate şi confidenţialitate confor Regulamentului de 

Organizare şi Funcţionare al D.G.A.S.P.C. Arad; 

- Respectă şi aplică dispoziţiile emise de către conducerea instituţiei, care-l privesc; 

-  Responsabil înregistrări intrări (cereri, solicitări, adrese, etc.) în cadrul biroului; 

-  Întocmeşte lunar, trimestrial, semestrial şi anual şi la cerere statistici privind copiii / tinerii 

aflaţi în evidenţa biroului, înaintându-le şefului de birou; 

-  Întocmeşte raport de activitate lunar, trimestrial, semestrial, anual şi la cererea şefului de 

birou; 

-  Realizează baza de date privind grupul de beneficiari lunar, trimestrial, semestrial şi anual 

şi la cerere; 

- Participă la şedinţele de lucru organizat de : şef birou, director general adjunct, director 

general; 

-  Gestionează eficient resursele în cadrul biroului în vederea scăderii costurilor; 

- Sesizează nereguli, inadvertenţe şi formulează recomandări pentru depăşirea unor 

deficultăţi sau pentru îmbunătăţirea metodologiilor, a activităţii şi intervenţiilor cu copiii; 

- Răspunde afirmativ la cursurile de pregătire/perfecţionare profesională; 

- Respectă programul de lucru, semnează condica de prezenţă. 

 

ART. 11 

Personalul administrativ, gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire 
Personalul administrativ asigură activităţile auxiliare serviciului social: aprovizionare, 

mentenanţă, achiziţii etc. şi poate fi: 

a) administrator; 

b) funcţionar  economic; 

c)  magaziner; 

d) personal pentru curăţenie spaţii,; 

e) şofer; 

f) muncitor calificat; 

g) muncitor necalificat. 

 

ART. 12 

Finanţarea centrului 
(1) în estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea resurselor 

necesare acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime de calitate 

aplicabile. 

(2) Finanţarea cheltuielilor centrului se asigură, în condiţiile legii, din următoarele surse: 

a) bugetul local al judeţului. 
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ANEXA Nr. 39 

 

 

 

REGULAMENT  

de organizare şi funcţionare a serviciului social de zi: 

"Centrul multifunctional de consiliere si educatie 

 

ART. 1 

Definiţie 

(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al Serviciului social 

"Centrul Multifunctional de Consiliere si Educatie", aprobat prin acelaşi/aceeaşi act 

administrativ/hotărâre/decizie
1
 prin care a fost înfiinţat, în vederea asigurării funcţionării 

acestuia, cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului 

persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile oferite etc. 

(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât şi 

pentru angajaţii centrului şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii 

legali/convenţionali, vizitatori. 

 

ART. 2  

Identificarea serviciului social 

Serviciul social "Centrul Centrul Multifunctional de Consiliere si Educatie.", cod serviciu social 

8899CZ-F-I, înfiinţat şi administrat de furnizorul DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA 

SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI ARAD, acreditat conform Certificatului de acreditare 

nr. 000159., deţine Licenţa de funcţionare definitivă/provizorie nr. CUI -(pentru centrele cu 

personalitate juridică
2
), sediul/sediile  ARAD, STR. 1 DECEMBRIE 1918, NR.14, JUD. ARAD 

 

ART. 3  

Scopul serviciului social 

Scopul serviciului social "Centrul Centrul Multifunctional de Consiliere si Educatie" este 

prevenirea si combaterea discriminarii, a marginalizarii si crearea premiselor favorabile 

promovarii incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile de copii cu tulburări de comportament, 

copii migraţi, traficaţi, copii care au părinţi plecaţi la muncă în străinătate și alte categorii de 

copii aflați în dificultate și asigură menţinerea, refacerea şi dezvoltarea capacităţilor copilului şi 

ale părinţilor săi pentru depăşirea situaţiilor care ar putea determina separarea copilului de 

familia sa. 

 

 

ART. 4  

Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare 

(1) Serviciul social "Centrul Centrul Multifunctional de Consiliere si Educatie." funcţionează cu 

respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale 

reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, Legea nr. nr. 272/2004, 

republicată, precum şi ale altor acte normative secundare aplicabile domeniului. 

(2) Standard minim de calitate aplicabil: Centrul de Consiliere pentru Copii si Parinti 

(3) Serviciul social "Centrul Multifunctional de Consiliere si Educatie" este înfiinţat prin 

Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 116/28.05.2013 şi funcţionează în cadrul Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului/Serviciului Public de Asistenţă Socială; 

 

ART. 5  

http://lege5.ro/Gratuit/gi4diobsha/legea-asistentei-sociale-nr-292-2011/4?pid=&d=2015-12-02
http://lege5.ro/Gratuit/gm4tcnrtha/legea-nr-272-2004-privind-protectia-si-promovarea-drepturilor-copilului/4?pid=&d=2015-12-02
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Principiile care stau la baza acordării serviciului social 

(1)"Centrul Multifunctional de Consiliere si Educatie." se organizează şi funcţionează cu 

respectarea principiilor generale care guvernează sistemul naţional de asistenţă socială, precum 

şi cu principiile specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislaţia 

specifică, în convenţiile internaţionale ratificate prin lege şi în celelalte acte internaţionale în 

materie la care România este parte, precum şi în standardele minime de calitate aplicabile. 

(2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul "Centrului 

Multifunctional de Consiliere si Educatie " sunt următoarele: 

a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare; 

b) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte egalitatea de 

şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală şi 

întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele beneficiare; 

c) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare; 

d) deschiderea către comunitate; 

e) asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor lor; 

f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate a 

unui personal mixt; 

g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se cont, 

după caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitatea de exerciţiu
5
; 

h) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare; 

i) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare; 

j) preocuparea permanentă pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza 

potenţialului şi abilităţilor persoanei beneficiare de a trăi independent; 

k) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a acestora 

în soluţionarea situaţiilor de dificultate; 

l) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare; 

m) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale; 

n) responsabilizarea membrilor familiei, reprezentaţilor legale cu privire la exercitarea 

drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor de întreţinere; 

o) primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor 

capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu care 

se pot confrunta la un moment dat; 

p) colaborarea centrului alte servicii publice/private de asistenţă socială. 

 

ART. 6  

Beneficiarii serviciilor sociale 

(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în "Centrul Multifunctional de Consiliere si Educatie" 

sunt: 

a) copii cu tulburări de comportament, copii migraţi, traficaţi, copii care au părinţi plecaţi la 

muncă în străinătate și alte categorii de copii aflați în dificultate. 

b) .familia acestora 

(2) Condiţiile de acces/admitere în centru sunt următoarele: 

a) acte necesare: 

- dispozitia de oferire de servicii, emisa de Directorul General al DGASPC Arad; 

- raport de evaluarea initiala; 

- plan de servicii emis de Primaria de domiciliu; 

- certificatul de nastere al beneficiarului; 

- copie dupa B.I.( C.I.) al beneficiarul 

- copie dupa B.I. (C.I.) al parintilor; 

- adeverinta medicala a copilului; 
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- certificat de casatorie, deces sau sentinta judecatoreasca de divort, acolo unde este cazul 

- contractul cu familia; 

b) existenta unei solicitari din partea partilor, rudelor, managerului de caz, cadrelor 

didactice, politie, etc . 

(3) Condiţii de încetare a serviciilor cand cazul a fost solutionat, beneficiarul are atutonomie si 

nu se mai impune interventia DGASPC, la cererea expresa a beneficiarului/reprezentantului 

legal. 

(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în " Centrul Multifunctional de Consiliere 

si Educatie." au următoarele drepturi: 

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; 

c) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite; 

d) să li se asigure continuitatea 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 li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime; 

g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite; 

h) să li se respecte toate drepturile speciale în situaţia în care sunt minori sau persoane cu 

dizabilităţi. 

(5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în "Centrul Multifunctional de Consiliere 

si Educatie." au următoarele obligaţii: 

a) să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială, medicală şi 

economică; 

b) să participe, în raport cu vârsta, situaţia de dependenţă etc. la procesul de furnizare a 

serviciilor sociale; 

c) să contribuie, în conformitate cu legislaţia în vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate, în 

funcţie de tipul serviciului şi de situaţia lor materială; 

d) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală; 

e) să respecte prevederile prezentului regulament. 

 

ART.7  

  Activităţi şi funcţii 

Principalele funcţii ale serviciului social "Centrul Multifunctional de Consiliere si Educatie " 

sunt următoarele: 

a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarelor 

activităţi: 

1. reprezintă furnizorul de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară; 

2. 1 Diagnoză socială  

2 Elaborare plan de intervenţie/de asistenţă şi îngrijire 

3 Îndrumare către alte servicii  

4 Consiliere socială 

5 Suport emoţional 

6 Management de caz, monitorizare cazuri sociale, supervizare activităţi de asistenţă socială   

b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg 

despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi: 

1.  Informare  

2. activități cu caracter preventiv și instructiv-educativ, 
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3. elaborarea si distribuirea de materiale cu caracter informativ in cadrul institutiilor publice la 

nivel local; 

4. elaborarea de rapoarte de activitate; 

c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a 

drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în care pot intra 

categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului 

acestuia, prin asigurarea următoarelor activităţi: 

1. informare cu privire la drepturile pe care le au ; 

2. .consiliere psiho-sociala; 

3. .consiliere juridica; 

d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi: 

1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor; 

2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate; 

3. Terapii de integrare/reintegrare socială.; 

4. Terapii de reabilitare/reintegrare socială: 

4.1Ergoterapie/terapie ocupaţională 

4.2Terapii de relaxare; 

e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea 

următoarelor activităţi: 

1. Elaborarea planului anual de acțiune ; 

2. Întocmirea necesarului de consumabile pentru funcționarea serviciului și aprobarea acestuia 

de către conducerea instituției; 

 

ART. 8  

  Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal 

(1) Serviciul social "Centrul Multifunctional de Consiliere si Educatie." funcţionează cu un 

număr de 6 total personal, conform prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Arad nr. 

116/28.05.2013, din care: 

a) personal de conducere: director, după caz, şef de centru etc. 1; 

b) personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă; personal de specialitate şi auxiliar: 6; 

c) voluntari: -. 

2. Personal de specialitate reprezintă 100% din totalul personalului. 

3. Încadrarea personalului se realizează cu respectarea numărului maxim de posturi prevăzut în 

statul de funcţii aprobat. 

(2) Raportul angajat/beneficiar este de -. 

 

ART. 9  

  Personalul de conducere 

(1) Personalul de conducere: 

- şef serviciu; 

b) coordonator personal de specialitate. 

(2) Atribuţiile personalului de conducere sunt: 

a) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul serviciului 

şi propune organului competent sancţiuni disciplinare pentru salariaţii care nu îşi îndeplinesc în 

mod corespunzător atribuţiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării 

serviciilor sociale, codului muncii etc.; 

b) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării 

obiectivelor şi întocmeşte informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale; 

c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi perfecţionare; 
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d) colaborează cu alte centre/alţi furnizori de servicii sociale şi/sau alte structuri ale societăţii 

civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătăţirii permanente a instrumentelor proprii 

de asigurare a calităţii serviciilor, precum şi pentru identificarea celor mai bune servicii care să 

răspundă nevoilor persoanelor beneficiare; 

e) întocmeşte raportul anual de activitate; 

f) asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii serviciului/centrului; 

g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice şi a numărului de 

personal; 

h) desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii centrului în comunitate; 

i) ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale 

drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce; 

j) răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul serviciului şi dispune, în 

limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea acestor activităţi sau, 

după caz, formulează propuneri în acest sens; 

k) organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a 

regulamentului de organizare şi funcţionare; 

l) reprezintă serviciul în relaţiile cu furnizorul de servicii sociale şi, după caz, cu autorităţile şi 

instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie; 

m) asigură comunicarea şi colaborarea permanentă cu serviciul public de asistenţă socială de la 

nivelul primăriei şi de la nivel judeţean, cu alte instituţii publice locale şi organizaţii ale societăţii 

civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor; 

n) numeşte şi eliberează din funcţie personalul din cadrul serviciului, în condiţiile legii; 

o) întocmeşte proiectul bugetului propriu al serviciului şi contul de încheiere a exerciţiului 

bugetar; 

p) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi beneficiarilor a 

prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare; 

q) asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale; 

r) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 

 

ART. 10  

  Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă. Personal de specialitate şi auxiliar 

(1) Personalul de specialitate: 

d) asistent social (263501); 

v) psiholog în specialitatea consiliere psihologică (263402); 

z) psihopedagog (263412); 

(2) Atribuţii ale personalului de specialitate: 

a) asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea 

prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile şi a prezentului regulament; 

b) colaborează cu specialişti din alte centre în vederea soluţionării cazurilor, identificării de 

resurse; 

c) monitorizează respectarea standardelor minime de calitate; 

d) sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de 

nerespectare a prevederilor prezentului regulament; 

e) întocmeşte rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată; 

f) face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării 

legislaţiei; 

g) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil: 

Asistent social 

-  Ofera asistenta de specialitate beneficiarilor aflati in evidenta CMCE; 
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- Asigura colaborarea cu serviciile de specialitate din cadrul DGASPC Arad si cu organismele 

private autorizate in vederea realizarii atributiilor de asistenta si incluziune sociala a cazurilor 

aflate in evidenta sa 

- oferă servicii, in baza unui plan personalizat de consiliere, pentru fiecare beneficiar al centrului 

și familia acestuia 

Realizează, în echipă multidisciplinară, campanii de informare si promovare a serviciilor oferite, 

în municipiul Arad și în comunitatile locale din judet,  

- Realizeaza si difuzeaza materiale documentare privind consecințele negative la care pot fi 

expusi copiii aflați în situații de dificultate, cu risc crescut de marginalizare socială care 

savarsesc fapte penale 

- Intocmeste dosarul beneficiarului 

- Elaboreaza si actualizeaza documentele specifice necesare instrumentarii cazurilor 

- Intocmeste rapoarte de activitate 

- Aduce la cunoştinţa şefilor ierarhici toate modificările apărute în munca la caz; 

- Participă la întâlnirile de lucru organizate de şeful serviciului/şeful centrului; 

Psiholog 

-  Evaluează nevoile beneficiarilor şi întocmeşte documentaţia necesară; 

- Realizează o evaluare comprehensivă şi multidimensională a situaţiei copilului/copiilor în 

context psiho-socio-familial; 

 - Participă, alături de echipă, la evaluarea detaliată a situaţiei copilului/copiilor şi întocmeşte 

raportul de evaluare detaliată; 

  - Efectuează planificarea serviciilor şi intervenţiilor concretizată prin programul personalizat de 

intervenţie; 

- Întocmeşte rapoarte de consiliere în urma întâlnirilor individuale şi de grup cu beneficiarii, 

conform PPI, pe teme ce vizează problemele cu care se confruntă beneficiarii în context psiho-

socio-familial; 

-  Realizează evaluarea psihologică a beneficiarilor, respectiv copiilor aflati in evidenta CMCE; 

- Realizează evaluarea psihologică la nivel afectiv, cognitiv, comportamental, aspecte ale 

personalităţii, aspecte ale dezvoltării psihologice copilului; 

- Oferă asistenţă specializată copiilor (şi/sau familiilor acestora); 

- Oferă consiliere psihologică în vederea optimizării autocunoaşterii şi dezvoltării personale a 

beneficiarului în scopul identificării de soluţii pentru beneficiari; 

 - Analizează situaţia specifică fiecărui caz, identifică problemele asupra cărora poate să 

acţioneze şi planifică activitatea de interventie; 

 - Oferă consiliere parintilor copiilor din cadrul CMCE în vederea stimulării capacităţilor 

parentale, prin insusirea unor tehnici de comunicare eficientă, identificarea modalităţilor de 

gestionare si soluţionare a conflictelor, cunoaşterea particularităţilor de vârstă şi a stadiilor de 

dezvoltare 

- Asigură consilierea psihologică şi suportul psihologic copilului si/sau familiei acestuia în mod 

individualizat şi/sau în grup, în condiţii de confidenţialitate; 

 -  Acordă consiliere psihologică, socio-familială şi pentru probleme educaţionale în vederea 

menţinerii, creşterii, dezvoltării sau normalizării relaţiilor familiale, având în permanenţă în 

vedere principiul respectării interesului superior al copilului; 

- Organizează împreună cu echipa campanii de informare şi promovare a serviciilor oferite în 

cadrul CMCE; 

- Îşi susţine în faţa autorităţilor competente  rapoartele şi răspunde pentru veridicitatea datelor 

conţinute în acestea; 

- Aduce la cunoştinţa şefilor ierarhici toate modificările apărute în munca la caz; 

- Participă la întâlnirile de lucru organizate de şeful serviciului/şeful centrului; 

Psihopedagog 



Proprietatea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad; nu poate fi difuzat sau reprodus fără autorizaţie 
 Pagina 501 

 

-  Intocmeste impreuna cu psihologul, asistentul social programe educative tinand cont de 

particulatitatile de varsta si individuale ale copiilor; 

-Organizeaza si desfasoara programe de educatie, activitati de consiliere, lectii educative si 

demonstratii practice pentru copiii si parintii aflati in evidenta CMCE, in cadrul programului 

„Scoala Parintilor”; 

-Stabileste consultandu-se cu psihologul, programul individual al copilului, modul de 

desfasurare, durata in timpul zilei si materialele necesare desfasurarii acesteia; 

-Planifica activitatile recreative si de socializare; 

-Prezinta impreuna cu psihologul un raport semestrial sefului de serviciu; 

-Desfasoara activitati periodice stabilite de catre seful de serviciu in incinta Ludotecii din cadrul 

Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Arad; 

- Participă la întâlnirile de lucru organizate de şeful serviciului/şeful centrului; 

 

ART. 11   

  Personalul administrativ, gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire 

Personalul administrativ care asigură activităţile auxiliare serviciului pentru prevenirea 

marginalizării sociale, trafic, migrație și repatrieri este angajat la nivelul D.G.A.S.P.C.Arad și 

deservește toate serviciile care funcționează în sediul din Arad, str. 1 Decembrie 1918, nr. 14. 

 

ARTICOLUL 12  

Finanţarea centrului 

(1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea resurselor 

necesare acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime de calitate 

aplicabile. 

(2) Finanţarea cheltuielilor centrului se asigură, în condiţiile legii, din bugetul local al judeţului 
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ANEXA Nr. 40 

 

 

REGULAMENT  

de organizare şi funcţionare 

a Centrului Maternal 

 

 

Capitolul I 

Misiunea centrului şi cadrul juridic 

Art. 1. Misiunea Centrului maternal  

Alin. 1. Centrul maternal face parte din structura organizatorică a Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad, instituţie publică de interes judeţean, cu personalitate 

juridică, sub autoritatea Consiliului Judeţean Arad. 

Alin. 2. Centrul maternal funcţionează în cadrul Serviciului pentru prevenirea marginalizării 

sociale, trafic, migraţie şi repatrieri.  

Alin. 3. Centrul maternal este un serviciu pentru prevenirea separării copilului de părinţii săi, de 

tip rezidenţial, organizat pe model familial, a cărui misiune este de a permite formarea, menţinerea şi 

întărirea legăturilor familiale, precum şi sprijinirea familiei pentru asumarea responsabilităţilor 

parentale.  

  

Art.2. Cadrul juridic. Documente de referinţă. 

 Alin. 1. Legislaţie primară: 

a) Legea nr. 272 /2004– privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

b) Legea nr. 292/2011 – legea asistenţei sociale; 

c) Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale; 

d) Ordonanţa nr. 68/2003, privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

e) Ordinul nr. 101/2006 privind aprobarea Standardelor minime obligatorii privind centrul maternal şi 

a Ghidului metodologic de implementare a acestor standarde; 

f) Ordinul nr. 288/2006 privind aprobarea standardelor minime obligatorii privind managementul de 

caz în domeniul protecţiei copilului; 

g) Hotărârea nr. 1437/2004 privind organizarea şi metodologia de funcţionare a comisiei pentru 

protecţia copilului; 

h) Hotărârea nr. 1434/2004  – privind atribuţiile şi Regulamentul –cadru de organizare şi funcţionare 

ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

i) Ordinul nr. 95/2006 pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre direcţiile 

generale de asistenţă socială şi protecţia copilului şi serviciile publice de asistenţă socială/persoane cu 

atribuţii de asistenţă socială, în domeniul protecţiei drepturilor copilului. 

 Alin. 2. Legislaţie secundară. 

a) Constituţia României; 

b) Legea nr. 466/2004 – privind Statutul asistentului social din România, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

c) Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

d) Legea nr. 477/2004 – privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi 

instituţiile publice; 

e) Ordinul nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice; 
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f) Legea nr. 319/2006 privind sănătatea şi securitatea în muncă; 

g)Hotărârea nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a  prevederilor Legii 

securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006; 

h) Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor; 

i) Ordinul nr. 712/2005 privind organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor; 

j) Ordinul nr. 130/2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a scenariilor de securitate la 

incendiu. 

Alin. 3. Alte documente: 

a) Contractul colectiv de muncă; 

b) Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Arad; 

c) Regulamentul intern al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad; 

d) Norme interne de funcţionare a Centrului maternal; 

e) Codul etic al angajaţilor Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad; 

f) Carta drepturilor beneficiarilor; 

g) Proceduri generale, operaţionale şi de sistem, aprobate, pentru procese şi activităţi în cadrul 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad; 

h) SR EN ISO 9000 : 2006 – Sistemul de management al calităţii. Principii fundamentale şi  

vocabular; 

i)  SR EN ISO 9001 : 2008 – Sistemul de management al calităţii. Cerinte; 

j) SR EN ISO 9004 : 2001 –Sistemul de management al calităţii. Linii directoare pentru îmbunătăţirea 

performanţelor. 

 

Capitolul II 

Principii de lucru  

Art. 3. Principiile de lucru în Centrul maternal sunt cele prevăzute în Convenţia ONU cu privire la 

drepturile copilului ratificată prin Legea nr. 18/1990, republicată, precum şi principiile menţionate în 

Legea 272/2004 cu privire la protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată. Principiile 

prioritare pentru activitatea Centrului maternal sunt următoarele: 

Alin. 1. Principiul îngrijirii copilului în familie - în Centrul maternal se asigură stabilitatea 

relaţiei copilului cu mama sa, se creează cadrul pentru menţinerea şi dezvoltarea relaţiilor 

intrafamiliale; 

Alin. 2. Principiul abordării comprehensive - asigurarea unui mod global şi unitar de abordare a 

cazurilor; 

Alin. 3. Principiul intervenţiei planificate - asigurarea unei intervenţii personalizate, pe perioadă 

determinată de timp (maxim un an, o singură dată, perioadă clar specificată în Contractul de 

rezidenţă), fiecare cuplu mamă-copil va avea un Program personalizat de intervenţie (conţinând 

obiective, activităţi şi termene prestabilite), elaborat în acord cu mama şi cu participarea ei directă; 

Alin. 4. Principiul parteneriatului între echipa pluridisciplinară (asistent social, psiholog, 

educator, consilier, asistent medical, muncitor calificat, îngrijitori) a centrului şi beneficiari, potrivit 

căruia mama şi familia acesteia sunt parteneri în luarea deciziilor în vederea depăşirii situaţiei de criză 

traversată de către beneficiari. Presupune participarea activă a mamei. Parteneriatul este formalizat 

prin intermediul Contractului de rezidenţă, care se încheie între Direcţia Generală de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului Arad – Centrul maternal şi fiecare beneficiară în parte. Sunt respectate 

următoarele valori: 

 Siguranţa copilului este principala preocupare a specialiştilor; 

 Copiii au dreptul la propria lor familie; 

 Familia este sursa fundamentală de îngrijire şi ocrotire a copiilor; 

 Criza reprezintă o oportunitate pentru schimbare; 

 Familiile care aparent nu au nici o speranţă se pot schimba şi dezvolta; 
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 Este datoria noastră să insuflăm speranţa. 

Alin. 5. Principiul intervenţiei limitate în timp – acordarea serviciilor în centru se realizează 

pentru o perioadă de timp limitată şi este adecvată nevoilor specifice fiecărui caz în parte; 

Alin. 6. Principiul confidenţialităţii – afirmă dreptul beneficiarului la intimitate şi la respectarea 

vieţii sale private. Beneficiarii din Centrul maternal au dreptul ca relaţia de asistenţă să se realizeze cu 

respectarea legilor, politicilor şi standardelor etice privitoare la confidenţialitate. În abordarea cazului, 

profesioniştii implicaţi vor face distincţia între informaţia publică şi cea privată, vor colabora şi vor 

face schimb de informaţii cu privire la caz numai în interesul beneficiarului şi cu acordul prealabil al 

acestuia; 

Alin. 7.  Respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului; Interesul 

superior al copilului se circumscrie dreptului copilului la o dezvoltare fizică şi morală normală, la 

echilibru socioafectiv şi la viaţa de familie. Principiul interesului superior al copilului este impus 

inclusiv în legătură cu drepturile şi obligaţiile ce revin părinţilor copilului, altor reprezentanţi legali ai 

săi, precum şi oricăror persoane cărora acesta le-a fost plasat în mod legal. În determinarea interesului 

superior al copilului se au în vedere cel puţin următoarele: 

 Nevoile de dezvoltare fizică, psihologică, de educaţie şi sănătate, de securitate şi stabilitate şi 

apartenenţă la o familie; 

 Opinia copilului, în funcţie de vârsta şi gradul de maturitate; 

 Istoricul copilului, având în vedere, în mod special, situaţiile de abuz, neglijare, exploatare sau 

orice altă formă de violenţă asupra copilului, precum şi potenţialele situaţii de risc care pot interveni 

în viitor; 

 Capacitatea părinţilor sau a persoanelor care urmează să se ocupe de creşterea şi îngrjirea copilului 

de a răspunde nevoilor concrete ale acestuia; 

 Menţinerea relaţiilor personale faţă de care copilul a dezvoltat relaţii de ataşament. 

Alin. 8.  Egalitatea şanselor şi nediscriminarea; 

Alin. 9. Stimularea responsabilităţii şi a autonomiei mamei - Mama trebuie să fie conştientă că 

responsabilitatea supravegherii, îngrijirii şi creşterii copilului îi revine ei, ea fiind reprezentantul legal 

al copilului, iar personalul centrului are rol de acompaniere şi consiliere; 

Alin. 10. Responsabilizarea părinţilor cu privire la exercitarea drepturilor şi îndeplinirea 

obligaţiilor părinteşti; 

Alin. 11. Primordialitatea responsabilităţii părinţilor cu privire la respectarea şi garantarea 

drepturilor copilului; 

Alin. 12. Respectarea demnităţii copilului;  

Alin. 13. Asigurarea stabilităţii şi continuităţii în îngrijirea, creşterea şi educarea copilului; 

Alin. 14. Celeritate în luarea oricărei decizii cu privire la copil; 

Alin. 15. Asigurarea protecţiei împotriva abuzului, neglijării, exploatării şi oricărei forme de 

violenţă asupra copilului. 

 

Capitolul III 

Servicii oferite 

Art. 4. Servicii oferite în cadrul Centrului maternal 

Centrul maternal oferă servicii de găzduire, de asigurare a hranei, de menţinere a stării de sănătate, de 

educaţie şi consiliere a beneficiarilor, servicii pentru dobândirea deprinderilor de viaţă independentă, 

de integrare socială şi/sau profesională, servicii post-rezidenţiale. 

Alin. 1. Găzduirea cuplului mamă-copil, presupune asigurarea locuinţei pentru mamă şi copil, 

asigurarea condiţiilor de îngrijire (hrană, unele obiecte de îmbrăcăminte, jucării, produse pentru igiena 

personală, etc); se realizează prin componenta rezidenţială a Centrului maternal. Găzduirea poate fi 

întreruptă înainte de expirarea perioadei prevăzută în contractul de rezidenţă în următoarele condiţii: 

a) îndeplinirea obiectivelor prevăzute în programul personalizat de intervenţie; b) identificarea altor 

soluţii pentru cuplul mamă-copil; c) la solicitarea scrisă a mamei (adulte); d) încălcarea repetată a 
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contractului de rezidenţă (în cazul mamei adulte). În ultimele două situaţii, managerul de caz 

evaluează situaţia de pericol iminent pentru copil şi propune luarea măsurii plasamentului în regim de 

urgenţă, conform legii. În cazul în care această soluţie nu este oportună, părăsirea Centrului maternal 

se face doar cu asigurarea planului de servicii post-rezidenţiale semnat de către autorităţile locale din 

comunitatea în care se (re)integrează cuplul mamă-copil. 

 Alin.2. Asigurarea hranei. 

a) Centrul maternal asigură cuplurilor mamă-copil o alimentaţie corespunzătoare sub aspect cantitativ 

şi calitativ, care răspunde nevoilor nutriţionale ale adultului şi ale copilului, ţinându-se cont de 

preferinţele acestora. 

b) Mamele rezidente în centru participă activ la prepararea şi servirea meselor. 

c) Meniurile sunt stabilite de către un educator şi administratorul centrului, sub coordonarea unui 

asistent medical, ţinându-se cont de preferinţele mamelor şi recomandările alimentare făcute de către 

medicul de familie şi/sau de către medicul specialist, fiind realizate şi în funcţie de contractele 

existente cu furnizorii; 

d) Mamele participă la elaborarea meniurilor, la alegerea acestora, sub îndrumarea unui educator; 

e) Alimentele sunt preparate şi servite în bucătărie, de către mamele rezidente, asistate de un membru 

al echipei; 

f) Mamele rezidente prepară meniurile pentru toţi beneficiarii, în funcţie de programul stabilit şi 

afişat la vedere; 

g) Dezvoltarea ponderală a copiilor se urmăreşte atent, completându-se fişe de monitorizare a 

creşterii şi dezvoltării copilului; 

h) Alimentele şi produsele alimentare sunt depozitate în spaţii special amenajate în vederea păstrării 

atributelor nutritive ale acestora şi evitării alterării lor, în conformitate cu normativele în vigoare; 

i) Produsele alimentare pe care familia beneficiară le introduce în centru şi modul în care acestea 

sunt păstrate în spaţiile de folosinţă comună sau în cele de folosinţă individuală, sunt 

gestionate/urmărite de către personalul Centrului maternal, astfel încât riscul unei toxiinfecţii 

alimentare sau a unor epidemii infecţioase să fie cât mai mic. 

  Alin.3. Menţinerea stării de sănătate. 

a) Centrul maternal promovează şi întreţine starea de sănătate a cuplurilor mamă-copil şi asigură 

accesul acestora la servicii de îngrijire a sănătăţii, ca răspuns la nevoile identificate. 

b) Copiii rezidenţi beneficiază de asistenţă medicală profilactică şi curativă în vederea unei bune 

dezvoltări fizice şi psihologice. 

c) Starea de sănătate a copilului este permanent urmărită de către mama sa, personal şi medicul de 

familie. 

d) Anterior admiterii în Centrul maternal este necesară o evaluare medicală (eventual psihiatrică) a 

cuplului mamă-copil; 

e) Se organizează activităţi specifice privind îndrumare, sprijin şi consiliere pe probleme de sănătate, 

igienă şi îngrijire personală, nutriţie şi dietă, educaţie pentru sănătate, inclusiv educaţie sexuală şi 

contraceptivă; 

f) În cazul îmbolnăvirilor infecto-contagioase ale mamei şi/sau copilului care nu necesită spitalizare, 

cuplul mamă-copil se va izola într-o cameră  (utilată cu toate facilităţile şi cu acces separat la camera 

de toaletă), conform indicaţiilor medicului, iar în această perioadă mama copilului bolnav nu va 

participa la nicio activitate care nu are legătură cu îngrijirea copilului şi va evita contactul cu celelalte 

cupluri rezidente. Starea de izolare se menţine în conformitate cu recomandările medicale. Evoluţia 

stării de sănătate va fi urmărită de către medicul de familie şi de către personalul calificat (asistent 

medical, educator). 

g) În cazul în care este necesară internarea copilului în spital, mama va însoţi copilul; 

h) În cazul în care mama necesită internare,  vor fi identificate soluţii optime pentru cuplul mamă-

copil, cu aprobarea conducerii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad. 

Situaţii posibile: 



Proprietatea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad; nu poate fi difuzat sau reprodus fără autorizaţie 
 Pagina 506 

 

 Dacă mama necesită spitalizare de maxim o săptămână, copilul acesteia poate rămâne în 

Centrul maternal, doar cu dispoziţia directorului general al Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului; 

 Dacă mama necesită spitalizare mai mare de o săptămână, se stabileşte o măsură de 

plasament pentru copil de către Comisia de Protecţie a Copilului fie la asistent maternal 

profesionist, fie în familia lărgită a copilului în măsura în care acest fapt este posibil. Dacă 

internarea este de maximum o lună, la externare, mama şi copilul pot reveni în Centrul 

maternal. Dacă mama necesită spitalizare mai mare de şase luni şi se apreciază că decizia de 

găzduire a cuplului mamă-copil în Centrul maternal nu mai poate fi îndeplinită, se caută 

soluţii pentru instituirea unei măsuri de protecţie specială pentru copil. 

 Pe toată perioada spitalizării mamei, este menţinută relaţia mamă-copil, prin vizite ale 

copilului la spital, în cazul în care aceasta nu reprezintă un risc pentru copil, mama fiind 

informată despre evoluţia copilului.  

i) În cazul administrării medicamentelor, mama  este responsabilă de administrarea medicamentaţiei 

(preventive şi/sau curative) prescrisă copilului, precum şi de propria medicaţie, cu respectarea 

procedurilor privitor la manevrarea medicamentelor. Mama va fi în permanenţă supravegheată de 

către personalul de specialitate în administrarea medicamentaţiei prescrise de către medic. 

j) Personalul Centrului maternal este atent la starea cuplului mamă-copil şi apelează la medicul de 

familie şi/sau servicii medicale de urgenţă în cazul în care apar motive de îngrijorare generate de orice 

schimbare apărută în starea de sănătate a acestuia; 

k) Personalul Centrului maternal (educator, asistent medical) va urmări primirea, evidenţa, 

depozitarea, manipularea, administrarea şi îndepărtarea medicamentelor, conform legislaţiei în 

vigoare; 

l) Personalul şi mamele rezidente au obligaţia să respecte periodicitatea examenului medical. Alin.  

 

4. Educaţia şi consilierea beneficiarilor. Prin asistenţa de specialitate, Centrul maternal sprijină 

mama, în mod individualizat şi personalizat, în demersul de asumare a rolului matern, creându-se 

condiţii pentru stabilirea şi punerea în practică a programului personalizat de intervenţie pentru fiecare 

cuplu mamă-copil, astfel încât mama să fie capabilă să asigure copilului său o dezvoltare 

corespunzătoare nevoilor sale afective, sociale, educaţionale şi medicale.  

a) Consilierea: 

1. se realizează în baza programului personalizat de intervenţie şi are obiective specifice 

care se stabilesc cu acordul beneficiarului; 

2. poate avea loc atât la sediul centrului cât şi la domiciliul beneficiarului;  

3. consilierea poate fi socială, psihologică, juridică, pentru găsirea unui loc de muncă, 

urmărindu-se dezvoltarea abilităţilor de creştere şi îngrijire a copilului (de autoîngrijire), 

creşterea responsabilităţii mamei privind soarta sa şi cea a copilului său; tatăl copilului, 

precum şi familia lărgită sunt încurajaţi să participe la activităţile de educaţie şi 

consiliere;  

4. se realizează în funcţie de nevoile cuplurilor mamă-copil şi în scopul responsabilizării 

mamei faţă de propriul copil, câştigarea unei autonomii reale în exercitarea funcţiei 

maternale, pregătirea mamei pentru integrare profesională şi socială şi sunt întreprinse 

demersuri în vederea rezolvării şi/sau diminuării diferitelor probleme cu care se 

confruntă cuplul mamă-copil, în vederea ieşirii din situaţia de criză; 

5. programul pentru majoritatea categoriilor de activităţi de consiliere şi educaţie 

cuprinde activităţi individuale (interviu, acordare de suport, etc) şi activităţi de grup 

(grup de discuţii,  atelier de puericultură, atelier de educaţie pentru sănătate, ş.a.m.d.). 

6. consilierea se face respectând regulile etice şi cele deontologice ale muncii sociale; 

b) Informarea:  
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1. categoriile de informaţii oferite sunt variate: informaţii practice despre creşterea şi 

educarea copilului; informaţii cu caracter juridic, informaţii medicale (acordarea 

primului ajutor, nutriţie şi dietă, schema de vaccinări a copilului, infecţii cu transmitere 

sexuală, elemente de educaţie contraceptivă şi sexuală, etc), informaţii despre alte 

servicii şi programe din comunitate (inclusiv servicii/programe care oferă locuri de 

muncă sau organizează cursuri de reconversie profesională) 

pentru informarea beneficiarilor se folosesc şi broşuri şi pliante accesibile, utilizându-se 

şi materiale informative realizate de parteneri ai centrului. Sunt necesare informaţii 

concrete legate şi de obţinerea drepturilor sociale  (în ce condiţii se acordă, unde să se 

adreseze), organizatorii de cursuri de reconversie profesională, servicii pentru copii, etc.  

c) După fiecare întâlnire se întocmeşte raportul de consiliere, nota de întâlnire, conform procedurilor 

operaţionale existente la nivelul serviciului. 

Alin.5. Servicii pentru dobândirea deprinderilor de viaţă independentă. Centrul maternal 

sprijină mama în vederea dobândirii deprinderilor de viaţă independentă, iniţiind activităţi pentru 

formarea deprinderilor de gestionare a timpului, deprinderi de muncă, deprinderi de gestionare a 

banilor, deprinderi de folosire a resurselor comunităţii, etc. 

Alin. 6. Integrarea socială şi profesională. Centrul maternal sprijină cuplul mamă-copil în 

vederea dezvoltării autonomiei care favorizează (re)integrarea acestuia în familie şi/sau comunitate. 

Beneficiarele sunt informate despre oferta de servicii sociale aflată în comunitate şi sunt încurajate 

demersurile pentru identificarea unor posibile resurse pentru autonomizare. Relaţia dintre mamă şi 

diverse servicii aflate în comunitate sunt intermediate de către personalul centrului (responsabilul de 

caz), în scopul stimulării mamei de a deveni autonomă şi responsabilă. De asemenea, mamele sunt 

implicate pe toată perioada rezidenţei în activităţile de autogospodărire, evident, cu sprijinul 

personalului, dar şi încurajate să desfăşoare activităţi care să răspundă nevoilor de relaxare şi de 

dezvoltare a abilităţilor.  

Alin. 7.  Monitorizarea şi evaluarea periodică a fiecărui caz. Rezidenţa în Centrul maternal 

este temporară şi condiţionată de coparticiparea mamei la derularea programului personalizat de 

intervenţie. Fiecare cuplu mamă-copil, după încetarea perioadei de rezidenţă în Centrul maternal, va fi 

monitorizat pe o perioadă de trei luni, cu posibilitate de prelungire, în cazul în care condiţiile o impun. 

Autorităţile locale din comunitatea în care se (re)integrează cuplul mamă-copil vor fi implicate în 

realizarea monitorizării acestuia.  

 

Capitolul IV 

Procedura de acordare de servicii beneficiarilor  în Centrul maternal 

Art. 5. Procedura de acordare de servicii beneficiarilor în Centrul maternal 

Alin. 1. Identificarea  beneficiarilor se realizează: 

a) prin activităţi de promovare a serviciului prin informarea şi distribuirea materialelor promoţionale 

familiilor, medicilor de familie, profesioniştilor şi altor membri ai comunităţii; 

b) cu sprijinul altor servicii din comunitate. 

Alin. 2. Preluarea cazurilor se poate realiza prin: 

a) solicitare directă; 

b) referire din partea asistentului social din cadrul SPAS sau a persoanei cu atribuţii în asistenţă 

socială din comunitatea din care provine mama/gravida sau din partea maternităţii, spitalului (ex. 

pediatrie); 

c) autosesizare urmată de transfer din cadrul unui alt serviciu din cadrul DGASPC, de regulă în cazul 

unei gravide minore cu măsură de protecţie de tipul plasamentului sau plasamentului de urgenţă; 

d) sesizare din partea unei persoane fizice. 

Alin.3. a) Beneficiarii sunt asistaţi în Centrul maternal în baza dispoziţiei de asistare, emisă de 

către Directorul general al DGASPC Arad. 
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b) Dispoziţia directorului se face în baza unui plan de servicii care este în responsabilitatea 

asistentului social de la nivelul serviciului public de asistenţă socială / persoanei cu atribuţii în 

asistenţă socială de la nivelul comunităţii din care provine mama/gravida, precum şi în baza raportului 

de evaluare detaliată, întocmit de către specialiştii centrului. 

c) În cazul în care mama/gravida este minoră, admiterea se face în baza hotărârii de plasament emisă 

de către Comisia pentru protecţia copilului sau instanţa judecătorească, conform legii. 

d) Admiterea copilului a cărui mamă este minoră se face prin dispoziţia directorului general al 

DGASPC, în baza unui plan de servicii şi a raportului de evaluare detaliată, întocmit de către 

specialiştii centrului.  

e) Admiterea gravidei minore care are deja stabilită o măsură de protecţie, se face prin transfer în 

Centrul maternal, după o reevaluare a situaţiei acesteia – printr-o nouă măsură de protecţie. 

Alin. 4. Perioada de asistare poate fi stabilită pentru o perioadă de 12 luni pentru prevenirea 

următoarelor situaţii: dependenţa mamei de servicii, conştientizarea de către mamă a 

responsabilităţilor sale pentru creşterea copilului. 

Alin.5. În cazul în care, iniţial, a fost stabilită o perioadă de asistare mai mică de 12 luni, iar la 

încetarea perioadei de asistare, după o reevaluare a situaţiei cuplului mamă-copil, în funcţie de nevoile 

identificate, se constată necesitatea continuării rezidenţei, se va stabili o nouă perioadă de asistare. 

Alin.6. Serviciile sunt acordate beneficiarilor în baza unui program personalizat de intervenţie, 

elaborat de către specialişti în colaborare cu beneficiara. 

Alin.7. Implementarea programului personalizat de intervenţie se face în baza contractului de 

rezidenţă, încheiat cu beneficiara. 

Alin.8. Programul personalizat de intervenţie, este reevaluat periodic, iar în cazul în care situaţia 

o impune, sunt modificate obiectivele. 

Alin.9. După plecarea din Centrul maternal cuplurile mamă-copil sunt monitorizate.  

Alin.10. Închiderea cazului se face în baza raportului de închidere, întocmit de către specialiştii 

centrului.  

 

Art. 6. Criterii de admitere a beneficiarilor la serviciile oferite: 

Alin.1. Pot fi beneficiari ai Centrului maternal: 

a) cuplurile mamă-copil (nou-născut) aflate în situaţie de risc în ceea ce priveşte separarea copilului de 

familia sa (în risc de degradare/ruptură a legăturii familiale); 

- mame cu copii nou-născuţi cu risc de abandon, în general mame singure, mame minore, mame aflate 

în conflict cu familiile lor, mame provenind din familii dezorganizate, sărace; 

- mame cu copii nou-născuţi care, temporar nu (mai) au locuinţă sau /şi care se confruntă cu mari 

probleme (financiare, profesionale, relaţionale, materiale) fiind în imposibilitatea de a răspunde 

adecvat nevoilor copilului; 

- mame tinere abuzate în propria familie; 

b) cuplul mamă-copil inclus într-un program de restabilire a legăturii familiale; 

- mame tinere al căror copil a avut o măsură de protecţie şi care au nevoie de o etapă intermediară de 

asistenţă complexă şi suport pentru reintegrarea familială definitivă a copilului; 

c) gravide în dificultate (aflate în una/mai multe din situaţiile prezentate anterior) pe parcursul 

ultimului trimestru de sarcină; 

d) mame cu vârsta sub 18 ani, aflate în una din situaţiile prezentate. 

Alin.2. Sunt acceptate mamele/gravidele care deţin carte de identitate eliberată în judeţul Arad 

(cu domiciliul în judeţul Arad) sau reşedinţa stabilită în judeţul Arad. 

Alin. 3. Beneficiarii sunt selectaţi, în urma evaluărilor, în funcţie de: 

- solicitări; 

- riscul cel mai crescut; 

- capacitatea Centrului maternal; 

- posibilităţile existente de reintegrare socio-profesională a mamei. 
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Alin. 4. Nu sunt admise mamele care: 

- prezintă tulburări de comportament  sau de personalitate importante; 

- prezintă o dependenţă faţă de alcool sau droguri; 

- cu boli psihice sau infecto-contagioase. 

Alin. 5.  Beneficiarii indirecţi ai Centrului maternal sunt: tatăl copilului, membrii familiei 

lărgite, deoarece în pregătirea reintegrării familiale o deosebită atenţie se acordă întregii familii în 

dificultate prin asistenţă de specialitate, finalitatea constituind-o construirea sau reconstruirea 

legăturilor fundamentale pentru a oferi cadrul ideal de creştere şi dezvoltare copilului. 

Alin.6. Cerinţe de acces în centru: 

a) nevoile de asistenţă formulate de către potenţialii beneficiari; 

b) buletin/carte de identitate eliberată în judeţul Arad (cu domiciliu stabil în judeţul Arad) sau cu 

reşedinţa în judeţul Arad; 

c) numărul cazurilor active la momentul adresării; 

d) eficienţa cu care centrul poate acoperi nevoile de asistenţă a celui ce se adresează serviciului; 

e)dacă centrul nu poate răspunde eficient particularităţilor beneficiarilor, aceştia vor fi orientaţi către 

alte servicii. 

 

Art.7. Documente de lucru: 

Alin. 1. Toate documentele de referinţă sunt menţionate în cele patru Proceduri operaţionale ale 

serviciului (Evaluarea iniţială a cuplurilor mamă-copil, Acordarea de asistenţă de specialitate cuplului 

mamă-copil, Monitorizarea cuplului mamă-copil, Managementul centrului).  Printre acestea,  

amintim: 

a) Fişa de evaluare iniţială întocmită de către un membru al echipei; 

b) Fişa de evaluare a nevoilor sociale a familiei se întocmeşte pentru a se evalua nevoile 

beneficiarului în vederea oferirii serviciilor; 

c) Fişa de evaluare psihologică completată de către psihologul centrului; 

d) Raportul de referire se întocmeşte în cazul în care beneficiarii nu se încadrează în criteriile de 

asistare stabilite pentru Centrul maternal, referindu-se către un alt serviciu în afara DGASPC 

Arad; 

e) Raportul de orientare se întocmeşte în cazul orientării cazului pentru a beneficia de alte 

servicii; 

f) Fişă de semnalare obligatorie a situaţiei de abuz este întocmită în cazul constatării unor situaţii 

de abuz asupra copilului; 

g) Raportul de evaluare detaliată se realizează în urma întâlnirilor directe cu mama şi cu cei 

implicaţi, vizează aspecte legate de mediul de viaţă a beneficiarilor, dificultăţile psiho-sociale, 

nevoile şi resursele beneficiarilor, este avizat de către şeful centrului, înaintat şefului ierarhic şi 

adus la cunoştinţa beneficiarilor, în baza evaluării detaliate se ia decizia de oferire de servicii; 

h) Contractul de rezidenţă reglementează legal acordul dintre părţi, acoperă zona comună a 

cererilor şi nevoilor beneficiarilor şi răspunsurile pe care le poate oferi instituţia şi este încheiat 

între DGASPC Arad şi beneficiară; sunt menţionate condiţiile în care se vor oferi serviciile şi 

responsabilităţile specifice pentru fiecare parte implicată în perioada de timp stabilită; se emite 

în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte. În cazul:  

1) mamei/gravidei minore, contractul de rezidenţă este semnat de către părinţii sau 

reprezentantul legal al acesteia; 

2) mamelor/gravidelor minore cu vârsta peste 14 ani, contractul de rezidenţă este semnat 

şi de acestea, însă după o evaluare şi consiliere psihologică prealabilă;  

3) gravidei minore cu măsură de protecţie, după naştere se încheie un nou contract de 

rezidenţă. 

i) Actul adiţional la contractul de rezidenţă se întocmeşte în cazul prelungirii perioadei de 

asistare a cuplului mamă-copil în centru; 
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j) Programul personalizat de intervenţie -  document scris redactat de către responsabilul de caz 

şi personalul de specialitate al Centrului maternal, de comun acord cu mama, ce conţine 

obiective operaţionale, activităţi şi rezultate previzionale în intervale de timp determinate, 

specialişti nominalizaţi cu atribuţii clare atât din cadrul Centrului maternal,  resurse materiale şi 

financiare, proceduri şi date de re-evaluare stabilite. Se pune în practică numai cu acordul mamei 

şi cu participarea sa directă în cel mult două săptămâni de la admiterea cuplului mamă-copil în 

Centrul maternal, poate aborda într-un mod coerent şi unitar componente legate de relaţia mamă-

copil, educaţia şi responsabilizarea mamei în relaţia sa cu copilul, asigurarea sănătăţii fizice şi 

psihice a mamei şi copilului, pregătirea mediului familial pentru primirea şi (re)integrarea 

copilului şi a mamei, orientarea şi pregătirea pentru integrare socială şi profesională 

k) Raport de consiliere psihologică întocmit de către psiholog în urma întâlnirilor cu beneficiarii; 

l) Raport de consiliere socială,  întocmit de către asistent social, psiholog, şef centru în urma 

întâlnirilor cu beneficiarii; 

m)Notă de întâlnire se întocmeşte de către educator, asistent medical/bucătar în urma întâlnirilor 

individuale/de grup cu mamele rezidente; 

n) Notă  de evaluare lunară a programului personalizat de intervenţie, este întocmită lunar sau de 

câte ori este nevoie, cuprinde modul în care au fost atinse obiectivele din cadrul programului 

personalizat de intervenţie. 

o) Raportul de vizită se întocmeşte cu ocazia efectuării vizitelor în teren (la domiciliu); 

p) Raport de reevaluare este elaborat la sfârşitul perioadei de asistare în Centrul maternal sau ori 

de câte ori este nevoie şi se referă la nivelul de atingere a obiectivelor stabilite în programului 

personalizat de intervenţie şi include orice modificare survenită în acest plan.  

r) Raport de monitorizare se întocmeşte după fiecare vizită de monitorizare a echipei la 

domiciliul cuplului mamă-copil. Monitorizarea se realizează în colaborare cu asistentul social 

din cadrul SPAS sau cu persoana cu atribuţii în asistenţă socială din comunitatea din care 

provine mama/gravida.  

s) Raport de închidere se întocmeşte la sfârşitul perioadei de monitorizare şi este înaintat 

conducerii; 

ş) Registrul de sesizări şi reclamaţii, se pot consemna reclamaţii, se pot da sugestii cu privire la 

serviciile oferite sau a specialiştilor, poate să cuprindă şi evidenţa sesizărilor şi reclamaţiilor cu 

privire la abuzul asupra copilului; 

t) Registru consilieri, se înregistrează rapoartele de consiliere în urma activităţilor de consiliere 

cu beneficiarii; 

u) Registrul de evidenţă a beneficiarilor– sunt înregistraţi beneficiarii, indiferent de modul de 

preluare a cazului; 

v) Registrul intrări-ieşiri se înregistrează documentele emise în cadrul centrului sau cele primite 

din exterior. 

 

Art. 8. Procedura privind modalitatea de întocmire, înregistrare, înaintare, evidenţă a documentelor 

este menţionată în procedurile operaţionale ale centrului. 

 

Art. 9.  Fiecare beneficiar va avea numit prin notă responsabil caz, un responsabil de caz, precum şi 

un manager de caz. 

 

Art. 10. Controlul serviciului neconform se desfăşoară conform procedurii elaborate „Controlul 

serviciului neconform”. Procedura stabileşte responsabilităţile şi autorităţile pentru controlul şi 

tratarea serviciului care nu este conform cu cerinţele stabilite  pentru a preveni utilizarea 

neintenţionată a acestuia. În cazul în care în timpul activităţilor desfăşurate în relaţia angajat – 

beneficiar intervin situaţii în care documentele întocmite şi demersurile întreprinse  nu coincid cu 

cerinţele serviciului, produsul este considerat neconform. Prin produs neconform se înţelege produsul 
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care nu îndeplineşte cerinţele serviciului. Şeful centrului identifică produsul neconform şi aplică 

eticheta „produs neconform” pentru a preveni utilizarea neintenţionată a acestuia. Iniţiază Raportul de 

neconformitate în care consemnează neconformităţile constatate, îl înregistrează în registrul de 

evidenţă al Rapoartelor de neconformitate şi informează Comisia de analiză neconformităţi. Soluţia 

pentru neconformitatea constatată va fi transmisă şefului de compartiment implicat care va iniţia 

acţiunea corectivă/acţiunea preventivă, după caz. 

 

 

Capitolul V 

  Amplasamentul şi amenajarea interioară 

Art. 11.  Centrul maternal se află într-o arie teritorială cu acces la serviciile oferite de către 

comunitate. 

 

Art. 12. Amplasamentul şi amenajarea interioară a Centrului maternal sunt în concordanţă cu nevoile 

de asistenţă ale cuplului mamă-copil. 

 

Art. 13.  Organizarea şi dotarea spaţiului favorizează implicarea mamei în îngrijirea copilului său şi 

responsabilizarea ei pentru modul în care copilul său se dezvoltă. Cuprinde trei componente:  

Alin.1 a) Spaţiul componentei rezidenţiale favorizează implicarea efectivă a mamei în îngrijirea 

copilului şi responsabilizarea ei pentru modul în care îi asigură acestuia hrana şi igiena, îi observă 

evoluţia. Centrul maternal dispune de trei camere mari, ce încearcă să răspundă nevoii de intimitate a 

familiei şi un grup sanitar format din două băi mari, dotate corespunzător. Grupul sanitar pentru 

beneficiarii Centrului maternal este separat de cel folosit de către personalul acestuia. Spălătoria este 

amplasată în imediata apropiere a grupului sanitar, separat de acesta. Fiecare cameră este mobilată şi 

utilată în concordanţă cu nevoile cuplului mamă-copil (pat pentru adult, pat pentru copil, dulapuri, 

noptiere, măsuţe, scăunele). Prepararea şi servirea mesei are loc într-un spaţiu special amenajat în 

acest scop, bucătăria, cămară şi spaţiu destinat servirii mesei. Spaţiile comune oferă condiţii pentru 

relaţionarea mamelor. Asigurarea securităţii cuplurilor mamă-copil este realizată prin intermediul 

oficiului de pază, situat la intrarea în unitate. 

b) Mamele cu mai mulţi copii sunt găzduite într-o cameră individuală; 

c) Se încearcă ca în fiecare cameră să fie găzduite cel mult două cupluri mamă-copil. În cazul în care 

există mai multe solicitări, în acelaşi timp, nu sunt găzduiţi mai mult de 6 beneficiari în cameră. 

Spaţiul individual al fiecărui beneficiar este clar delimitat. 

Alin.2. Spaţiul destinat educaţiei şi consilierii, evaluării cuprinde: un birou de evaluare 

psihosocială şi consiliere, amenajat astfel încât să asigure o ambianţă favorabilă discuţiilor cu 

psihologul şi asistentul social. Un cabinet de educaţie (parentală, medicală) este situat în apropierea 

camerelor mamelor, unde au loc evaluări periodice a dezvoltării copilului, discuţii cu mama (aceste 

discuţii având loc şi în camera cuplului mamă-copil, în spaţiul individual acordat acestuia) prin care 

educatorul, consilierul şi/sau asistentul medical învaţă şi sprijină mama în dobândirea cunoştinţelor 

privind modalitatea corectă de îngrijire şi hrănire a copilului.  

Alin.3. Spaţiul destinat petrecerii timpului liber este comun întregului grup de beneficiari şi este 

utilat corespunzător. Tot în acest spaţiu beneficiarii noştri pot primi vizitele din partea familiei, altor 

persoane din reţeaua de suport a cuplului mamă-copil. 

Alin.4. În spaţiile date spre folosinţă - camere individuale, toate spaţiile comune (toalete, băi, 

bucătărie), mamele rezidente se ocupă în permanenţă de menţinerea ordinii şi curăţeniei, sub 

îndrumarea non-intruzivă a personalului.  

 

Capitolul VI 

Proceduri administrative şi de management 

Art. 14. Centrul maternal funcţionează într-un cadru legal, certificat de documente oficiale. 
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Art. 15. Centrul maternal funcţionează respectând Regulamentul intern al Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad şi în baza Normelor interne de funcţionare a centrului, 

aduse la cunoştinţa tuturor angajaţilor. 

 

Art. 16. Activitatea de organizare şi coordonare a centrului, în vederea asigurării respectării şi 

aplicării standardelor minime de calitate în cadrul Centrului maternal, este specificată în Procedura 

operaţională nr. 4 – Managementul centrului. 

Art. 17. Procedura operaţională „Managementul centrului” stabileşte şi documentaţia necesară 

derulării activităţii, într-o formă unitară şi dă asigurări cu privire la existenţa acesteia, completează 

segmentul instrumentelor de lucru referitoare la activităţile desfăşurate în cadrul Centrului maternal. 

 

Art. 18. Centrul maternal funcţionează în acord cu un proiect instituţional întocmit în baza 

prevederilor Ordinului 101/2006 privind aprobarea standardelor minime obligatorii pentru Centrul 

maternal şi a nevoilor specifice ale cuplurilor beneficiare mamă-copil. 

 

Art. 19. Proiectul instituţional este reevaluat şi, după caz, revizuit anual sau ori de câte ori este 

nevoie, conform prevederilor legislaţiei în vigoare şi se bazează pe rapoartele de activitate, 

documentele centrului realizate în perioada de referinţă.  

 

Art. 20.  La sfârşitul fiecărei luni, precum şi la sfârşitul fiecărui an, şeful centrului va elabora un 

raport lunar de activitate, respectiv raportul anual de activitate, care va fi transmis conducerii Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad. Acesta va conţine evaluarea organizării şi 

funcţionării centrului precum şi calitatea serviciilor furnizate. 

 

Capitolul VII 

Resurse umane 
Art. 21. Structura organizatorică şi numărul angajaţilor care îşi desfăşoară activitatea în cadrul 

Centrului maternal din cadrul Serviciului pentru prevenirea marginalizării sociale, trafic, migraţie şi 

repatrieri se aprobă de către conducerea D.G.A.S.P.C. Arad, astfel încât funcţionarea centrului să 

asigure îndeplinirea, în mod corespunzător, a atribuţiilor ce îi revin, să răspundă misiunii centrului 

maternal.  

 

Art. 22. Structura de personal a Centrului maternal se regăseşte în Statul de funcţii al D.G.A.S.P.C. 

Arad, la Serviciul resurse umane, securitate şi sănătate în muncă, aprobat de către directorul general. 

 

Art. 23. Structura personalului Centrului maternal este următoarea: 

- şef centru   - 1; 

- psiholog    - 1; 

- asistent social  - 1; 

- referent   - 1; 

- consilier   - 1; 

- administrator   - 1; 

- muncitor calificat   - 1; 

- îngrijitor curăţenie  - 1. 

 

Art. 24. Angajaţii Centrului maternal îşi desfăşoară activitatea respectând legislaţia în vigoare în 

domeniul protecţiei drepturilor copilului, Regulamentul de organizare şi funcţionare al DGASPC 

Arad, Normele interne de funcţionare a centrului, Metodologia de organizare şi funcţionare a 

centrului, precum şi fişa postului. 
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Art. 25. Fişa postului pentru fiecare angajat include cerinţele postului, atribuţii concrete de relaţionare 

(ierarhice, funcţionale, de colaborare şi de reprezentare), sarcini specifice, atribuţii şi responsabilităţi, 

limite de competenţe; 

 

Art. 26. Şeful centrului încurajează personalul în identificarea nevoilor de formare şi în solicitarea 

cursurilor de perfecţionare, prin completarea Fişei de autoevaluare a nivelului performanţelor 

profesionale, identifică nevoile de instruire a personalului de specialitate şi  elaborează Necesităţile de 

instruire (atât cu lector intern, cât şi cu lector extern) pe care le înaintează conducerii DGASPC Arad, 

Serviciului Resurse umane, securitate şi sănătate în muncă din cadrul DGASPC Arad 

 

Art. 27. Personalul Centrului maternal beneficiază de acces la informaţii de specialitate şi participă la 

cursuri de pregătire permanentă pentru aplicarea standardelor minime obligatorii şi pentru 

îmbunătăţirea calităţii serviciilor oferite cuplului mamă-copil; 

 

Art. 28. La angajare şi/sau la reluarea activităţii, fiecare angajat este antrenat în activităţi de instruire 

privind procedurile operaţionale, standardele minime obligatorii pentru centrul maternal, legislaţie, 

psihologia cuplului mamă-copil. Temele sunt reluate periodic cu toţi angajaţii Centrului maternal; 

 

Art. 29. În funcţie de nevoile identificate şi posibilităţile existente, angajaţii sunt propuşi pentru 

cursuri de formare continuă în domeniul protecţiei mamei şi copilului sau domenii conexe, cursuri 

care sunt susţinute de către lectori externi; 

 

Art. 30. Instruirea personalului cu lector intern are loc în cadrul Centrului maternal, în funcţie de 

nevoile identificate şi menţionate în Necesităţile de intruire pentru personalul Centrului maternal care 

se elaborează anual (la începutul fiecărui an) şi care are în vedere desfăşurarea unei astfel de activităţi 

cel puţin o dată pe trimestru; 

 

Art. 31. În cazul solicitării activităţii de voluntariat, fiecare voluntar care a fost acceptat de către 

conducerea DGASPC Arad, va fi implicat în activităţi de instruire, înainte de începerea activităţii 

propriu-zise în cadrul Centrului maternal; 

 

Art. 32. Şedinţele de supervizare cu personalul au loc periodic sau ori de câte ori este nevoie (la 

cererea personalului/echipei), iar şedinţele sunt consemnate. 

 

Art. 33. În cadrul centrului există un punct de documentare cu materiale/lucrări de specialitate din 

domeniul protecţiei copilului, pe care fiecare membru al echipei îl poate studia/consulta ori de câte ori 

are nevoie; 

 

Art. 34. În vederea păstrării confidenţialităţii, fiecare angajat al centrului semnează contractul de 

confidenţialitate care se află la dosarul angajatului de la Serviciul resurse umane, securitate şi sănătate 

în muncă. 

 

Capitolul VIII 

Comunicarea internă şi externă 

Art. 35. Documentele primite prin fax sau poştă şi înregistrate la DGASPC Arad sunt preluate de către 

şeful centrului, înregistrate în Registrul intrări-ieşiri al centrului şi difuzate angajaţilor. 

 

Art. 36. În spaţiul de lucru al fiecărui angajat există mijloace de comunicare şi informare (telefon, 

calculator, fax). 
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Art. 37. Şeful centrului asigură intervenţia în echipă şi o comunicare permanentă între specialiştii 

centrului, ai serviciului şi specialiştii colaboratori din cadrul altor servicii ale DGASPC Arad şi/sau 

din cadrul altor instituţii partenere. 

   Alin.1. Comunicarea cu celelalte servicii ale DGASPC se realizează prin adrese scrise, vizate de 

către şeful serviciului şi aprobate de către directorul general adjunct asistenţă socială. 

   Alin.2. Comunicarea cu membrii centrului/serviciului se realizează verbal sau în scris, după caz, 

în timpul întâlnirilor de lucru individuale sau de grup a şefului de serviciu/centru cu angajaţii, întâlniri 

consemnate prin procese verbale, sau în cadrul şedinţelor de supervizare internă înregistrate prin 

Rapoarte de supervizare, atunci când situaţia o impune. Şeful serviciului/centrului va stabili dacă, 

comunicarea trebuie consemnată prin proces verbal, dar poate fi consemnată şi la cererea angajatului. 

         Alin. 3. Comunicarea cu specialiştii centrului poate fi realizată şi prin afişarea diferitelor 

informaţii pe panourile de afişaj din cadrul birourilor. 

 

Art. 38. Membrii echipei au obiective comune, sunt interdependenţi, se angajează activ în soluţionarea 

problemelor din centru, fiind responsabili unii faţă de alţii  

 

Art. 39. În cazul în care un membru al echipei părăseşte echipa, sarcinile acestuia, în limitele 

acceptate, sunt preluate temporar, de către ceilalţi membrii. 

 

Art. 40. În cazul venirii unui nou membru în echipă, toţi ceilalţi urmăresc facilitarea accesului acestuia 

în echipă. 

 

Art. 41. În procesul de comunicare internă sunt implicate şi mamele beneficiare, excepţie făcând 

întâlnirile care abordează aspecte confidenţiale sau probleme specifice exclusiv personalului, 

întâlnirile fiind organizate în vederea îmbunătăţirii activităţii în Centrul maternal. 

 

Art. 42. Şeful serviciului/centrului asigură comunicarea între specialiştii centrului şi specialiştii 

colaboratori din cadrul altor instituţii partenere, prin vizarea tuturor documentelor ce presupune 

comunicarea de informaţii şi se asigură că aceste documente sunt înregistrate la nivelul DGASPC şi 

transmise destinatarului. 

 

Art. 43. La nivelul DGASPC Arad este stabilită procedura privind Comunicarea internă. 

 

Capitolul IX 

Proceduri de lucru cu partenerii şi cu alte servicii şi instituţii din comunitate 
Art. 44. Centrul maternal dezvoltă relaţii de colaborare: 

                 Alin.1. Cu serviciile din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Arad. 

        Alin.2. Cu instituţiile implicate în soluţionarea situaţiei copiilor aflaţi într-o situaţie de risc de 

separare a acestora de părinţi/familie (de ex): Inspectoratul Judeţean de Poliţie – Serviciul de 

investigaţii criminale, Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanei Arad, Spitalul Clinic 

Obstetrică-Ginecologie „Dr. S.Vuia” Arad, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad, secţia Pediatrie, 

primăriile din judeţ. 

 

Art. 45. Colaborarea cu serviciile din cadrul DGASPC Arad se realizează în baza Regulamentului de 

ordine interioară a organizaţiei. 

 

Art. 46. Colaborarea cu instituţiile implicate se desfăşoară în baza convenţiilor de colaborare semnate 

de către conducerea DGASPC Arad şi conducerea organizaţiilor respective. 
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Capitolul X 

Relaţia cu beneficiarul şi evaluarea nivelului de satisfacţie a acestuia 

Art. 47. Relaţia cu beneficiarul este reglementată prin: 

Alin.1. Codul etic, un set de reguli care reflectă principii generale de conduită profesională, 

reglementează relaţiile profesionale ale angajaţilor care îşi desfăşoară activitatea în centru şi se referă 

la standardele de conduită ale acestora în relaţiile cu beneficiarii, colegii, precum şi cu alte categorii de 

profesionişti, identifică valorile fundamentale care stau la baza misiunii asistenţei sociale, stabileşte un 

set de standarde de conduită profesională, clarifică responsabilităţile şi acţiunile profesioniştilor care 

stau la baza rezolvării conflictelor etice. 

Alin.2. Carta drepturilor beneficiarilor conţine un set de drepturi ale beneficiarilor pe care centrul 

le va respecta pe parcursul perioadei de acordare de servicii. 

 

Art. 48. Evaluarea nivelului de satisfacţie a beneficiarului se realizează prin aplicarea de chestionare, 

prin discuţii purtate cu beneficiarii şi prin observaţie. 

Alin.1. Specialiştii întocmesc Chestionarul de evaluare a gradului de satisfacţie beneficiar.  

Alin.2. Chestionarul de evaluare a gradului de satisfacţie beneficiar este înregistrat în Registrul 

evidenţă chestionare a gradului de satisfacţie beneficiar; 

Alin.3. În urma aplicării Chestionarului de evaluare a gradului de satisfacţie beneficiar, se 

realizează evaluarea răspunsurilor la chestionare. 

 

Capitolul XI 

Proceduri privind protejarea copilului de abuz, neglijare, exploatare 

Art. 49.  Centrul maternal oferă condiţii de siguranţă cuplului mamă-copil, comiterea oricărei forme 

de abuz fiind soluţionată conform Normelor de ordine interioară, respectiv Metodologiei de organizare 

şi funcţionare, precum şi a legislaţiei în vigoare. 

 

Art. 50.  În Centrul maternal este strict interzisă agresarea verbală sau fizică a copiilor, este interzisă 

orice formă de abuz precum şi privarea copilului de drepturile sale de natură să pună în pericol viaţa, 

dezvoltarea fizică, mentală, spirituală, morală sau socială, integritatea corporală, sănătatea fizică sau 

psihică a copilului (în familie sau în centru),  aceste fapte fiind pedepsite conform legii. 

 

Art. 51. Procedurile privind prevenirea, identificarea, semnalarea, evaluarea şi soluţionarea 

suspiciunilor sau acuzaţiilor de abuz în Centrul maternal, sunt parte integrantă a prezentei metodologii 

şi aprobate de către conducerea DGASPC Arad. 

 

Art. 52. Personalul care are suspiciunea de abuz sau care identifică situaţii de abuz, neglijare şi 

exploatare a copilului, are obligaţia de a înştiinţa şeful centrului, conform legislaţiei în vigoare, care le 

va semnala la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Serviciul de intervenţie în 

regim de urgenţă pentru copilul abuzat, neglijat, exploatat prin întocmirea unei documentaţii sau direct 

la Telefonul Copilului. 

 

Art. 53. Personalul va înregistra aceste situaţii de abuz/neglijare conform prevederilor Ordinului 

101/2006 (Registru de sesizări şi reclamaţii, fişă de semnalare obligatorie a situaţiilor de abuz). 

 

Art. 54. Mama rezidentă sau orice altă persoană care observă o situaţie de abuz sau neglijare a vreunui 

copil rezident, are obligaţia de a sesiza personalul centrului. 

 

Art. 55. Cuplul mamă-copil este informat, în modalităţi accesibile, cu privire la drepturile copilului, 

precum şi la procedurile prezente. 
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Art. 56. Copiii sunt încurajaţi şi sprijiniţi să sesizeze orice formă de abuz din partea mamei, a 

personalului, a altor persoane din Centrul maternal sau din afara Centrului maternal. 

 

Art. 57. Centrul maternal ţine evidenţa tuturor cazurilor de abuz şi neglijare reunite în Registrul de 

sesizări şi reclamaţii al Centrului maternal care cuprinde şi evidenţa sesizărilor şi reclamaţiilor cu 

privire la abuzul copilului. 

 

Art. 58. În urma semnalării situaţiei unui copil aflat în pericol (la risc de a fi abuzat) va fi declanşată 

imediat o activitate de investigaţie şi se vor lua măsurile conform legii. 

 

Capitolul XII 

Proceduri de prevenire a situaţiilor de risc (producerii accidentelor, îmbolnăvirilor) şi de 

intervenţie în aceste situaţii 

Art. 59.  În Centrul maternal sunt aplicate măsurile de siguranţă şi securitate legale necesare pentru 

asigurarea protecţiei beneficiarilor, vizitatorilor şi a personalului împotriva evenimentelor şi 

accidentelor cu potenţial vătămător. 

 

Art. 60.  Centrul maternal deţine autorizaţiile şi asigurările pentru o funcţionare optimă şi un program 

de menţinere şi întreţinere a stării de igienă în conformitate cu prevederile legale în vigoare.   

 

Art. 61. Angajaţii vor desfăşura activitatea în aşa  fel încât să nu expună la pericole de accidentare sau 

îmbolnăvire persoana proprie, alţi angajaţi sau beneficiarii serviciului. În acest scop angajaţii au 

următoarele obligaţii: 

a) să îşi însuşească şi să respecte  normele şi instrucţiunile de protecţie a muncii şi măsurile de aplicare 

a acestora; 

b) să nu procedeze la deconectarea, schimbarea sau mutarea arbitrară a dispozitivelor de securitate ale 

echipamentelor tehnice şi ale clădirilor, precum şi să utilizeze corect aceste dispozitive; 

c) să aducă la cunoştinţa şefului de centru şi administratorului orice defecţiune tehnică sau altă situaţie 

care constituie un pericol de accidentare sau de îmbolnăvire; 

d) să aducă la cunoştinţa şefului de centru, în cel mai scurt timp posibil, accidentele de muncă suferite 

de propria persoană, alţi angajaţi sau beneficiari ai serviciului; 

e) să participe la toate instructajele de protecţia muncii şi stingere a incendiilor organizate de către 

D.G.A.S.P.C; 

f) să colaboreze cu D.G.A.S.P.C. şi/sau cu angajaţii cu atribuţii specifice în domeniul securităţii şi 

sănătăţii muncii, atâta timp cât este necesar, pentru realizarea oricărei sarcini impuse de autoritatea 

competentă pentru prevenirea accidentelor şi bolilor; 

 

Art. 62. Planul de evacuare a clădirii, precum şi lista personalului responsabil în caz de incendiu cu 

evacuarea bunurilor materiale şi umane şi cu echipamentul de stingere a incendiului este afişată într-un 

loc vizibil şi accesibil tuturor (la intrarea în centru, atât în partea administrativă, cât şi în partea 

rezidenţială). 

 

Art. 63. Toate instructajele efectuate de către angajaţii cu atribuţii specifice în domeniul securităţii şi 

sănătăţii muncii, având ca temă protecţia muncii şi normele de stingere a incendiilor sunt consemnate 

sub semnătură în fişele individuale de instructaj privind protecţia muncii respectiv de instructaj P.S.I. 

 

Art. 64. În Centrul maternal este interzisă încuierea uşilor de la camere cu chei, astfel încât accesul 

personalului, în caz de urgenţă, să nu fie obstrucţionat. 
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Art. 65. Băile sunt prevăzute cu încuietori pentru a respecta intimitatea beneficiarilor.  

 

Art. 66. Geamurile sunt prevăzute cu încuietori având în vedere prezenţa copiilor mai mari; aerisirea 

camerelor se realizează cu cea mai mare responsabilitate, în mod natural şi individual, doar în prezenţa 

adultului şi nu vor fi lăsaţi copiii singuri în cameră. 

 

Art. 67. Toate prizele montate sunt prevăzute cu un sistem special de protecţie.  

 

Art. 68. Fiecare mamă are obligaţia de a-şi supraveghea în permanenţă copilul şi să se asigure că 

acesta este în permanenţă supravegheat.  

 

Art. 69. Prepararea alimentelor se realizează cu ajutorul buteliei cu gaz. Aceasta va fi  utilizată şi 

schimbată respectând toate indicaţiile conform normelor şi instrucţiunilor de folosire în siguranţă a 

gazului natural. 

 

Art. 70. În bucătăria Centrului maternal se află instalat un senzor de gaz. 

 

Art. 71. Alimentele şi produsele alimentare sunt depozitate în spaţii special amenajate în vederea 

păstrării atributelor nutritive ale acestora şi pentru evitarea alterării lor; 

 

Art. 72. Mamele rezidente sunt informate cu privire la necesitatea ca produsele alimentare pe care le 

primeşte sau pe care şi le achiziţionează din afara centrului să fie în termen, cu provenienţă clară, 

pentru a fi evitate toxiinfecţii alimentare sau epidemii infecţioase la nivelul centrului; 

 

Art. 73. Personalul centrului va gestiona şi urmări aceste produse; 

 

Art. 74. Toaletele destinate beneficiarilor centrului sunt separate de cea a personalului, precum şi  de 

cele destinate vizitatorilor, încercându-se astfel prevenirea unor potenţiale epidemii. 

 

Art. 75. Instalaţiile de distribuire a apei potabile şi de evacuare a reziduurilor, sifoanele din 

pardoseală, obiectele sanitare sunt menţinute în permanenţă în stare bună de funcţionare şi curăţenie şi 

dezinfectate periodic cu soluţii agreate de către poliţia sanitar umană. 

 

Art. 76. În fiecare toaletă există covoraşe antiaderente, evitându-se, astfel, producerea accidentelor. 

 

Art. 77. Starea de sănătate a cuplului mamă-copil este urmărită de către personal, medicul de familie 

şi/sau medicul de specialist. 

 

Art. 78. În cazul îmbolnăvirilor infecto-contagioase ale mamei/copilului şi/sau spitalizării mamei 

şi/sau copilului se va proceda conform art. 4, alin. 3, lit. f-h. 

 

Art. 79. Administrarea medicamentelor se face de către mamă (dacă aceasta are capacitatea de a 

administra/auto-administra), conform reţetelor prescrise doar de către medicul de familie şi/sau 

medicul specialist, sub supravegherea personalului. 

 

Art. 80. Medicamentele sunt păstrate într-un spaţiu securizat, astfel încât la acestea să nu aibă acces 

copiii sau persoane neautorizate. 

 

Art. 81. Centrul maternal are o evidenţă clară a medicamentelor primite (fişe medicamente), 

administrate (registru tratamente) şi/sau aruncate. 
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Art. 82. În caz de urgenţă medicală se solicită serviciul 112. 

 

Capitolul XIII 

Program de menţinere şi întreţinere a obiectelor, spaţiilor de folosinţă comună şi individuală, 

program de menţinere a stării de igienă 

Art. 83. În vederea menţinerii stării de igienă şi curăţenie, administratorul centrului are în vedere atât 

programul de curăţenie, igienizare, reparare şi renovare a centrului, cât şi siguranţa în spaţiul destinat 

centrului maternal. 

 

Art. 84. Mama rezidentă semnează, la venirea în Centrul maternal, lista de inventar care va cuprinde 

toate obiectele din cameră, precum şi alte obiecte date spre folosinţă şi de care va răspunde pe toată 

perioada rezidenţei. 

 

Art. 85. Condiţiile de locuit ale cuplului mamă-copil trebuie menţinute în stare bună de funcţionare.  

 

Art. 86. În caz de deteriorare/distrugere a obiectelor de inventar mama va suporta consecinţele, 

conform Normelor de ordine interioară a Centrului maternal. 

 

Art. 87. Menţinerea ordinii şi curăţeniei în spaţiul de folosinţă individuală (camere), cât şi în spaţiul 

de folosinţă comună (grup sanitar, bucătărie, holuri) intră în responsabilitatea mamei, sub îndrumarea 

non-intruzivă a personalului. 

 

Art. 88. Materialele/soluţiile/echipamentele puse la dispoziţia mamelor de către administratorul 

centrului şi achiziţionate conform contractelor, asigură o igienizare rapidă a suprafeţelor, conform 

normelor în vigoare. 

 

Art. 89. Dezinsecţia, dezinfecţia şi deratizarea se vor realiza de către firme specializate, cu respectarea 

normelor în vigoare 

 

Art. 90. Toaletele sunt mobilate şi utilate corespunzător, punându-se la dispoziţia beneficiarilor 

materiale consumabile – săpun, şampon, hârtie igienică, prosoape individuale pentru fiecare 

beneficiar. 

 

Art. 91. Maşinile de spălat sunt prevăzute cu program de fierbere. 

 

Art. 92. Spălarea rufelor se realizează după un program stabilit de către personal în funcţie de nevoile 

cuplurilor mamă-copil afişat la intrarea în spălătorie; 

 

Art. 93. Activităţile gospodăreşti se realizează după un program stabilit de către personalul centrului, 

în funcţie de nevoile cuplurilor mamă-copil, cu respectarea normelor, afişat la vedere, la intrarea în 

bucătărie. 

 

Art. 94. Camerele pot fi reamenajate de către mamele rezidente, în funcţie de preferinţele acestora, cu 

respectarea bunurilor materiale existente în centru, doar cu acordul şefului de centru. 

 

Art. 95. Bunurile date în folosinţă beneficiarilor Centrului maternal sunt supuse de către aceştia unui 

risc ridicat de a fi deteriorate, risc ce va fi luat în considerare de către administratorul centrului.  
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Art. 96. Centrul maternal asigură aparatura necesară şi substanţele de igienizare agreate de direcţiile 

judeţene sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, de aprovizionarea cărora se ocupă 

administratorul centrului. 

 

Art. 97.  În vederea întreţinerii obiectelor, precum şi în vederea reparaţiilor necesare în caz de 

deteriorare, Centrul maternal este susţinut de către Compartimentul administrativ, patrimoniu, tehnic şi 

aprovizionare din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad. În cazul 

în care compartimentul mai sus amintit nu poate acoperi nevoile de reparaţie şi/sau de întreţinere, se 

recurge la firmele abilitate cu care Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (în 

condiţiile legii), în limita bugetului disponibil. 

 

 

Capitolul XIV 

Recrutarea, evaluarea, pregătirea şi coordonarea voluntarilor 

Art. 98. Voluntariatul este activitatea de interes public desfăşurată de către persoane fizice, denumite 

voluntari, în cadrul unor raporturi juridice, altele decât raportul juridic de muncă şi raportul juridic 

civil de prestare a unei activităţi remunerate care se desfăşoară în baza unui contract de voluntariat, în 

temeiul căreia voluntarul se obligă să efectueze o activitate de interes public fără a obţine o 

contraprestaţie materială. 

Alin.1. Activitatea voluntară este complementară activităţilor desfăşurate în cadrul Centrului 

maternal. 

Alin.2. Selecţia voluntarilor se face după stabilirea de către DGASPC Arad a cerinţelor 

(curriculum vitae), a abilităţilor şi competenţelor (personale, sociale, tehnice, artistice) şi calităţilor 

necesare pentru programul de voluntariat şi după modificarea modului în care persoanele dornice să 

lucreze ca voluntari îndeplinesc condiţiile de sănătate, moralitate şi sunt capabile să facă faţă cu succes 

programului. 

Alin.3. Înaintea începerii activităţii propriu-zise în Centrul maternal voluntarii vor beneficia de 

un număr minim de 15 ore de formare iniţială în cadrul centrului sub forma unor reuniuni de lucru. 

Voluntarii vor fi informaţi asupra: misiunii centrului maternal, Normelor interne de funcţionare pe 

care vor aprofunda şi respecta, prevenirii accidentelor şi abuzurilor, intervenţie în caz de urgenţă 

(primul ajutor), serviciilor oferite în centru; voluntarii trebuie să îşi cunoască bine rolul, 

responsabilităţile şi să cunoască principiile pe care trebuie să le respecte în activităţile centrului. 

Voluntarii vor avea acces la punctul de documentare unde vor fi consultate lucrări de specialitate, 

precum şi legislaţia din domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului. 

Alin.4. La semnarea contractului de voluntariat fiecare voluntar va avea un coordonator 

desemnat pentru formare şi îndrumare privind activităţile la care urmează să participe. 

Alin.5. Contractul de voluntariat precum şi prezenta metodologie au fost întocmite ţinând seama 

de Legea nr. 195/2001 – Legea voluntariatului cu modificările ulterioare. 

 

Capitolul XV 

Proceduri de soluţionare a reclamaţiilor 

Art. 99. Soluţionarea reclamaţiilor  

Alin.1. Reclamaţiile sunt tratate conform Procedurii „Analiza şi tratarea reclamaţiilor” (PR.OP  

81).  

Alin. 2. Centrul maternal are un registru de sesizări şi reclamaţii, care se află într-un loc accesibil 

beneficiarilor săi. 

Alin.3. Beneficiarul are dreptul de a formula verbal şi/sau în scris reclamaţii cu privire la 

acordarea de servicii sociale; 

Alin.4. Reclamaţiile pot fi adresate direct furnizorului de servicii sociale sau prin intermediul 

oricărei persoane din cadrul echipei de implementare a programului personalizat de intervenţie. 
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Alin.5. Furnizorul de servicii sociale are obligaţia de a analiza conţinutul reclamaţiilor, 

consultând atât beneficiarul de servicii sociale, cât şi specialiştii implicaţi în implementarea 

programului personalizat de intervenţie şi de a formula răspuns în maxim 5 zile lucrătoare de la 

primirea reclamaţiei. 

Alin. 6. Dacă beneficiarul de servicii sociale nu este mulţumit de soluţionarea reclamaţiei, acesta 

se poate adresa în scris Comisiei de mediere socială de la nivelul judeţului, care va clarifica prin dialog 

divergenţele dintre părţi sau, după caz, instanţei de judecată competente. 

 

Capitolul XVI 

Dispoziţii finale 
Art. 100.  

Alin.1. Prezenta metodologie de organizare şi funcţionare a fost revizuită în data de 12.11.2015. 

Alin.2. Prezenta metodologie de organizare şi funcţionare va intra în vigoare începând cu data de 

19.11.2015. 
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ANEXA Nr. 41 

 

REGULAMENT-CADRU 

      de organizare şi funcţionare a serviciului social de zi: 

             "Centrul Telefonul de urgenta-Echipa mobila" 

 

ART. 1 

Definiţie 
  (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al Serviciului 

social "Centrul Telefonul de urgenta-Echipa mobila ", aprobat prin aprobat prin hotărârea CJ nr. 

155/25.06.2010 prin care a fost înfiinţat, în vederea asigurării funcţionării acestuia cu respectarea 

standardelor minime, în vederea asigurării funcţionării acestuia, cu respectarea standardelor 

minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informaţii 

privind condiţiile de admitere, serviciile oferite etc. 

 

  (2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, 

cât şi pentru angajaţii centrului şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, 

reprezentanţii legali/convenţionali, vizitatori. 

 

ART. 2 

  Identificarea serviciului social 
  Serviciul social "Centrul Telefonul de urgenta-Echipa mobila ", cod serviciu social PBO 50-

01, înfiinţat şi administrat de furnizorul D.G.A.S.P.C.Arad, acreditat conform Certificatului de 

acreditare seria AF, nr. 000159/25.04.2014, în curs de licentiere. 

Telefonul de urgenta-Echipa mobila este un serviciu al Directiei Generale de Asistenta Sociala si 

Protectia Copilului Arad care este institutie publica de interes judetean, cu personalitate juridica, 

sub autoritatea Consiliului Judetean Arad. 

 

ART. 3 

  Scopul serviciului social 
  Scopul serviciului social "Centrul Telefonul de urgenta-Echipa mobila " este este un 

serviciu pentru protecţia copilului, de tip permanent, a cărui misiune este să primească 

semnalările cu privire la situaţiile de abuz, neglijare şi exploatare a copilului, să asigure 

consilierea telefonică în aceste situaţii şi să intervină prompt în cazurile urgente prin intermediul 

unei echipe mobile. 

  Instrucţiune: misiunea Tu-Em o reprezinta posibilitatea de a identifica in timp util situatiile 
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de abuzz fizic, emotional, sexual, neglijare si exploatare, respective victimele violentei 

domestice, si de a lua masuri pentru minimalizarea consecintelor acestor fenomene asupra 

dezvoltarii personalitatii, vizandu-se reducerea considerabila a acestor fenomene si imbunatatirea 

conditiilor de viata ale copilului, persoanei pe plan local si judetean cu respectarea legislatiei in 

vigoare privind protectia copilului, prevenirea si combaterea violentei in familie, avand ca etalor 

standardele impuse de ordinal 177/2003, respective tehnici de consiliere telefonica nondirective 

si consilierea in situatii de criza. 

Formularea scopului serviciului social acoperă obligatoriu următoarele informaţii: 

activităţile de bază, categoria de beneficiari, situaţia de dificultate la care serviciul răspunde. În 

vederea formulării scopului furnizorul de servicii sociale are în vedere atât prevederile Legii 

asistenţei sociale nr. 292/2011*3), cu modificările ulterioare, cât şi prevederile legilor speciale 

care reglementează promovarea şi respectarea drepturilor diverselor categorii de persoane aflate 

în dificultate (de exemplu: Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 448/2006 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, etc.) 

Obiectivele generale ale Telefonului de urgenta – Echipa mobila se regăsesc în 

obiectivele generale ale Strategiei judeţene privind protecţia copilului, persoanei adulte aflati în 

dificultate, precum si a victimelor violentei domestice: 

 a) prevenirea abandonului şi reducerea ratei acestuia, prin menţinerea copilului în familia 

naturală şi reducerea premiselor de ruptură familială;
 

 b) creşterea numărului copiilor protejaţi în forme alternative de servicii comunitare şi 

familiale în defavoarea formelor rezidenţiale de protecţie; 

 c) întărirea competenţelor părinteşti pentru exercitarea drepturilor şi îndatoririlor privind 

îngrijirea propriilor copii; 

 d) prevenirea si combaterea neglijării, abuzului copilului, a violentei domestice şi 

reducerea cauzelor care generează marginalizare socială; 

 e) creşterea accesului copiilor şi familiilor aflate în dificultate la servicii adecvate în 

funcţie de nevoile identificate; 

 f) creşterea competenţelor profesionale ale resurselor umane care acţionează în serviciu 

prin asigurarea formării iniţiale şi continue necesare; 

 g) colaborarea cu celelalte servicii din cadru D.G.A.S.P.C. Arad şi cu alte 

instituţii/organizatţii implicate în problematica copilului, adultului si a victimelor violentei 

domestice. 

 Art.6. Grupurile ţintă ale Telefonului de urgenta – Echipa mobila 

 a) copii, persoane adulte aflaţi în situatii de dificultate si victime ale violentei domestice; 

 b) familii aflate în următoarele situaţii: cu risc de abuz, neglijare, exploatare şi abandon a 

copilului; 

 c) copii, persoane adulte si victime ale violentei domestice a căror integritate fizică şi 

morală, sunt periclitate în familie, care prezintă risc de abandon/abuz/neglijare, exploatare; 

 d) copii si persoane in situatii de criza; 

Art.7. Beneficiarii direcţi sunt grupurile ţintă, enumerate la art. 6, în funcţie de: 

a) solicitări;
 
 

b) riscul cel mai crescut; 

 c) capacitatatile centrelor din subordinea DGASPC Arad 

 

ART. 4 

  Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare 
  (1) Serviciul social "Centrul Telefonul de urgenta-Echipa mobila" funcţionează cu 

respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale 
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reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, Legea nr L. 188/1999, republicată 

în MO 251/2004, art.2, al. 3); 

 precum şi ale altor acte normative secundare aplicabile domeniului. 

  Instrucţiune: se menţionează legea specială (de exemplu: Legea nr. 272/2004, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 217/2003 privind prevenirea şi 

combaterea violenţei în familie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, etc.) 

  (2) Standard minim de calitate aplicabil: STANDARDE MINIME OBLIGATORII din 16 

decembrie 2003pentru telefonul copilului Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 52 din 22 

ianuarie 2004 

  Instrucţiune: Standardul aplicabil este standardul minim de calitate în baza căruia a fost 

eliberată licenţa de funcţionare a serviciului social. 

   (3) Serviciul social "Centrul Telefonul de urgenta-Echipa mobila" este înfiinţat prin: 

  a) Hotărârea consiliului judeţean Arad 155/25.06.2010  şi funcţionează în 

cadrul/subordinea/coordonarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Arad 

     

ART. 5 

  Principiile care stau la baza acordării serviciului social 

  (1) Serviciul social " Centrul Telefonul de urgenta-Echipa mobila " se organizează şi 

funcţionează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul naţional de asistenţă 

socială, precum şi cu principiile specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute 

în legislaţia specifică, în convenţiile internaţionale ratificate prin lege şi în celelalte acte 

internaţionale în materie la care România este parte, precum şi în standardele minime de calitate 

aplicabile. 

  (2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul " Centrul 

Telefonul de urgenta-Echipa mobila " sunt următoarele: 

  a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare; 

  b) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte egalitatea 

de şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală şi 

întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele beneficiare; 

  c) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare; 

  d) deschiderea către comunitate; 

  e) asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor 

lor; 

  f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate 

a unui personal mixt; 

  g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se 

cont, după caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitatea de  

  h) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare; 

  i) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare; 

  j) preocuparea permanentă pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza 

potenţialului şi abilităţilor persoanei beneficiare de a trăi independent; 

  k) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a 

acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate; 

  l) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare; 

  m) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale; 

  n) responsabilizarea membrilor familiei, reprezentaţilor legale cu privire la exercitarea 

drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor de întreţinere; 
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  o) primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor 

capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu care 

se pot confrunta la un moment dat; 

  p) colaborarea centrului/unităţii cu serviciul public de asistenţă socială. 

 

ART. 6 

  Beneficiarii serviciilor sociale 
  (1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în " Centrul Telefonul de urgenta-Echipa mobila 

sunt: 

a) copii, persoane adulte aflaţi în situatii de dificultate si victime ale violentei domestice; 

b) familii aflate în următoarele situaţii: cu risc de abuz, neglijare, exploatare şi abandon a 

copilului; 

c) copii, persoane adulte si victime ale violentei domestice a căror integritate fizică şi morală, 

sunt periclitate în familie, care prezintă risc de abandon/abuz/neglijare, exploatare; 

d) copii si persoane in situatii de criza; 

e) orice persoana care se afla in situatie de dificultate si apeleaza 0257/983 

. 

  (4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în "Centrul Telefonul copilului-

Echipa mobila" au următoarele drepturi: 

  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; 

  c) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite; 

  d) să li se asigure continuitatea 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 li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime; 

  g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite; 

  h) să li se respecte toate drepturile speciale în situaţia în care sunt minori sau persoane cu 

dizabilităţi. 

  (5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în "Centrul Telefonul copilului-

Echipa mobila" au următoarele obligaţii: 

  a) să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială, medicală 

şi economică; 

  b) să participe, în raport cu vârsta, situaţia de dependenţă etc. la procesul de furnizare a 

serviciilor sociale; 

  c) să contribuie, în conformitate cu legislaţia în vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate, 

în funcţie de tipul serviciului şi de situaţia lor materială; 

  d) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală; 

  e) să respecte prevederile prezentului regulament. 

  

ART. 7 

  Activităţi şi funcţii 
  Principalele funcţii ale serviciului social "Centrul Telefonul copilului-Echipa mobila " sunt 

următoarele: 

     

 Atribuţiile şi competenţele specifice ale Telefonului de urgenta sunt următoarele: 

1. asigură implementarea strategiilor anuale, pe termen mediu şi lung, referitoare la 
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restructurarea, organizarea şi dezvoltarea sistemului de protecţie a copilului aflat în 

dificultate, potrivit atribuţiilor ce-i revin; 

2. oferă servicii de consiliere şi asistenţă pentru copii si persoanele adulte aflate în 

dificultate, precum si victimelor violentei domestice; 

3. monitorizează cazurile care au necesitat intervenţia serviciului;  

4. colaborează cu celelalte servicii ale D.G.A.S.P.C. Arad, dar si alte institutii abilitate 

pentru îndeplinirea atribuţiilor ce-i revin; 

5. colaborează cu referenţii sociali din primăriile judeţului pentru identificarea, referirea, 

rezolvarea şi urmărirea cazurilor; 

6. colaborează cu Spitalul Judeţean Arad precum şi cu Dispensarele medicale din teritoriu şi 

cu medicii de familie, pentru monitorizarea cazurilor în risc; 

7. întocmeşte statisticile necesare monitorizării activităţii; 

8. colaborează cu organismele private autorizate care desfăşoară activităţi în domeniul 

protecţiei copilului, adultului si a victimelor violentei domestice; 

9. promovarea dreptului copilului si adultului la protecţie împotriva oricărei forme de 

Violenţă fizică, emoţională sau sexuală, neglijare sau exploatare la care poate fi supus 

acesta; 

10. asigurarea dreptului copilului, persoanei adulte aflati în situaţie de criză, si victimelor 

violentei domestice de a beneficia de asistenţă de specialitate, psihologică, socială, 

juridică şi medicală;  

11. reintegrarea minorului în familia naturală sau în mediu substitutiv al familiei în urma 

intervenţiei de specialitate; 

12. identificarea unor modalităţi de dialog cu părintele sau persoana abuzatoare pentru a se 

putea preveni repetarea sau apariţia altor situaţii de abuz; 

13. colaborarea cu organizaţii şi instituţii specializate, pentru asigurarea unor standarde 

ridicate de intervenţie; 

14. mediatizarea activităţii, prin intermediul pliantelor, mass-mediei, întâlniri cu 

reprezentanţii Inpectoratului şcolar, a Poliţiei, comunităţilor locale, copii şi părinţi, 

persoane in situatii de criza si victime ale violentei domestice; 

15. activităţi de informare, promovare a serviciilor oferite în interesul superior al copilului; 

16. asigurarea permanenţei de către consilieri si evaluarea riscului imediat in cazurile de 

urgenta; 

17. asistarea şi consilierea telefonică si intervenţia în situaţii de urgenţă cu Echipa mobilă; 

18. activităţi de informare, promovare a serviciilor oferite prin Telefonul de urgenta 

 

 ART. 8 

  Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal 
  (1) Serviciul social "Centrul Telefonul de urgenta-Echimpa mobila." funcţionează cu un 

număr de  6 total personal, conform prevederilor Hotărârii consiliului local/Hotărârii consiliului 

judeţean/Hotărârii adunării generale/Hotărârii consiliului director nr155/25.06.2010  din care: 

  a) personal de conducere: sef centru 

  b) personal de specialitate: asistent social si psiholog 

   

 ART. 9 

  Personalul de conducere 
  (1) Personalul de conducere poate fi: sef centru 

   (2) Atribuţiile personalului de conducere sunt:  a) asigură coordonarea, îndrumarea şi 

controlul activităţilor desfăşurate de personalul serviciului şi propune organului competent 

sancţiuni disciplinare pentru salariaţii care nu îşi îndeplinesc în mod corespunzător atribuţiile, cu 

respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.; 
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  b) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării 

obiectivelor şi întocmeşte informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale; 

  c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi 

perfecţionare; 

  d) colaborează cu alte centre/alţi furnizori de servicii sociale şi/sau alte structuri ale 

societăţii civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătăţirii permanente a 

instrumentelor proprii de asigurare a calităţii serviciilor, precum şi pentru identificarea celor mai 

bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare; 

  e) întocmeşte raportul anual de activitate; 

  f) asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii serviciului/centrului; 

  g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice şi a numărului 

de personal; 

  h) desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii centrului în comunitate; 

  i) ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări 

ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce; 

  j) răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul serviciului şi 

dispune, în limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea acestor 

activităţi sau, după caz, formulează propuneri în acest sens; 

  k) organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a 

regulamentului de organizare şi funcţionare; 

  l) reprezintă serviciul în relaţiile cu furnizorul de servicii sociale şi, după caz, cu autorităţile 

şi instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, precum şi în 

justiţie; 

  m) asigură comunicarea şi colaborarea permanentă cu serviciul public de asistenţă socială 

de la nivelul primăriei şi de la nivel judeţean, cu alte instituţii publice locale şi organizaţii ale 

societăţii civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor; 

  n) numeşte şi eliberează din funcţie personalul din cadrul serviciului, în condiţiile legii; 

  o) întocmeşte proiectul bugetului propriu al serviciului şi contul de încheiere a exerciţiului 

bugetar; 

  p) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi 

beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare; 

  q) asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale; 

  r) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 

  (3) Funcţiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condiţiile legii. 

  (4) Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducere trebuie să fie absolvenţi cu diplomă de 

învăţământ superior în domeniul psihologie, asistenţă socială şi sociologie, cu vechime de 

minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenţi cu diplomă de licenţă ai 

învăţământului superior în domeniul juridic, medical, economic şi al ştiinţelor administrative, cu 

experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale. 

  (5) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a conducătorilor instituţiei se face în 

condiţiile legii. 

   

ART. 10 

  Personalul de specialitate  
  a) asistent social (263501);); 

      b) psiholog (263411); 

    

  (2) Atribuţii ale personalului de specialitate: 

  a) asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea 

prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile şi a prezentului regulament; 
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  b) colaborează cu specialişti din alte centre în vederea soluţionării cazurilor, identificării de 

resurse; 

  c) monitorizează respectarea standardelor minime de calitate; 

  d) sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii 

de nerespectare a prevederilor prezentului regulament; 

  e) întocmeşte rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată; 

  f) face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi 

respectării legislaţiei; 

  g) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 

  Instrucţiune: Prezentul articol va cuprinde detaliat atribuţiile pentru fiecare post de 

specialitate aferent structurii organizatorice/organigramei.. 

   

ART. 11 

  Finanţarea centrului 
  (1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea 

resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime de 

calitate aplicabile. 

  (2) Finanţarea cheltuielilor centrului se asigură, în condiţiile legii, din următoarele surse: 

  a) bugetul local al judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti; 

  b) bugetele locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, respectiv bugetele locale ale 

sectoarelor municipiului Bucureşti; 

  c) bugetul de stat; 

  d) contribuţia persoanelor beneficiare sau a întreţinătorilor acestora, după caz; 

  e) donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori juridice din ţară 

şi din străinătate; 

  f) fonduri externe rambursabile şi nerambursabile; 

  g) alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 
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ANEXA Nr. 42 

 

 

 

REGULAMENT 

de organizare şi funcţionare a serviciului social cu cazare: 

CENTRUL DE PRIMIRE COPII 
 

ART. 1 

  Definiţie 
  (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al Centrului de 

primire copii, aprobat prin hotărârea CJ nr. 19/04.07.1996 prin care a fost înfiinţat, în vederea 

asigurării funcţionării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a 

asigurării accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile 

oferite. 

  (2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, 

cât şi pentru angajaţii centrului şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, 

reprezentanţii legali/convenţionali, vizitatori. 

 

ART. 2 

  Identificarea serviciului social 
  Centrul de primire copii, cod 8790CR-C-II, este înfiinţat şi administrat de furnizorul 

Directia de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arad, acreditat conform Certificatului de 

acreditare seria AF nr. 000159/25.04.2014, in curs de licentiere. 

 

ART. 3 

  Scopul serviciului social 
Scopul Centrului de primire copii este de asigurarea unui adăpost, sprijin moral şi social, 

educarea şi alfabetizarea copiilor aflaţi în situaţie de abuz şi neglijare, precum şi reabilitarea şi 

reinserţia socială a acestora conform legislaţiei în vigoare, Legea 272/2004, Ordin 89/2004, 

Standardele minime obligatorii privind centrul de primire minori. 

 

ART. 4 

Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare 

  (1) Centrul de primire copii funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de 

organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011, cu 

modificările ulterioare, Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare,  precum și Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor 

sociale, și Ordinul nr. 288/2006 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind 

managementul de caz în domeniul protecţiei copilului. 

(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul 89/2004,  pentru aprobarea Standardelor 

minime obligatorii privind centrul de primire in regim de urgenta pentru copilul abuzat, neglijat 

si exploatat 

(3) Centrul de primire copii este înfiinţat prin: 

a) Hotărârea consiliului judeţean Arad nr. 19/04.07.1996 şi funcţionează în subordinea 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad; 

 

ART. 5 

Principiile care stau la baza acordării serviciului social 
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(1) Centrul de primire copii se organizează şi funcţionează cu respectarea principiilor 

generale care guvernează sistemul naţional de asistenţă socială, precum şi a principiilor specifice 

care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislaţia specifică, în convenţiile 

internaţionale ratificate prin lege şi în celelalte acte internaţionale în materie la care România 

este parte, precum şi în standardele minime de calitate aplicabile. 

(2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul Centrului 

de primire copii sunt următoarele: 

a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare; 

b) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte 

egalitatea de şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea 

personală şi întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele 

beneficiare; 

c) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare; 

d) deschiderea către comunitate; 

e) asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor 

lor; 

f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în 

unitate a unui personal mixt; 

g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se 

cont, după caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitate de 

exerciţiu; 

h) facilitarea menţinerii relaţiilor personale ale beneficiarului şi a contactelor directe, 

după caz, cu fraţii, părinţii, alte rude, prieteni, precum şi cu alte persoane faţă de care acesta a 

dezvoltat legături de ataşament; 

i) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare; 

j) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare; 

  k) preocuparea permanentă pentru identificarea soluţiilor de integrare în familie sau, după 

caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potenţialului şi 

abilităţilor persoanei beneficiare de a trăi independent; 

  l) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a 

acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate; 

  m) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare; 

  n) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale; 

  o) primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor 

capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu care 

se pot confrunta la un moment dat; 

  p) colaborarea centrului cu serviciul public de asistenţă socială. 

 

ART. 6 

Beneficiarii Centrului de primire copii 

(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Centrul de primire copii sunt copii abuzați, 

neglijați și exploatați ; 

(2) Condiţiile de acces/admitere în centru sunt următoarele: 

  - dispoziţia directorului în condiţiile Legii 272/2004, art. 65 alin.(1), sau sentinţă civilă dată 

de către instanţa judecătorească în condiţiile Legii 272/2004, art. 94. 

(3) Condiţii de încetare a serviciilor – sentința civilă emisa de către instanța 

judecătorească în condițiile Legii 272/2004. 

(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Centrul de primire minori au 

următoarele drepturi: 
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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; 

c) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite; 

d) să li se asigure continuitatea 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 li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime; 

g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite; 

h) să li se respecte toate drepturile speciale în situaţia în care sunt minori sau persoane cu 

dizabilităţi. 

(5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Centrul de primire copii au 

următoarele obligaţii: 

a) să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială, medicală şi 

economică; 

b) să participe, în raport cu vârsta, situaţia de dependenţă etc., la procesul de furnizare a 

serviciilor sociale; 

c) să contribuie, în conformitate cu legislaţia în vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate, în 

funcţie de tipul serviciului şi de situaţia lor materială; 

d) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală; 

e) să respecte prevederile prezentului regulament. 

 

ART. 7 

  Activităţi şi funcţii 
  Principalele funcţiile ale Centrului de primire copii sunt următoarele: 

  a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea 

următoarele activităţi: 

 1. reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară; 

 2. găzduire pe perioada oferirii serviciilor; 

 3. îngrijire personală ; 

 4. Educare și socializare; 

 5. Consiliere psihologică; 

  b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului 

larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi: 

 1. Mediatizarea activităţii centrului, prin intermediul mass-mediei, pliantelor cu descrierea 

serviciilor oferite, întâlniri cu reprezentanţii inspectoratului şcolar, a poliţiei, comunităţilor 

locale, şcoli, grădiniţe; 

 2. elaborarea de rapoarte de activitate; 

  c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de 

promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în 

care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit 

scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activităţi: 

- promovarea atat prin serviciile proprii cat si prin intermediul colaborarilor cu instituții cu 

atributii in domeniu social 

  d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi: 

 1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor; 

 2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate; 

  e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea 

următoarelor activităţi: 
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  1. Întocmirea și respectarea planului de achizitii 

  2. asigurarea personalului cu pregătirea de specialitate necesară desfăşurării activității 

  3.evaluarea periodică a personalului 

  4. Pastarea confidențialității serviciului 

  

ART. 8 

  Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal 

  (1) Centrul de primire copii funcţionează cu un număr de 10 posturi, conform prevederilor 

Hotărârii consiliului judeţean nr. 143/26.06.2015, din care: 

  a) personal de conducere: şef de centru - 1; 

  b) personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă; personal de specialitate şi auxiliar:- 5 ; 

  c) personal cu funcţii administrative, gospodărire, întreţinere-reparaţii, deservire: - 4; 

  d) voluntari . 

  (2) Raportul angajat/beneficiar este de 1/2 . 

  

ART. 9 

Personalul de conducere 

  (1) Personalul de conducere : 

a) şef de centru; 

          (2) Atribuţiile personalului de conducere sunt: 

a) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul 

serviciului şi propune organului competent sancţiuni disciplinare pentru salariaţii care nu îşi 

îndeplinesc în mod corespunzător atribuţiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul 

furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.; 

b) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul 

implementării obiectivelor şi întocmeşte informări pe care le prezintă furnizorului de servicii 

sociale; 

c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi 

perfecţionare; 

d) colaborează cu alte centre/alţi furnizori de servicii sociale şi/sau alte structuri ale 

societăţii civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătăţirii permanente a 

instrumentelor proprii de asigurare a calităţii serviciilor, precum şi pentru identificarea celor mai 

bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare; 

   e) întocmeşte raportul anual de activitate; 

f) asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii serviciului/centrului; 

  g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice şi a 

numărului de personal; 

h) desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii centrului în comunitate; 

  i) ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări 

ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce; 

  j) răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul serviciului şi 

dispune, în limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea acestor 

activităţi sau, după caz, formulează propuneri în acest sens; 

   k) organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a 

regulamentului de organizare şi funcţionare; 

l) reprezintă serviciul în relaţiile cu furnizorul de servicii sociale şi, după caz, cu 

autorităţile şi instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, 

precum şi în justiţie; 

m) asigură comunicarea şi colaborarea permanentă cu serviciul public de asistenţă socială 

de la nivelul primăriei şi de la nivel judeţean, cu alte instituţii publice locale şi organizaţii ale 
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societăţii civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor; 

    n) numeşte şi eliberează din funcţie personalul din cadrul serviciului, în condiţiile legii; 

o) întocmeşte proiectul bugetului propriu al serviciului şi contul de încheiere a exerciţiului 

bugetar; 

p) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi 

beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare; 

   q) asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale; 

    r) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 

(3) Funcţiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condiţiile 

legii. 

(4) Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducere trebuie să fie absolvenţi cu diplomă 

de învăţământ superior în domeniul psihologie, asistenţă socială şi sociologie, cu vechime de 

minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenţi cu diplomă de licenţă ai 

învăţământului superior în domeniul juridic, medical, economic şi al ştiinţelor administrative, cu 

experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale. 

(5) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a conducătorilor instituţiei se face 

în condiţiile legii. 

 

ART. 10 

Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă. Personal de specialitate şi auxiliar 

(1) Personalul de specialitate poate fi: 

a) asistent social (263501); 

b) instructor-educație (322102); 

c)  psiholog (263411); 

       (2) Atribuţii ale personalului de specialitate: 

  a) asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea 

prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile şi a prezentului regulament; 

   b) colaborează cu specialişti din alte centre în vederea soluţionării cazurilor; identificării de 

resurse etc.; 

  c) monitorizează respectarea standardelor minime de calitate; 

  d) sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii 

de nerespectare a prevederilor prezentului regulament etc.; 

  e) întocmeşte rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată; 

  f) face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi 

respectării legislaţiei; 

  g) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 

Instructor educație 

Ajută la: 

- intocmeşte planul educaţional individualizat pentru fiecare benficiar 

- participă la educare şi instruirea benficiarilor cu privire la igiena corporală  

- intocmeşte programul educative de recupare cu activităţi specifice (instruire primară 

şcolară, activităţi de abilitate manuală şi creativitate) 

- organizează jocuri şi activităţi sportive 

- realizează activităţi de alfabetizare 

- desfăşoară activităţi de educare şi învăţare de deprinderi fundamentale de viaţă cu 

beneficiarii centului 

- realizează activităţi educativ-formative de dezvoltare a vocabularului, educare 

comportamentală, educaţie igienico-sanitară, educaţie morală, educaţie pentru îngrijirea, 

păstrează şi utilizează bunurilor materiale din centru şi răspunde pentru bunurile date în 

subgestiune 
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- insoţeşte benficiarii în activităţile de socializare şi formare cultural-educativă şi sportivă 

(tabere, excursii, drumeţii, vizite la muzeu, concursuri,spectacole, etc.) 

- supraveghează beneficiarii 

- asigură securitatea beneficiarilor, atât în unitate cât şi în deplasare; oferă primul ajutor în 

cazurile de urgenţă în care nu este prezentă asistenta medicală ori medicul 

- asigură cu prioritate evacuarea beneficiarilor din unitate în situații de urgență, iar mai 

apoi, în măsura posibilităților a bunurilor centrului 

- la nevoie, cu instruire expresă din partea as.medicale şi medicului, administrează 

medicaţia benficiarilor asistaţi 

- realizează planuri lunare de activitate cu benficiarii și propune programe de sărbători 

(Crăciun, Paște, serbări) 

- realizează rapoarte lunare de activitate, pe care le prezintă şefului de centru 

- nu părăseşte unitatea până când nu a predat, în bună stare, schimbul de tură 

- contribuie la buna funcţionare a unităţii. 

- preia şi predă corect serviciul – în scris; 

- lucrurile personale se vor păstra în dulapurile din vestiar; 

- se va prezenta la controlul periodic; 

- urmăreşte optimizarea dezvoltării copiilor aflaţi în centru pe toată durata plasamentului 

- la sfârşitul lunii întocmeşte raport de activitate şi îl predă şefului ierarhic superior 

- ajută la buna gospodărire a centrului 

Psiholog debutant: 

Participă la evaluarea psihologică: 

- a contextului familial, profesional, social, economic, cultural în care se manifestă 

problemele psihologice specifice abuzului, neglijării, exploatării, precum şi a unor 

aspecte psihologice specifice cuplului, familiei sau grupului de beneficiari 

- testează asistat beneficiarii, utilizând testele standardizate existente în gestiunea centrului 

(ori cele personale) și își asumă resposabilitatea privind păstrarea, îngrijirea și 

predarea/returnarea lor în bune condiții 

- cognitivă, comportamentală, subiectiv-emoţională, evaluarea dezvoltării neuropsihice şi a 

personalităţii beneficiarilor (a minorilor abuzaţi neglijaţi sau exploataţi, a părinţilor lor 

protectivi sau după cerință, a abuzatori, a familiei lărgite, sau a altor persoane în grija 

cărora se află minorul/beneficiarul) 

- a progreselor realizate de către beneficiari în urma programelor de consiliere, de 

recuperare sau educative 

Participă la consilierea psihologică: 

- în situaţii de criză şi asistenţa minorilor abuzaţi fizic, emoţional sau sexual 

- a beneficiarilor asistați în vederea redobândirii unei imagini de sine pozitive, pentru 

optimizare şi dezvoltare personală, autocunoaştere, pentru atenuarea sau înlăturarea 

consecinţelor psihologice ale traumelor personale 

- consilierea psihologică a părinţilor minorilor asistaţi, pentru asumarea responsabilităţilor 

şi îndeplinirea obligaţiilor cu privire la drepturile copilului; efectuează după caz 

consiliere de grup şi familială 

- a minorilor aflaţi în dificultate şi a părinţilor acestora pentru a pregăti revenirea minorilor 

în mediul familial sau pentru a preveni separarea acestora de familie 

- în situaţii de criză, a bolnavilor terminali (atunci când aceştia sunt implicaţi direct sau 

indirect în situaţii de abuz, neglijare, exploatare), consiliere suportivă 

- psihosexuală, educaţie sexuală şi planing familial 

- şcolară pentru formarea unor deprinderi şi atitudini ce contribuie la învăţarea eficientă, a 

capacităţilor de integrare în viaţa comunitară, a conduitelor şi atitudinilor sanogene 
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- psihoeducaţională a copiilor şi tinerilor aflaţi în situaţie de criză familială, de inadaptare 

şcolară, socială, eşec şcolar, abandon şcolar, absenteism etc., precum şi a celor cu 

tulburări de comportament şi disciplină, a părinţilor, cu privire la importanţa climatului 

familial pentru dezvoltarea optimă a copiilor şi a tinerilor, optimizarea relaţiilor dintre 

familie şi şcoală 

- vocaţională pentru identificarea aptitudinilor, valorilor şi intereselor profesionale ale 

copiilor şi tinerilor, pentru formarea capacităţilor de luare a deciziilor privind cariera şi a 

unor deprinderi de integrare pe piaţa muncii la copii şi tineri şi pentru informarea 

acestora cu privire la principalele domenii de profesionalizare în raport cu cerinţele pieţii. 

Participă asistat la intervenţia psihologică: 

- în situaţiile de criză a minorilor/beneficiarilor abuzaţi fizic, emoţional sau sexual 

- primară pentru dezvoltarea ariilor intelectuale, afective, sociale, a personalităţii, 

comportamentelor de adaptare, orientării vocaţionale 

- primară direcţionată înspre promovarea stării de bine şi prevenirea apariţiei unor 

probleme. 

alte responsabilităţii:  

- participă la întâlnirea cu medicul specialist neuropsihiatru, cu medicul pediatru, asistenții 

sociali, cu consilierii și instructorii de educație, cu referenţii educatori în vederea 

modificării conţinutului programelor de recuperare, educative sau de recreere, a modului 

lor de desfăşurare, frecvenţei şi duratei, precum şi a materialelor necesare pentru buna lor 

desfăşurare 

- participă la evaluarea periodică a progreselor realizate de beneficiari în urma programelor 

de consiliere, de recuperare şi educative 

- colaborează cu psihoterapeutul și cu medicii specialiști din cadrul secției NPI pentru 

rezolvarea cazurilor minorilor cu diverse tulburări 

- participă la evaluarea iniţială şi planul de consiliere a beneficiarilor şi colaborează cu 

asistentul social pentru întocmirea raportului de evaluare, a planului personalizat de 

servicii(după caz) sau a planului individualizat de protecţie 

- participă la educaţia pentru sănătate a minorilor şi familiilor acestora; promovează 

permanent sănătatea şi stilul de viaţă sănătos; consiliază minorii cu privire la nocivitatea 

consumului de substanţe adictive din categoria solvenţilor, a drogurilor de orice natură, a 

nicotinei,etc 

- colaborează cu asistentul social în vederea rezolvării situaţiei beneficiarului şi ajută la 

completarea dosarului copilului; copletează raportul psiho-social; întocmește rapoarte 

privind activitatea desfășurată cu beneficiarii 

- participă alături de asistentul social la însoţirea minorilor în orice procedură judiciară sau 

administrativă conform legii 

- se deplasează în teren cu echipa mobilă pluridisciplinară în vederea identificării  

/monitorizării cazurilor de minori/beneficiari, aflate în atenţia centrului 

- in cazul unui eveniment deosebit (incendiu, cutremur, etc.), intervine promt în evacuarea 

beneficiarilor și salvarea bunurilor centrului, respectând normele PSI şi de protecţie a 

muncii 

- ajută la buna gospodărire a unităţii și îşi păstrează curăţenia la locul de muncă.  

 

ART. 11 

Personalul administrativ, gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire 

Personalului administrativ asigură activităţile auxiliare serviciului social: aprovizionare, 

mentenanţă, achiziţii etc. şi poate fi: 

a) Administrator (515104); -respectã atribuţiile şi responsabilitãţile privind activitatea 

profesionalã în cadrul centrului  
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- respectã relaţiile ierarhice, disciplina la locul de muncã, normele de conduitã în relaţiile 

cu ceilalţi membrii ai colectivului de muncã; 

- întocmeşte necesarul de materiale (de curãţenie, alimente, rechizite, imprimate, alte 

materiale) şi le supune spre aprobare şefului centrului; 

- se preocupã de aprovizionarea cu diverse materiale (de curãţenie, alimente, întreţinere, 

rechizite de birou, etc.); 

- se îngrijeşte a nu face stocuri peste necesar sau de a procura bunuri şi materiale de care 

instituţia nu are nevoie; 

- se preocupã de reparaţiile pentru biroticã şi tehnicã de calcul atât în garanţie, cât şi post 

garanţie; 

- întocmeşte şi ţine la zi registrul mijloacelor fixe, evidenţa cantitativã;  

- procurarea de oferte de preţuri pentru diverse achiziţii; 

- participã la acţiunea de arhivare a documentelor instituţiei, cu respectarea criteriilor de 

pãstrare pentru documentele cu caracter secret; 

- îndeplineşte funcţia de gestionar al mijloacelor fixe, obiectelor de inventar, a materialelor 

(alimente, materiale de curãţenie, rechizite de birou, medicamente, materiale sanitare, 

etc.); 

- coordoneazã şi urmãreşte situaţia şi mişcarea obiectelor de inventar şi a mijloacelor fixe 

din cadrul centrului  precum şi de starea acestora; 

- recepţioneazã pe baza documentelor de achiziţie, mijloacelor fixe, obiecte de inventar şi 

materiale, în mod obişnuit la primirea lor, în cazuri speciale şi la furnizori, în care caz 

rãspunde de materialele primite şi pe timpul transportului; 

- primeşte şi înmagazineazã bunurile, întocmind în aceaşi zi formele necesare; 

- elibereazã bunurile pe baza documentelor legale ( bonuri de transfer, consum, etc.); 

- aprobate de conducãtorul instituţiei;  

- verificã la sfârşitul lunii cu contabilul care conduce contul de obiecte de inventar, 

mijloace fixe şi materiale dacã soldurile corespund cu cele din evidenţa contabilã; 

- comunicã conducerii gradul de uzurã şi degradare a bunurilor din dotare şi aduce la 

cunoştinţa conducerii necesarul de obiecte ce urmeazã a fi înlocuit; 

- predã la serviciul contabilitate toate documentele pe baza cãrora s-au recepţionat bunurile 

intrate în gestiunea sa; 

- participã la întocmirea listei zilnice de alimente; 

- exercitã cu maximã responsabilitate toate lucrãrile ce îi revin conştient cã o greşealã se 

repercuteazã în toate operaţiile urmãtoare din sectorul financiar - contabil, creând 

probleme şi influenţând negativ întreaga activitate, ducând chiar la penalitãţi; 

- contribuie la buna funcţionare a unităţi. 

b) personal pentru curăţenie spaţii, spălătoreasă (532104).- păstrează în bune condiții 

aparatele utilizate și răspunde de starea lor (masini de spalat, aspiratoare,uscator industrial, etc.) 

- nu încurajează și nu responsabilizează beneficiarii în manevrarea aparatelor centrului 

(masini de spălat, uscator industrial,aspiratoare,etc.) 

- nu manipulează/constrânge beneficiarii în efectuarea curățeniei, prin oferirea de bunuri 

ori favoruri (țigări, bani, produse,etc.) 

- poate solicita ajutorul beneficiarilor în activitatea de gospodărire, dar fără a-i constrânge 

- realizează curăţenia şi dezinfecţia bunurilor materiale ale centrului 

- întreţine curăţenia în cadrul centrului  

- respectă etapele de curăţare a pavimentului (mătură, aspiră, spală cu detergent şi apoi 

dezinfectează) 

- şterge praful din încăperi (tavan, mobilier, calorifer, geam, mobilă, etc.) 

- efectuează curăţenia generală  
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- instalaţiile interioare de distribuţie a apei potabile şi de evacuare a reziduurilor, sifoanele 

de pardoseală, obiecte sanitare (closete, lavoare, băi duşuri) vor fi menţinute în 

permanentă stare de funcţionare şi curăţenie şi vor fi dezinfectate periodic cu soluţii în 

concentraţii eficinte (subst. clorigen2-5%) 

- respectă obligatoriu circuitul separat pentru rufăria curată şi cea murdară  

- preia şi predă tura în scris 

- ajută la buna gospodărire a centrului   

c)  muncitor calificat (512001)- foloseşte echipamentul de protecţie care este schimbat de căte 

ori este nevoie 

- participă la întocmirea meniurilor 

- răspunde de cantitatea şi calitatea alimentelor ce urmează a fi prelucrate 

- prepară meniurile după reţetare stas 

- dezinfectează şi curăţă vesela şi agregatele frigorifice din bucătărie conform normelor 

ministerului sănătăţii 

- pune probe alimentare din mâncărurile preparate zilnic 

- păstrează şi efectuează curăţenia la locul de muncă 

- respectă circuitele epidemiologice a alimentelor şi a veselei 

- interzice accesul persoanelor străine în bucătărie, exceptând şef serviciu al centrului, 

medic, asistent medical, organe de control interne şi externe 

- nu permite intrarea în bucătărie a persoanelor mai sus enunţate fără echipament de 

protecţie 

- respectă normele de igienă personală (unghii tăiate şi fără inele) 

- ajută la buna gospodărire a centrului 

 

ART. 12 

Finanţarea centrului 

(1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea 

resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime de 

calitate aplicabile. 

(2) Finanţarea cheltuielilor centrului se asigură, în condiţiile legii, din următoarele surse: 

a) contribuţia persoanelor beneficiare sau a întreţinătorilor acestora, după caz; 

b) bugetul local al judeţului; 

c) bugetul de stat; 

d) donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori juridice din 

ţară şi din străinătate; 

e) alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 
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ANEXA Nr. 43 

 

 

 

REGULAMENT 

de organizare şi funcţionare a serviciului social cu cazare 

"Centrul de criză" 

 

ART. 1 

  Definiţie 

  (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social 

"Centrul de criză” care  asigurara funcţionarea acestuia cu respectarea standardelor minime de 

calitate aplicabile şi reglementeaza accesul persoanelor beneficiare la informaţii privind 

condiţiile de admitere, serviciile oferite etc. 

 

ART. 2 

  Identificarea serviciului social 

  Serviciul social "Centrul de criza", cod serviciu social 8790CR-VD-II, este înfiinţat şi 

administrat de furnizorul  Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arad, 

acreditat conform Certificatului de acreditare nr. AF Nr.  000159, sediul serviciului fiind în 

Arad, str. Udrea, nr. 6.  

  

ART. 3 

  Scopul serviciului social 

  Scopul serviciului social "Centru de criza" este să ofere servicii de găzduire, îngrijire, 

consiliere juridică şi psihologică, sprijin în vederea adaptării la o viaţă activă, inserţie 

profesională a victimelor violenţei în familie,  precum şi reabilitarea şi reinserţia socială a 

acestora. 

  

ART. 4 

  Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare 
  (1) Serviciul social "Centru de criza" funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului 

general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale,  reglementat de: 

 Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale 

 Legea nr. 292/2011 (*actualizată*) asistenţei sociale 

 Ordinul nr. 288/2006 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind 

managementul de caz în domeniul protecţiei copilului 

 Legea nr. 272 /2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare 

 Ordinul  nr. 383/2004 privind aprobarea standardelor de calitate pentru serviciile sociale 

din domeniul protecţiei victimelor violenţei în familie 

 Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare 

  (2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul  nr. 383 din 12 iulie 2004 privind 

aprobarea standardelor de calitate pentru serviciile sociale din domeniul protecţiei victimelor 

violenţei în familie 

   (3) Serviciul social " Centru de criza" este înfiinţat prin: 

  a) Hotărârea Consiliului Judeţean  Arad nr. 133/26.05.2010 şi funcţionează în subordinea 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad  
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ART. 5 

  Principiile care stau la baza acordării serviciului social 
(1) Serviciul social "Centru de criza" se organizează şi funcţionează cu respectarea principiilor 

generale care guvernează sistemul naţional de asistenţă socială, precum şi a principiilor specifice 

care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislaţia specifică, în convenţiile 

internaţionale ratificate prin lege şi în celelalte acte internaţionale în materie la care România 

este parte, precum şi în standardele minime de calitate aplicabile. 

(2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul "Centrului de 

criza" sunt următoarele: 

a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare; 

b) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte egalitatea de 

şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală şi 

întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele beneficiare; 

c) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare; 

d) deschiderea către comunitate; 

e) asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor lor; 

f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate a 

unui personal mixt; 

g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se cont, 

după caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitate de exerciţiu; 

h) facilitarea menţinerii relaţiilor personale ale beneficiarului şi a contactelor directe, după caz, 

cu fraţii, părinţii, alte rude, prieteni, precum şi cu alte persoane faţă de care acesta a dezvoltat 

legături de ataşament; 

i) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare; 

j) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare; 

k) preocuparea permanentă pentru identificarea soluţiilor de integrare în familie sau, după caz, în 

comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potenţialului şi abilităţilor 

persoanei beneficiare de a trăi independent; 

l) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a acestora 

în soluţionarea situaţiilor de dificultate; 

m) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare; 

n) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale; 

o) primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor 

capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu care 

se pot confrunta la un moment dat;    

De asemenea,  protecţia şi promovarea drepturilor victimelor violenţei în familie se 

realizează și în conformitate cu principiile: 

a) principiul legalităţii; 

b) principiul respectării demnităţii umane; 

c) principiul prevenirii săvârşirii actelor de violenţă în familie; 

d) principiul celerităţii; 

e) principiul parteneriatului; 

f) principiul egalităţii de şanse şi de tratament. 

 

ART. 6 

  Beneficiarii serviciilor sociale 
(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în "Centrul de criza” sunt:  persoane victime 

ale violenței în familie; 

(2) Condiţiile de acces/admitere în centru sunt următoarele: 
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a) acte necesare: acte de identitate (CI/BI, certificat de nastere), documente care reflecta situaţia 

familială, socială, medicală şi economică; 

b) selecţia se va face în funcţie de:  

 natura solicitãrii; 

 domiciliul beneficiarilor; 

 capacitatea centrului de a oferi sevicii persoanelor aflate în dificultate; 

 gradul de acceptare şi de ajutor acordat de cãtre comunitatea localã şi familie; 

 gradul de implicare al persoanelor victime ale violentei in familie, precum şi dorinţa lor 

de a schimba situaţia de crizã în care se aflã. 

c) beneficiarii centrului  sunt  victime ale oricarei acţiuni sau inacţiuni intenţionate, manifestate 

fizic sau verbal, săvârşite de către un membru de familie împotriva altui membru al aceleiaşi 

familii, care provoacă ori poate cauza un prejudiciu sau suferinţe fizice, psihice, sexuale, 

emoţionale ori psihologice, inclusiv ameninţarea cu asemenea acte, constrângerea sau privarea 

arbitrară de libertate. 

Beneficiarii, sunt asistaţi în centru, în baza dispoziţiei de asistare, emisă de către 

Directorul general al DGASPC Arad. Dispoziţia directorului se face în baza unui plan de servicii 

care este în responsabilitatea asistentului social de la nivelul serviciului public de asistenţă 

socială / persoanei cu atribuţii în asistenţă socială de la nivelul comunităţii din care provine 

persoana/nele precum şi în baza raportului de evaluare detaliată, întocmit de către specialiştii 

centrului. Dupa determinarea eligibilitatii asistarii in cadrul centrului, serviciile sunt oferite 

beneficiarului in baza unui contract incheiat cu acesta. 

(3) Găzduirea poate fi întreruptă înainte de expirarea perioadei prevăzută în contractul 

de rezidenţă în următoarele condiţii:  

a) îndeplinirea obiectivelor prevăzute în programul personalizat de intervenţie;  

b) identificarea unor alte soluţii pentru beneficiar;  

c) la solicitarea scrisă a beneficiarului adult; 

d) încălcarea repetată a contractului de rezidenţă (în cazul persoanei adulte).  

(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în "Centrul de criza” au 

următoarele drepturi: 

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; 

c) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite; 

d) să li se asigure continuitatea 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 li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime; 

g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite; 

h) să li se respecte toate drepturile speciale în situaţia în care sunt minori sau persoane cu 

dizabilităţi. 

  (5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în "Centrul de criza” au 

următoarele obligaţii: 

a) să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială, medicală şi 

economică; 

b) să participe, în raport cu vârsta, situaţia de dependenţă etc., la procesul de furnizare a 

serviciilor sociale; 

c) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală; 

d) să respecte prevederile prezentului regulament. 
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ART. 7 

  Activităţi şi funcţii 

  Principalele funcţiile ale serviciului social "Centrul de criza” sunt următoarele: 

a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea 

următoarele activităţi: 

1. reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară 

2. găzduire pe perioada stabilita de normele legale in vigoare, respectiv 90 de zile, iar in situatii 

exceptionale pana la 180 de zile 

3. îngrijire personală, ajutor in efectuarea activitatilor de baza si instrumentale ale vietii zilnice 

4. informare, suport emotional, consiliere juridică şi psihologică si sociala, asistenta medicala 

5. sprijin în vederea adaptării la o viaţă activă, educare pentru abilitati de viata independenta, 

educare pentru inserţie/reinserţie în familie şi comunitate, educare pentru integrare /reintegrare  

socială  

6.facilitare acces la educatie generala, orientare si inserţia socială şi profesională/vocationala a 

victimelor  

b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi 

publicului larg despre domeniul său de activitate,  prin asigurarea următoarelor activităţi: 

1. realizarea de materiale de promovare si distribuirea acestora, atat prin serviciile proprii cat si 

prin intermediul colaborarilor cu entitati cu atributii in domeniu social 

2. elaborarea de rapoarte de activitate 

c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de 

promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în 

care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit 

scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activităţi: 

1. realizarea de materiale de promovare si distribuirea acestora, atat prin serviciile proprii cat si 

prin intermediul colaborarilor cu entitati cu atributii in domeniu social 

  d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi: 

1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor 

2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate 

3. asigurarea managementului de caz, monitorizarea cazurilor sociale, supervizarea activităţilor 

de asistenţă socială, indrumarea beneficiarilor catre alte servicii, in functie de particularitatile 

cazurilor, elaborarea planului de interventie/de asistenta si ingrijire   

  e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea 

următoarelor activităţi: 

1. asigurarea personalului cu pregătirea de specialitate necesară desfăşurării activităţilor specifice 

domeniului 

2. personalul centrului de recuperare este cuprins în programe de formare profesională continuă 

vizând cunoaşterea formelor de violenţă în familie, precum şi a mijloacelor de prevenire şi 

combatere a acestora 

3. voluntarii din cadrul centrului de recuperare vor fi cuprinşi, în limita resurselor financiare, în 

programe de formare profesională continuă, vizând cunoaşterea formelor de violenţă în familie, 

precum şi a mijloacelor de prevenire şi combatere a acestora 

4. intregul personal care îşi desfăşoară activitatea în cadrul centrelor de recuperare este evaluat 

periodic, cel puţin o dată pe an, în condiţiile legii 

5. personalul angajat precum si voluntarii centrului se obliga sa pastreze confidentialitatea 

identităţii şi dificultăţilor persoanelor asistate, în acord cu legislaţia în vigoare 

 

ART. 8 

  Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal 
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  (1) Serviciul social "Centrul de criza” funcţionează cu un număr de 34  de posturi, conform 

prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean 143/26.06.2015, din care: 

  a) personal de conducere: şef de centru: 1; 

  b) personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă; personal de specialitate şi auxiliar: 27; 

  c) personal cu funcţii administrative, gospodărire, întreţinere-reparaţii, deservire: 6; 

  (2) Raportul angajat/beneficiar este de 1,2/1. 

 

ART. 9 

  Personalul de conducere 
  (1) Personalul de conducere: 

  a) şef de centru; 

  (2) Atribuţiile personalului de conducere sunt: 

a) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul serviciului 

şi propune organului competent sancţiuni disciplinare pentru salariaţii care nu îşi îndeplinesc în 

mod corespunzător atribuţiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării 

serviciilor sociale, codului muncii etc.; 

b) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării 

obiectivelor şi întocmeşte informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale; 

c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi perfecţionare; 

d) colaborează cu alte centre/alţi furnizori de servicii sociale şi/sau alte structuri ale societăţii 

civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătăţirii permanente a instrumentelor proprii 

de asigurare a calităţii serviciilor, precum şi pentru identificarea celor mai bune servicii care să 

răspundă nevoilor persoanelor beneficiare; 

e) întocmeşte raportul anual de activitate; 

f) asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii centrului; 

g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice şi a numărului de 

personal; 

h) desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii centrului în comunitate; 

i) ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale 

drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce; 

j) răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul serviciului şi dispune, în 

limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea acestor activităţi sau, 

după caz, formulează propuneri în acest sens; 

k) organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a 

regulamentului de organizare şi funcţionare; 

l) reprezintă serviciul în relaţiile cu furnizorul de servicii sociale şi, după caz, cu autorităţile şi 

instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie; 

m) asigură comunicarea şi colaborarea permanentă cu serviciul public de asistenţă socială de la 

nivelul primăriei şi de la nivel judeţean, cu alte instituţii publice locale şi organizaţii ale societăţii 

civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor; 

n) numeşte şi eliberează din funcţie personalul din cadrul serviciului, în condiţiile legii; 

o) întocmeşte proiectul bugetului propriu al serviciului; 

p) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi beneficiarilor a 

prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare; 

q) asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale; 

r) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 

(3) Funcţiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condiţiile legii. 

(4) Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducere trebuie să fie absolvenţi cu diplomă de 

învăţământ superior în domeniul psihologie, asistenţă socială şi sociologie, cu vechime de 

minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenţi cu diplomă de licenţă ai 
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învăţământului superior în domeniul juridic, medical, economic şi al ştiinţelor administrative, cu 

experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale. 

(5) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a conducătorilor instituţiei se face în 

condiţiile legii. 

 

ART. 10 

Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă. Personal de specialitate şi auxiliar. 
  (1) Personalul de specialitate: 

  a) asistent medical (322102)  

  b) asistent social (263501) 

        c) instructor educatie (322102) 

        d) medic (221108) 

  e) psiholog (263401) 

        f) consilier (263106) 

        g) infirmiera (532103) 

  (2) Atribuţii ale personalului de specialitate: 

a) asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea 

prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile şi a prezentului regulament; 

b) colaborează cu specialişti din alte centre în vederea soluţionării cazurilor; identificării de 

resurse etc.; 

c) monitorizează respectarea standardelor minime de calitate; 

d) sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de 

nerespectare a prevederilor prezentului regulament etc.; 

e) întocmeşte rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată; 

f) face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării 

legislaţiei; 

g) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 

  

RESPONSABILITĂŢI :  

Asistent medical: 

- însoţeşte beneficierii din centru 

- pe perioada şederii beneficiarilor în cadrul centrului, asistentul medical completeză Fisa 

medicala a beneficiarului (FMAZ), care are numar de inregistrare din registrul intrari –

iesiri fise medicale (RFAZ) inca de la preluarea lui in centru. Daca starea de sanatate a 

beneficiarului impune internarea in spital, atunci se completeaza Fisa de internare in 

spital (FNAZ), iar daca beneficiarul necesita consultatii de specialitate se completeaza 

scrisoarea medicala (SMAZ) catre medicul specialist. Săptamanal, asistentul medical 

consiliază beneficiarii cu privire la diferite aspecte medicale, completand apoi procesul 

verbal de consiliere (CMAZ). Beneficiarii care figureaza cu boli cronice sunt inregistrati 

in registrul de evidenta a bolnavilor cronici (RBAZ). Periodic se evalueaza gradul de 

satisfactie a clientului prin aplicarea chestionarului de evaluare a gradului de satisfactie a 

clientului (CEAZ), care se indosariaza intr-un registrul de evidenta. La externarea 

beneficiarului din centru se completeaza raportul de sanatate (SNAZ). 

- Pentru o mai buna evidenta a activitatii medicale se mai completeaza saptamanal 

planificarea activitatii medicale cu beneficiarii (PMAZ), trimestrial se intocmeste 

calendarul activitatilor medicale (CMAZ), precum si raportul de activitate medicala 

(AMAZ). Ori de cate ori este nevoie se completeaza registrul medical (RMAZ), precum 

si la orice administrare de medicamente din aparatul de urgenta se completeaza registrul 

de decontare medicatie din aparatul de urgenta (AUAZ).  
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- In ceea ce priveste igiena centrului si alimentatia beneficiarilor, asistentul medical 

completeaza zilnic fisa de igiena a centrului (IGAZ), fisa meniu zilnic (MZAZ) care va 

contine si aportul caloric al hranei. De asemenea, de 2/zi se va completa graficul de 

temperatura la frigidere (GTAZ). Saptamanal, este conceput meniul si completat in fisa 

de meniu saptamanal (MSAZ), precum si nota de constatare (NCAZ). 

- însoţeşte beneficiarul la expertiza medico-legală unde este cazul 

- ţine evidenţa medicamentelor şi modul de administrare 

- urmăreşte respectarea normelor de igienă şi dezinfecţie  

- urmăreşte starea de sănătate a beneficiarilor din  

- recoltează probe pentru analize de laborator şi le duce la laborator 

- ia rezultatele analizelor 

- însoţeşte beneficiarii la spital unde discută cu medicii şi cadrele sanitare cu privire la 

starea acestora 

- efectuează tratamentele prescrise beneficiarilor 

- verifică şi ajută la efectuarea igienei corporale a minorilor din centru 

- pregăteşte masa petru servirea meniului pentru beneficiarii din centru 

- efectuează educaţia pentru sănătate 

- verifică starea de igienă a blocului alimentar şi controlează din punct de vedere 

organoleptic alimentele ce urmează a fi prelucrate 

- răspunde de respectarea normelor de igienă şi de aplicarea măsurilor antiepidemice de 

prevenire a infecţiilor nozocomiale 

- controlează permanent starea de igienă a spaţiilor din centru (curăţenia încăperilor, 

ventilaţia, încălzirea) şi efectuarea curentă a dezinfecţiei 

- consemnează zilnic starea de igienă a centrului în formularul de igienă împreună cu 

medicul centrului întocmeşte periodic note de constatare privind starea de igienă a 

spaţiilor centrului semnalând eventualele probleme apărute, o copie a acestor note se 

înmânează şefului de centru şi se înregistrează 

- întocmeşte meniul zilnic/săptămânal şi calculează caloriile consemnând informaţiile în 

fişa meniului zilnic şi fişa meniului săptămânal; răspunde împreună cu medicul de 

întocmirea meniurilor corespunzător din punct de vedere caliatativ şi cantitativ 

- participă la programul de recuperare a retardului în dezvoltarea neuropsihică 

- împreună cu medicul întocmeşte rapoarte de activitate trimestrială, anuală şi la cerere, pe 

care le înaintează şefului centrului şi/sau şefului de serviciu 

- împreună cu medicul organizează întâlniri de consiliere medicală pe diverse teme 

medicale, cu personalul fără pregătire de specialitate, şi separat cu beneficiarii centrului  

- supraveghează alimentaţia beneficiarilor 

- însoţeşte beneficiarii în acţiunile de socializare (tabere, excursii, etc) 

- efectuează triajul epidemiologic zilnic al beneficiarilor  

- asigură asistenţa medicală de urgenţă beneficiailor sau la solicitare; colaborează cu 

medicul de familie 

- pregăteşte beneficiarul pentru examinarea medicală 

- organizează transportul şi însoţeşte copilul în caz de nevoie la spital, medic de familie sau 

cabinete medicale de specialitate 

- asigură şi răspunde de păstrarea şi confidenţialitatea datelor medicale consemnate în fişa 

medicală a beneficiarului 

- furnizează date medicale serviciului social pentru fişa de evaluare trimestrială 

- colaborează permanent cu medicul de medicina muncii, şeful de centru şi specialiştii 

SPM pentru efectuarea la timp a controalelor medicale periodice ale personalului; şefului 

de centru îi sunt înaintate fişe de solicitare privind efectuarea controlului medical 
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periodic de către personalul centrului, iar asistenta medicală urmăreşte modul de 

efectuare a acestora în timp util în vederea eliberării fişelor de aptitudine 

- ţine evidenţa efectuării fişelor de aptitudine şi de valabilitatea lor şi semnalează cu 1-2 

luni înainte, faptul că acestea urmează  fi refăcute 

- păstrează şi utilizează bunurilor materiale din centru şi răspunde pentru bunurile date în 

subgestiune 

- nu părăseşte unitatea până când nu a predat tura, în bună stare, schimbului de tură 

urmator 

- ajută la buna gospodărire a centrului. 

 

Asistent social debutant: 

- efectueazã munca de consiliere cu copii, tinerii şi cu familiile celor asistaţi în cadrul 

centrului  în vederea reintegrãrii acestora în familia naturalã 

- înregistreazã beneficiarii care vin la centru 

- întocmeşte fişele beneficiarilor cu toate datele cunoscute şi le completeazã la zi 

- pãstreazã legãtura permanentã cu birourile locale pentru protecţia drepturilor 

beneficiarilor in toate primãriile din judeţul Arad în vederea rezolvãrii problemelor legate 

de victimele ale violenței 

- participă la întocmirea planul individualizat de protecţie pentru fiecare beneficiar şi 

planul de servicii 

- verificã datele identificative şi celelalte informaţii primite de la beneficiar, date care vor 

fi centralizate 

- participă la completarea bazei de date, care va conţine date complete pentru fiecare 

beneficiar cu care se lucreazã 

- identificã obiectivele intervenţiei pentru fiecare beneficiar, prin stabilirea nevoilor 

existente şi a evaluãrii resurselor existente 

- urmãreşte reintegrarea şcolarã, profesională, familialã şi socialã a beneficiarilor  

serviciilor noastre 

- ia legãtura cu alte centre, instituții din județ ori din alte judeţe pentru rezolvarea cazurilor 

beneficiarilor 

- participă la însoţirea beneficiarilor la destinaţie în vederea reintegrării, transferării ori 

aduceri acestora   

- sesizeazã Inspectoratul Poliţiei despre orice beneficiar din centru în vederea identificãrii 

acestuia  

- participã la acţiuni comune cu IPJ, Poliţia Locală, Jandarmi şi Gardieni Publici 

- participã la instruirile de specialitate organizate de D.G.A.S.P.C. Arad 

- acordã consiliere minorilor/beneficiarilor care au fost luaţi în evidenţã 

- participă la întocmirea de anchete sociale şi rapoarte cu privire la situaţia beneficiarilor 

luaţi în evidenţã 

- urmãreşte rezolvarea cazurilor prin discuţii/consiliere cu familia beneficiarului, obținând 

informaţii de la Inspectoratul de Poliţie,etc. 

- asistă și învață cum se întocmeşte documentaţia necesarã prezentãrii cazului în faţa 

Comisiei pentru Protecţia Copilului Arad ori a Tribunalul  Arad şi asistă la susţinerea lui  

de către juriști 

- participă la activitatea desfăşurată în teren  

- urmãreşte corectitudinea registrelor şi a evidenţelor din acestea 

- întocmeşte lunar, statistici privind situaţia beneficiarilor luaţi în evidenţã 

- prezintã periodic raportul de activitate, şefului de centru 

- informează şeful de centru despre cazurile la care a luat parte și își exprimă părerea cu 

privire la acestea 



Proprietatea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad; nu poate fi difuzat sau reprodus fără autorizaţie 
 Pagina 545 

 

- participă la evaluarea iniţială a cazurilor, completând, după indicații, fişa de evaluare 

iniţială pentru fiecare caz 

- participă la întâlniri cu echipa de profesionişti (manager de caz, psiholog, medic, 

consilieri, educatori) în funcţie de situaţia şi natura cazului, intâlnirile vor fi consemnate 

în procese verbale 

- participă la întocmirea dosarul beneficiarului, în vederea instituirii măsurii de protecţie 

specială şi învață procedura de depunere a acestuia la secretariatul Comisiei pentru 

Protecţia Copilului ori Serviciul juridic 

- participă la susţinerea în faţa Comisiei pentru Protecţia Copilului a cazurilor de copii 

pentru care s-a cerut instituirea măsurii de protecţie specială 

- participă la elaborarea împreună cu echipa multidisciplinară, a planului individualizat de 

protecţie pentru beneficiarii ocrotiţi în sistem 

- participă la întâlniri cu echipa pluridisciplinară în vederea reevaluării progreselor 

înregistrate, în implementarea planului individualizat de protecţie 

- participă la întocmirea de rapoarte cu privire la situaţia beneficiarilor 

- colaborează în timp util şi corespunzător cu specialiştii serviciilor din cadrul 

D.G.A.S.P.C.Arad 

- colaborează cu instituţii, fundaţii, organizaţii pentru îmbunătăţirea calităţii serviciilor 

oferite beneficiarilor 

- colaborează cu specialiştii din cadrul primariilor şi din comunitate (medic familie, şcoală, 

diferite fundaţii) în vederea monitorizării post reintegrare 

- realizează analize, statistici şi documentaţii privind aplicarea şi executarea legislaţiei în 

domeniul protecţiei copilului 

- participă la instruiri de specialitate organizate în scopul perfecţionării personalului 

- însoțește beneficiarul în demersul de reintegrare socio-profesională 

- contribuie la buna funcţionare şi desfăşurare a activităţilor din cadrul unităţii. 

 

Asistent social: 

- efectueazã munca de consiliere cu copii şi cu familiile copiilor care sunt asistaţi în cadrul 

centrului în vederea reintegrãrii acestora în familia naturalã 

- înregistreazã beneficiarii care vin la centru 

- întocmeşte fişele beneficiarilor cu toate datele cunoscute şi le completeazã la zi 

- pãstreazã legãtura permanentã cu birourile locale pentru protecţia drepturilor 

beneficiarilor din toate primãriile din judeţul Arad în vederea rezolvãrii problemelor 

legate de beneficiari 

- întocmeşte planul individualizat de protecţie pentru fiecare beneficiar şi planul de servicii 

- verificã datele identificative şi celelalte informaţii primite de la beneficiar, date care vor 

fi centralizate 

- completeazã baza de date, care va conţine date complete pentru fiecare beneficiar cu care 

se lucreazã 

- identificã obiectivele intervenţiei pentru fiecare beneficiar, prin stabilirea nevoilor 

existente şi a evaluãrii resurselor existente 

- urmãreşte reintegrarea şcolarã, profesională, familialã şi socialã a beneficiarilor  

serviciilor noastre 

- ia legãtura cu alte centre, din județ ori din alte judeţe pentru rezolvarea cazurilor 

beneficiarilor 

- însoţeşte beneficiarii la destinaţie în vederea reintegrării, transferării ori aducerii acestora   

- sesizeazã Inspectoratul Poliţiei despre orice beneficiar din centru în vederea identificãrii 

acestuia 

- participã la acţiuni comune cu Poliţia, Jandarmi şi Gardieni Publici 



Proprietatea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad; nu poate fi difuzat sau reprodus fără autorizaţie 
 Pagina 546 

 

- participã la instruirile de specialitate organizate de D.G.A.S.P.C. Arad 

- acordã consiliere minorilor/beneficiarilor care au fost luaţi în evidenţã 

- întocmeşte anchete sociale şi rapoarte cu privire la situaţia beneficiarilor luaţi în evidenţã 

- urmãreşte rezolvarea cazurilor prin discuţii/consiliere cu familia beneficiarului, obținând 

informaţii de la Inspectoratul de Poliţie, etc.  

- întocmeşte documentaţia necesarã prezentãrii cazului în faţa Comisiei pentru Protecţia 

Copilului Arad ori a Tribunalului  Arad şi participă la susţinerea lui alaturi de juriști 

- urmãreşte corectitudinea registrelor şi a evidenţelor din acestea 

- întocmeşte lunar, statistici privind situaţia beneficiarilor luaţi în evidenţã 

- prezintã periodic raportul de activitate, şefului de centru 

- informează şeful de centru despre cazurile la care lucrează și stadiul acestora 

- efectueză evaluarea iniţială a cazurilor, completând  fişa de evaluare iniţială pentru 

fiecare caz 

- organizează întâlniri cu echipa de profesionişti (manager de caz, psiholog, medic, 

consilieri, educatori) în funcţie de situaţia şi natura cazului. Întâlnirile vor fi consemnate 

în procese verbale 

- efetuează evaluarea detaliată a fiecărui caz sesizat 

- întocmeşte dosarul beneficiarului, în vederea instituirii măsurii de protecţie specială şi îl 

depune la secretariatul Comisiei pentru Protecţia Copilului/Serviciul juridic, după caz 

- susţine în faţa Comisiei pentru Protecţia Copilului cazul copilului pentru care s-a cerut 

instituirea măsurii de protecţie specială 

- elaborează împreună cu echipa multidisciplinară, planul individualizat de protecţie pentru 

beneficiarii asistați 

- asigură şi monitorizează furnizarea serviciilor şi intervenţiilor pentru beneficiar, 

familie/reprezentant legal şi alte persoane importante pentru acesta, solicitând periodic 

managerului de caz situația rapoartelor de reevaluare şi revizuirea planului de intervenţie 

specifică 

- asigură şi monotorizează furnizarea serviciilor şi intervenţiilor pentru beneficiari şi 

familie/reprezentant legal şi alte persoane importante pentru beneficiar, solicitând 

periodic comunităţilor locale transmiterea de informaţii privind evoluţia cazului 

- organizează întâlniri cu echipa pluridisciplinară în vederea reevaluării, progresele 

înregistrate, în implementarea planului individualizat de protecţie 

- întocmește de rapoarte postreintegrare cu privire la situaţia beneficiarilor 

- colaborează în timp util şi corespunzător cu specialiştii serviciilor din cadrul 

D.G.A.S.P.C.Arad 

- colaborează cu instituţii, fundaţii, organizaţii pentru îmbunătăţirea calităţii serviciilor 

oferite beneficiarilor 

- colaborează cu specialiştii din cadrul primariilor şi din comunitate (medic familie, şcoală, 

diferite fundaţii) în vederea monitorizării post reintegrare 

- colaborează analize, statistici şi documentaţii privind aplicarea şi executarea legislaţiei în 

domeniul protecţiei copilului 

- participă la instruiri de specialitate organizate în scopul perfecţionării personalului 

- însoțește beneficiarii în demersul de reintegrare socio-profesională 

- contribuie la buna funcţionare şi desfăşurare a activităţilor din cadrul unităţi 

 

Consilier: 

- supraveghează beneficiarii, cu prioritate copiii  

- intocmeşte planul educaţional individualizat pentru fiecare copil 

- participă la educare şi instruirea minorilor/beneficiarilor cu privire la igiena corporală  
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- intocmeşte programul educative de recupare cu activităţi specifice (instruire primară 

şcolară, activităţi de abilitate manuală şi creativitate) 

- organizează jocuri şi activităţi sportive, cultural-educative pentru beneficiari 

- realizează activităţi de alfabetizare 

- desfăşoară activităţi de educare şi învăţare de deprinderi fundamentale de viaţă cu minorii  

- realizează activităţi educativ-formative de dezvoltare a vocabularului, educare 

comportamentală, educaţie igienico-sanitară, educaţie morală, educaţie pentru îngrijire 

- păstrează şi utilizează bunurilor materiale din centru şi răspunde pentru bunurile date în 

subgestiune 

- insoţeşte minorii în activităţile de socializare şi formare cultural-educativă şi sportivă 

(tabere, excursii, drumeţii, vizite la muzeu, concursuri, etc.) 

- asigură securitatea minorilor/beneficiarilor, atât în unitate cât şi în deplasare 

- oferă primul ajutor în cazurile de urgenţă în care nu este prezentă asistenta medicală ori 

medicul 

- la nevoie, cu instruire expresă din partea as.medicale şi medicului, administrează 

medicaţia beneficiarilor asistaţi 

- realizează planuri lunare de activitate cu minorii 

- realizează rapoarte lunare de activitate, pe care le prezintă şefului de centru 

- nu părăseşte unitatea până când nu a predat, în bună stare, schimbul de tură 

- contribuie la buna funcţionare şi gospodărire a centrului  

 

Infirmiera: 

- supraveghează copiii asistaţi în cadrul centrului 

- urmăreşte şi asigură păstrarea igienei corporale şi a hainelor copiilor asistaţi 

- urmăreşte şi asigură păstrarea igienei centrului 

- predă turei următoare, în bune condiţi, centrul cu bunurile sale 

- nu lăsă fără supraveghere minorii  

- nu pleacă din unitate, sub nici un pretext, fără a fi asigurat şi predat schimbul turei 

următoare  

- anunţă şeful de centru şi autorităţile în cazul unor evenimente deosebite 

- contribuie la buna funcţionare a unităţii 

 

Medic primar: 

- evaluează şi acordă asistenţă medicală, conform programului, beneficiarilor din cadrul 

centrului 

- evaluează starea de sănătate a beneficiarilor la momentul externării din unităţile 

spitaliceşti 

- evaluează medical fiecare beneficiar, iniţial şi periodic 

- întocmeşte fişa medicală în care se consemnează examenele periodice 

- efectuează examenul de bilanţ anual 

- colaborează cu medicul de familie şi medicii specialişti pentru asigurarea medicaţiei 

cronice şi acute a beneficiarilor 

- supraveghează evoluţia stării de sănătate a beneficiarilor şi sesizează semnele de abuz 

fizic asupra beneficiarilor, consemnate în urma examenului de bilanţ 

- acordă asistenţă medicală de urgenţă, la solicitare 

- urmăreşte permanent vaccinarea copiilor conform normelor Ministerului Sănătăţii, prin 

medicul de familie, pentru profilaxia bolilor infecto-contagioase, respective vaccinează 

antigripal conform campaniei naţionale de vaccinare 

- urmăreşte starea de sănătate aşi dispensarizarea copiilor cu boli cornice 
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- supraveghează şi completează aplicarea corectă a tehnicilor aseptice şi comportamentul 

igienic al personalului 

- verifică modul de respectare şi de aplicare a măsurilor antiepidemice de prevenire şi 

control al infecţiilor nosocomiale 

- în caz de afecţiuni cronice, care necesită regim alimentar întocmeşte meniul personalizat 

- întocmeşte programul de intervenţie medical pentru fiecare copil, care se revizuieşte 

periodic şi care este anexă la Planul Individualizat de protecţie 

- întocmeşte rapoarte de activitate medicală(trimestrial, semestrial, anual) şi rapoarte 

individuale privind situaţia medicală a beneficiarilor, furnizând date medicale pentru 

întocmirea rapoartelor trimestriale de reevaluarea cazurilor 

- acordă consiliere medicală beneficiarilor asistaţi şi personalului fără pregătire medicală 

- participă la întâlnirile echipei multidisciplinare pentru analizarea situaţiei beneficiarilor 

- urmăreşte încrierea beneficiarilor la medical de familie, cu acordul scris al acestora, după 

caz 

- urmăreşte împreună cu asistenta medicală completarea medicaţiei din baremul aparatului 

de urgenţă 

- urmăreşte decontarea medicaţiei în condica de prescripţie medicală în caietul de 

decontare a medicaţieidin aparatul de urgenţă şi pe fişa de decontare medicamente 

- indică izolarea beneficiarului cu boală infecţioasă de la prima suspiciune, aplică primele 

măsuri pentru evitarea transmiterii infecţiei şi supraveghează medical evoluţia bolii; de 

asemenea anunţă Direcţia de Sănătate Publică Arad când situaţia o impune şi respectă 

indicaţiile medicului specialist epidemiologic 

- supraveghează păstrarea instrumentelor medicale şi a materialelor sterile precum şi a 

deşeurilor medicale 

- urmăreşte valabilitatea fişelor de aptitudini ale personalului şi solicită efectuarea 

controlului periodic sau în caz de nevoie colaborează cu medical de medicina muncii 

- asigură asistenţă medicală la competiţiile sportive la care participă beneficiarii 

D.G.A.S.P.C Arad 

- la solicitare, acordă consiliere medicală şi participă la grupurile de suport organizate 

pentru personalul fără pregătire medicală, inclusiv asistenţi maternali profesionişti, în 

vederea îmbunătăţirii calităţii serviciilor acordate beneficiarilor asistaţi 

- respectă programul de lucru stabilit  

- respectă normele de igienă, normele de protecţia muncii şi PSI 

- informează şeful de centru/serviciu de problemele medicale apărute, intocmeşte note 

informative. 

 

Psiholog: 

evaluare psihologică: 

- a contextul familial, profesional, social, economic, cultural în care se manifestă 

problemele psihologice specifice abuzului, neglijării, exploatării, precum şi a unor 

aspecte psihologice specifice cuplului, familiei sau grupului de beneficiari; 

- testează beneficiarii utilizând testele standardizate existente în gestiunea centrului (ori 

cele personale) și își asumă resposabilitatea privind păstrarea, îngrijirea și 

predarea/returnarea lor în bune condiții. 

- cognitivă, comportamentală, subiectiv-emoţională, evaluarea dezvoltării neuropsihice şi a 

personalităţii beneficiarilor; 

- a progreselor realizate de către beneficiari în urma programelor de consiliere, de 

recuperare sau educative. 

consiliere psihologică: 

- în situaţii de criză şi asistenţa beneficiarilor abuzaţi fizic, emoţional,verbal,etc. 
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- a beneficiarilor asistați în vederea redobândirii unei imagini de sine pozitive, pentru 

optimizare şi dezvoltare personală, autocunoaştere, pentru atenuarea sau înlăturarea 

consecinţelor psihologice ale traumelor personale 

- consilierea psihologică a părinţilor minorilor asistaţi, pentru asumarea responsabilităţilor 

şi îndeplinirea obligaţiilor cu privire la drepturile copilului; efectuează după caz 

consiliere de grup şi familială 

- a minorilor aflaţi în dificultate şi a părinţilor acestora pentru a pregăti revenirea minorilor 

în mediul familial sau pentru a preveni separarea acestora de familie 

- în situaţii de criză, a bolnavilor terminali (atunci când aceştia sunt implicaţi direct sau 

indirect în situaţii de abuz, neglijare, exploatare), consiliere suportivă 

- psihosexuală, educaţie sexuală şi planing familial 

- şcolară pentru formarea unor deprinderi şi atitudini ce contribuie la învăţarea eficientă, a 

capacităţilor de integrare în viaţa comunitară, a conduitelor şi atitudinilor sanogene 

- psihoeducaţională a copiilor şi tinerilor aflaţi în situaţie de criză familială, de inadaptare 

şcolară, socială, eşec şcolar, abandon şcolar, absenteism etc., precum şi a celor cu 

tulburări de comportament şi disciplină, a părinţilor, cu privire la importanţa climatului 

familial pentru dezvoltarea optimă a copiilor şi a tinerilor, optimizarea relaţiilor dintre 

familie şi şcoală 

- vocaţională pentru identificarea aptitudinilor, valorilor şi intereselor profesionale ale 

copiilor şi tinerilor, pentru formarea capacităţilor de luare a deciziilor privind cariera şi a 

unor deprinderi de integrare pe piaţa muncii la copii şi tineri şi pentru informarea 

acestora cu privire la principalele domenii de profesionalizare în raport cu cerinţele pieţii. 

intervenţie psihologică: 

- în situaţiile de criză a beneficiarilor victime ale violenței familiale 

- primară pentru dezvoltarea ariilor intelectuale, afective, sociale, a personalităţii, 

comportamentelor de adaptare, orientării vocaţionale 

- primară direcţionată înspre promovarea stării de bine şi prevenirea apariţiei unor 

probleme. 

alte responsabilităţii: 

- colaborează cu medicul specialist neuropsihiatru, cu medicul de familie,cu managerul de 

caz,cu asistenții sociali, cu consilierii și instructorii de educație, cu referenţii educatori în 

vederea stabilirii/modificării/evaluării conţinutului programelor de recuperare, educative 

sau de recreere, a modului lor de desfăşurare, frecvenţei şi duratei, precum şi a 

materialelor necesare pentru buna lor desfăşurare 

- evaluează periodic progresele realizate de beneficiari în urma programelor de consiliere, 

de recuperare şi educative  

- managementul conflictului, mediere şi negociere 

- colaborează cu psihoterapeutul și cu medicii specialiști din cadrul Spitalului Județean 

Arad pentru rezolvarea cazurilor beneficiarilor cu diverse tulburări, cărora le înaintează o 

scurtă concluzie a evaluării efectuate și a observațiilor cu scop avute 

- realizează evaluarea iniţială şi planul de consiliere a beneficiarilor şi colaborează cu 

asistentul social și managerul de caz, pentru întocmirea raportului de evaluare, a planului 

personalizat de servicii(după caz) sau a planului individualizat de protecţie 

- asigură educaţia pentru sănătate a minorilor şi familiilor acestora; promovează permanent 

sănătatea şi stilul de viaţă sănătos; consiliază minorii cu privire la nocivitatea consumului 

de substanţe adictive din categoria solvenţilor, a drogurilor de orice natură, a nicotinei,etc 

- managementul conflictului, mediere şi negociere în situaţii de separare/divorţ sau în alte 

situaţii conflictuale în care sunt implicaţi direct sau indirect minori 
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- colaborează cu asistentul social în vederea rezolvării situaţiei beneficiarului şi ajută la 

completarea dosarului copilului; copletează raportul psiho-social; întocmește rapoarte 

privind activitatea desfășurată cu beneficiarii 

- însoţeşte şi asistă minorii în orice procedură judiciară sau administrativă conform legii; 

- are îndatoriri de responsabil de caz pentru dosarele minorilor pentru care a fost desemnat 

ca atare 

- se deplasează în teren cu echipa mobilă pluridisciplinară în vederea identificării 

/rezolvării /monitorizării cazurilor de minori/beneficiari, aflate în atenţia centrului 

- in cazul unui eveniment deosebit (incendiu, cutremur, etc.), intervine prompt în 

evacuarea beneficiarilor și salvarea bunurilor centrului 

- ajută la buna gospodărire a unităţii, îşi păstrează curăţenia la locul de muncă, respectând 

normele PSI şi de protecţie a muncii. 

 

Psiholog debutant: 

Participă la evaluarea psihologică: 

- a contextului familial, profesional, social, economic, cultural în care se manifestă 

problemele psihologice specifice abuzului, neglijării, exploatării, precum şi a unor 

aspecte psihologice specifice cuplului, familiei sau grupului de beneficiari 

- testează asistat beneficiarii, utilizând testele standardizate existente în gestiunea centrului 

(ori cele personale) și își asumă resposabilitatea privind păstrarea, îngrijirea și 

predarea/returnarea lor în bune condiții 

- cognitivă, comportamentală, subiectiv-emoţională, evaluarea dezvoltării neuropsihice şi a 

personalităţii beneficiarilor (a minorilor abuzaţi neglijaţi sau exploataţi, a părinţilor lor 

protectivi sau după cerință, a abuzatori, a familiei lărgite, sau a altor persoane în grija 

cărora se află minorul/beneficiarul) 

- -a progreselor realizate de către beneficiari în urma programelor de consiliere, de 

recuperare sau educative 

Participă la consilierea psihologică: 

- în situaţii de criză şi asistenţa minorilor abuzaţi fizic, emoţional sau sexual 

- a beneficiarilor asistați în vederea redobândirii unei imagini de sine pozitive, pentru 

optimizare şi dezvoltare personală, autocunoaştere, pentru atenuarea sau înlăturarea 

consecinţelor psihologice ale traumelor personale 

- consilierea psihologică a părinţilor minorilor asistaţi, pentru asumarea responsabilităţilor 

şi îndeplinirea obligaţiilor cu privire la drepturile copilului; efectuează după caz 

consiliere de grup şi familială 

- a minorilor aflaţi în dificultate şi a părinţilor acestora pentru a pregăti revenirea minorilor 

în mediul familial sau pentru a preveni separarea acestora de familie 

- în situaţii de criză, a bolnavilor terminali (atunci când aceştia sunt implicaţi direct sau 

indirect în situaţii de abuz, neglijare, exploatare), consiliere suportivă 

- psihosexuală, educaţie sexuală şi planing familial 

- şcolară pentru formarea unor deprinderi şi atitudini ce contribuie la învăţarea eficientă, a 

capacităţilor de integrare în viaţa comunitară, a conduitelor şi atitudinilor sanogene 

- psihoeducaţională a copiilor şi tinerilor aflaţi în situaţie de criză familială, de inadaptare 

şcolară, socială, eşec şcolar, abandon şcolar, absenteism etc., precum şi a celor cu 

tulburări de comportament şi disciplină, a părinţilor, cu privire la importanţa climatului 

familial pentru dezvoltarea optimă a copiilor şi a tinerilor, optimizarea relaţiilor dintre 

familie şi şcoală 

- vocaţională pentru identificarea aptitudinilor, valorilor şi intereselor profesionale ale 

copiilor şi tinerilor, pentru formarea capacităţilor de luare a deciziilor privind cariera şi a 
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unor deprinderi de integrare pe piaţa muncii la copii şi tineri şi pentru informarea 

acestora cu privire la principalele domenii de profesionalizare în raport cu cerinţele pieţii. 

Participă asistat la intervenţia psihologică: 

- în situaţiile de criză a minorilor/beneficiarilor abuzaţi fizic, emoţional sau sexual 

- primară pentru dezvoltarea ariilor intelectuale, afective, sociale, a personalităţii, 

comportamentelor de adaptare, orientării vocaţionale 

- primară direcţionată înspre promovarea stării de bine şi prevenirea apariţiei unor 

probleme. 

alte responsabilităţii: 

- participă la întâlnirea cu medicul specialist neuropsihiatru, cu medicul pediatru, asistenții 

sociali, cu consilierii și instructorii de educație, cu referenţii educatori în vederea 

modificării conţinutului programelor de recuperare, educative sau de recreere, a modului 

lor de desfăşurare, frecvenţei şi duratei, precum şi a materialelor necesare pentru buna lor 

desfăşurare 

- participă la evaluarea periodică a progreselor realizate de beneficiari în urma programelor 

de consiliere, de recuperare şi educative 

- colaborează cu psihoterapeutul și cu medicii specialiști din cadrul secției NPI pentru 

rezolvarea cazurilor minorilor cu diverse tulburări 

- participă la evaluarea iniţială şi planul de consiliere a beneficiarilor şi colaborează cu 

asistentul social pentru întocmirea raportului de evaluare, a planului personalizat de 

servicii(după caz) sau a planului individualizat de protecţie 

- participă la educaţia pentru sănătate a minorilor şi familiilor acestora; promovează 

permanent sănătatea şi stilul de viaţă sănătos; consiliază minorii cu privire la nocivitatea 

consumului de substanţe adictive din categoria solvenţilor, a drogurilor de orice natură, a 

nicotinei,etc 

- colaborează cu asistentul social în vederea rezolvării situaţiei beneficiarului şi ajută la 

completarea dosarului copilului; copletează raportul psiho-social; întocmește rapoarte 

privind activitatea desfășurată cu beneficiarii 

- participă alături de asistentul social la însoţirea minorilor în orice procedură judiciară sau 

administrativă conform legii 

- se deplasează în teren cu echipa mobilă pluridisciplinară în vederea identificării  

/monitorizării cazurilor de minori/beneficiari, aflate în atenţia centrului 

- in cazul unui eveniment deosebit (incendiu, cutremur, etc.), intervine promt în evacuarea 

beneficiarilor și salvarea bunurilor centrului, respectând normele PSI şi de protecţie a 

muncii 

- ajută la buna gospodărire a unităţii și îşi păstrează curăţenia la locul de muncă.  

 

Instructor educatie: 

Ajută la: 

- intocmeşte planul educaţional individualizat pentru fiecare benficiar 

- participă la educare şi instruirea benficiarilor cu privire la igiena corporală  

- intocmeşte programul educative de recupare cu activităţi specifice (instruire primară 

şcolară, activităţi de abilitate manuală şi creativitate) 

- organizează jocuri şi activităţi sportive 

- realizează activităţi de alfabetizare 

- desfăşoară activităţi de educare şi învăţare de deprinderi fundamentale de viaţă cu 

beneficiarii centului 

- realizează activităţi educativ-formative de dezvoltare a vocabularului, educare 

comportamentală, educaţie igienico-sanitară, educaţie morală, educaţie pentru îngrijirea, 
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păstrează şi utilizează bunurilor materiale din centru şi răspunde pentru bunurile date în 

subgestiune 

- insoţeşte benficiarii în activităţile de socializare şi formare cultural-educativă şi sportivă 

(tabere, excursii, drumeţii, vizite la muzeu, concursuri,spectacole, etc.) 

- supraveghează beneficiarii 

- asigură securitatea beneficiarilor, atât în unitate cât şi în deplasare; oferă primul ajutor în 

cazurile de urgenţă în care nu este prezentă asistenta medicală ori medicul 

- asigură cu prioritate evacuarea beneficiarilor din unitate în situații de urgență, iar mai 

apoi, în măsura posibilităților a bunurilor centrului 

- la nevoie, cu instruire expresă din partea as.medicale şi medicului, administrează 

medicaţia benficiarilor asistaţi 

- realizează planuri lunare de activitate cu benficiarii și propune programe de sărbători 

(Crăciun, Paște, serbări) 

- realizează rapoarte lunare de activitate, pe care le prezintă şefului de centru 

- nu părăseşte unitatea până când nu a predat, în bună stare, schimbul de tură 

- contribuie la buna funcţionare a unităţii. 

 

ART. 12 
  Personalul administrativ, gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire. 

  Personalului administrativ asigură activităţile auxiliare serviciului social: aprovizionare, 

mentenanţă, etc.: 

  a) administrator (515104); 

  b) muncitor calificat (512001); 

        c) ingrijitor (532104). 

  

Administrator: 

- respectã atribuţiile şi responsabilitãţile privind activitatea profesionalã în cadrul centrului  

- respectã relaţiile ierarhice, disciplina la locul de muncã, normele de conduitã în relaţiile 

cu ceilalţi membrii ai colectivului de muncã; 

- întocmeşte necesarul de materiale (de curãţenie, alimente, rechizite, imprimate, alte 

materiale) şi le supune spre aprobare şefului centrului; 

- se preocupã de aprovizionarea cu diverse materiale (de curãţenie, alimente, întreţinere, 

rechizite de birou, etc.); 

- se îngrijeşte a nu face stocuri peste necesar sau de a procura bunuri şi materiale de care 

instituţia nu are nevoie; 

- se preocupã de reparaţiile pentru biroticã şi tehnicã de calcul atât în garanţie, cât şi post 

garanţie; 

- întocmeşte şi ţine la zi registrul mijloacelor fixe, evidenţa cantitativã; 

- procurarea de oferte de preţuri pentru diverse achiziţii; 

- participã la acţiunea de arhivare a documentelor instituţiei, cu respectarea criteriilor de 

pãstrare pentru documentele cu caracter secret; 

- îndeplineşte funcţia de gestionar al mijloacelor fixe, obiectelor de inventar, a materialelor 

(alimente, materiale de curãţenie, rechizite de birou, medicamente, materiale sanitare, 

etc.); 

- coordoneazã şi urmãreşte situaţia şi mişcarea obiectelor de inventar şi a mijloacelor fixe 

din cadrul centrului  precum şi de starea acestora; 

- recepţioneazã pe baza documentelor de achiziţie, mijloacelor fixe, obiecte de inventar şi 

materiale, în mod obişnuit la primirea lor, în cazuri speciale şi la furnizori, în care caz 

rãspunde de materialele primite şi pe timpul transportului; 

- primeşte şi înmagazineazã bunurile, întocmind în aceaşi zi formele necesare; 
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- elibereazã bunurile pe baza documentelor legale ( bonuri de transfer, consum, etc.); 

- aprobate de conducãtorul instituţiei;  

- verificã la sfârşitul lunii cu contabilul care conduce contul de obiecte de inventar, 

mijloace fixe şi materiale dacã soldurile corespund cu cele din evidenţa contabilã; 

- comunicã conducerii gradul de uzurã şi degradare a bunurilor din dotare şi aduce la 

cunoştinţa conducerii necesarul de obiecte ce urmeazã a fi înlocuit; 

- predã la serviciul contabilitate toate documentele pe baza cãrora s-au recepţionat bunurile 

intrate în gestiunea sa; 

- participã la întocmirea listei zilnice de alimente; 

- exercitã cu maximã responsabilitate toate lucrãrile ce îi revin conştient cã o greşealã se 

repercuteazã în toate operaţiile urmãtoare din sectorul financiar - contabil, creând 

probleme şi influenţând negativ întreaga activitate, ducând chiar la penalitãţi; 

- contribuie la buna funcţionare a unităţi. 

 

Ingrijitor curatenie: 

- păstrează în bune condiții aparatele utilizate și răspunde de starea lor (masini de spalat, 

aspiratoare,uscator industrial, etc.) 

- nu încurajează și nu responsabilizează beneficiarii în manevrarea aparatelor centrului 

(masini de spălat, uscator industrial,aspiratoare,etc.) 

- nu manipulează/constrânge beneficiarii în efectuarea curățeniei, prin oferirea de bunuri 

ori favoruri (țigări, bani, produse,etc.) 

- poate solicita ajutorul beneficiarilor în activitatea de gospodărire, dar fără a-i constrânge 

- realizează curăţenia şi dezinfecţia bunurilor materiale ale centrului 

- întreţine curăţenia în cadrul centrului  

- respectă etapele de curăţare a pavimentului (mătură, aspiră, spală cu detergent şi apoi 

dezinfectează) 

- şterge praful din încăperi (tavan, mobilier, calorifer, geam, mobilă, etc.) 

- efectuează curăţenia generală  

- instalaţiile interioare de distribuţie a apei potabile şi de evacuare a reziduurilor, sifoanele 

de pardoseală, obiecte sanitare (closete, lavoare, băi duşuri) vor fi menţinute în 

permanentă stare de funcţionare şi curăţenie şi vor fi dezinfectate periodic cu soluţii în 

concentraţii eficinte (subst. clorigen2-5%) 

- respectă obligatoriu circuitul separat pentru rufăria curată şi cea murdară 

- preia şi predă tura în scris 

- ajută la buna gospodărire a centrului   

 

ART. 13 

  Finanţarea centrului 

(1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea resurselor 

necesare acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime de calitate 

aplicabile. 

(2) Finanţarea cheltuielilor centrului se asigură, în condiţiile legii, din următoarele surse: 

a) bugetul local al judeţului; 

b) bugetul de stat; 

c) donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori juridice din ţară şi din 

străinătate; 

d) fonduri externe rambursabile şi nerambursabile; 

e) alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

 

 


