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HOT}R~RI, ORDINE, DISPOZI{II
|I ALTE ACTE

26 septembrie
2019

CUPRINS

HOT}R~RI ALE CONSILIULUI
JUDE{EAN S}LAJ
HOT}RÂREA nr.106 din 30 august 2019 privind 2
aprobarea Regulamentelor de organizare \i func[ionare
ale serviciilor sociale furnizate de c]tre Direc[ia General]
de Asisten[] Social] \i Protec[ia Copilului S]laj prin
Complexul de Servicii Sociale |imleu-Silvaniei

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL JUDE{EAN
HOT}RÂREA nr.106
din 30 august 2019
privind aprobarea Regulamentelor de organizare \i func[ionare ale serviciilor sociale furnizate
de c]tre Direc[ia General] de Asisten[] Social] \i Protec[ia Copilului S]laj
prin Complexul de Servicii Sociale |imleu-Silvaniei
Consiliul Jude[ean S]laj, întrunit în \edin[] ordinar];
Având în vedere:
- referatul de aprobare nr. 12.285 din 21.08.2019 al pre\edintelui Consiliului Jude[ean S]laj;
- raportul de specialitate nr. 21.943 din 19.08.2019 al Direc[iei Generale de Asisten[] Social] \i Protec[ia Copilului S]laj;
- Hot]rârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de orga- nizare \i func[ionare ale serviciilor
publice de asisten[] social] \i a structurii orientative de personal cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
- Legea asisten[ei sociale nr. 292/2011, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
- Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calit][ii în domeniul serviciilor sociale, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
- Hot]rârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum \i a regulamentelorcadru de organizare \i func[ionare a serviciilor sociale cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
- Ordinul Ministerului Muncii \i Justi[iei Sociale nr. 25/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru
serviciile sociale de tip reziden[ial destinate copiilor din sistemul de protec[ie special];
- Ordinul Ministerului Muncii \i Justi[iei Sociale nr. 27/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru
serviciile sociale de zi destinate copiilor;
- Ordinul Ministerului Muncii \i Justi[iei Sociale nr. 29/2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru
acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor f]r] ad]post, tinerilor care au p]r]sit sistemul de
protec[ie a copilului \i altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum \i a serviciilor acordate în comunitate,
serviciilor acordate în sistem integrat \i cantinele sociale;
-prevederile art. 173 alin. (2) lit.c) din coroborate cu cele ale art.182 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOT}R}|TE:
Art. 1 Se aprob] Regulamentele de organizare \i func[ionare ale serviciilor sociale furnizate de c]tre Direc[ia General] de
Asisten[] Social] \i Protec[ia Copilului S]laj prin Complexul de Servicii Sociale |imleu-Silvaniei, conform anexelor nr. 1 6, care fac parte integrant] din prezenta hot]râre;
Art. 2. Cu data prezentei, î\i înceteaz] aplicabilitatea anexele nr.7.1 - 7.6. ale Hot]rârii Consiliului Jude[ean S]laj nr.40
din 27 aprilie 2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare \i func[ionare al aparatului de specialitate \i a serviciilor
sociale furnizate de c]tre Direc[ia General] de Asisten[] Social] \i Protec[ia Copilului S]laj.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz] Direc[ia General] de Asisten[] Social] \i Protec[ia
Copilului S]laj.
Art. 4. Prezenta hot]râre se comunic] la:
- Direc[ia juridic] \i administra[ie local];
- Direc[ia General] de Asisten[] Social] \i Protec[ia Copilului S]laj.

PRE|EDINTE,
Tiberiu Marc

Contrasemneaz],
SECRETARUL GENERAL AL JUDE{ULUI,
Cosmin-Radu Vlaicu
Anexa nr.1
la Hot]r`rea nr.106
din 30 august 2019
REGULAMENT
de organizare \i func[ionare a serviciului social cu cazare @@Casa de tip familial@@ Iaz
din cadrul Complexului de Servicii Sociale |imleu Silvaniei

ARTICOLUL 1. Defini[ie
(1) Regulamentul de organizare \i func[ionare este un document propriu al serviciului social cu cazare @@Casa de tip familial@@ din cadrul Complexului
de Servicii Sociale |imleu Silvaniei aprobat prin Hot]rârea Consiliului Jude[ean S]laj în vederea asigur]rii func[ion]rii acestuia cu respectarea standardelor
minime de calitate aplicabile \i a asigur]rii accesului persoanelor beneficiare la informa[ii privind condi[iile de admitere, serviciile oferite etc.
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(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât \i pentru angaja[ii centrului \i, dup] caz, pentru
membrii familiei beneficiarilor, reprezentan[ii legali/conven[ionali, vizitatori.
ARTICOLUL 2. Identificarea serviciului social
Serviciul social @@Casa de tip familial@@, cod serviciu social: 8790CR-C-I, este înfiin[at \i administrat de Furnizorul: Direc[ia General] de
Asisten[] Social] \i Protec[ia Copilului S]laj, acreditat conform Certificatului de acreditare nr. 000744/ 05.06.2014, de[ine Licen[a de func[ionare
nr. 0001916/23.10.2015, sediul: loc. Iaz, com. Plopi\, nr. 145 A jud. S]laj.
ARTICOLUL 3. Scopul serviciului social
Scopul serviciului social @@Casa de tip familial@@ este asigurarea accesului copiilor pe o perioad] determinat], la g]zduire, îngrijire, educa[ie \i
preg]tire profesional] în vederea reintegr]rii sau integr]rii familiale \i integr]rii/ includerii sociale.
ARTICOLUL 4. Cadrul legal de înfiin[are, organizare \i func[ionare
(1) Serviciul social @@Casa de tip familial@@ func[ioneaz] cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare \i func[ionare a serviciilor
sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modific]rile ulterioare, Legea nr. 272/2004 republicat], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare,
Ordinul 286/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea Planului de servicii \i a Normelor metodologice privind întocmirea
Planului individualizat de protec[ie, Ordinul 288/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul
protec[iei drepturilor copilului, Ordonan[a nr.27/2015- publicat] în Monitorul Oficial - pentru modificarea \i completarea Legii nr. 197/2012 privind
asigurarea calit][ii în domeniul serviciilor sociale, H.G. nr. 75/2015 privind reglementarea prest]rii de c]tre copii de activit][i remunerare în domeniile
cultural, artistic, sportiv, publicitar, de modeling etc. H.G. nr. 904/ 2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prev]zute
de art. 129 alin. (1) din Legea nr. 272/ 2004 privind protec[ia \i promovarea drepturilor copilului, H.G. nr. 1113/2014 privind aprobarea Strategiei
na[ionale pentru protec[ia \i promovarea drepturilor copilului pentru perioada 2014-2020 \i a Planului opera[ional pentru implementarea Strategiei
na[ionale pentru protec[ia \i promovarea drepturilor copilului 2014-2016, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare, H.G. nr. 867/2009 privind
interzicerea muncilor periculoase pentru copii, H.G. nr. 1018/2002 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la obliga[iile ce revin serviciilor
publice specializate pentru protec[ia drepturilor copilului în vederea garant]rii respect]rii dreptului la imagine \i intimitate al copilului aflat în
plasament sau încredin[are, H.G. nr. 867/ 2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum \i a regulamentelor - cadru de
organizare \i func[ionare a serviciilor sociale precum \i a altor acte normative secundare aplicabile domeniului.
(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul 25/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip
reziden[ial destinate copiilor din sistemul de protec[ie special].
(3) Serviciul social @@Casa de tip familial@@ este înfiin[at prin: Hot]rârea Consiliului Jude[ean S]laj nr. 41/26.06.2002 \i func[ioneaz] f]r] personalitate
juridic] în cadrul Complexului de Servicii Sociale |imleu Silvaniei, din subordinea Direc[iei Generale de Asisten[] Social] \i Protec[ia Copilului S]laj.
ARTICOLUL 5. Principiile care stau la baza acord]rii serviciului social
(1) Serviciul social @@Casa de tip familial@@ se organizeaz] \i func[ioneaz] cu respectarea principiilor generale care guverneaz] sistemul na[ional de
asisten[] social], precum \i a principiilor specifice care stau la baza acord]rii serviciilor sociale prev]zute în legisla[ia specific], în conven[iile interna[ionale
ratificate prin lege \i în celelalte acte interna[ionale în materie la care România este parte, precum \i în standardele minime de calitate aplicabile.
(2) Principiile specifice care stau la baza prest]rii serviciilor sociale în cadrul @@Casa de tip familial@@ sunt urm]toarele:
a) respectarea \i promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;
b) protejarea \i promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce prive\te egalitatea de \anse \i tratament, participarea egal],
autodeterminarea, autonomia \i demnitatea personal] \i întreprinderea de ac[iuni nediscriminatorii \i pozitive cu privire la persoanele beneficiare;
c) asigurarea protec[iei împotriva abuzului \i exploat]rii persoanei beneficiare;
d) deschiderea c]tre comunitate;
e) asistarea persoanelor f]r] capacitate de exerci[iu în realizarea \i exercitarea drepturilor lor;
f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol \i statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt;
g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare \i luarea în considerare a acesteia, [inându-se cont, dup] caz, de vârsta \i de gradul s]u de maturitate,
de discern]mânt \i capacitate de exerci[iu;
h) facilitarea men[inerii rela[iilor personale ale beneficiarului \i a contactelor directe, dup] caz, cu fra[ii, p]rin[ii, alte rude, prieteni, precum \i
cu alte persoane fa[] de care acesta a dezvoltat leg]turi de ata\ament;
i) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;
j) asigurarea unei îngrijiri individualizate \i personalizate a persoanei beneficiare;
k) preocuparea permanent] pentru identificarea solu[iilor de integrare în familie sau, dup] caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de
prestare a serviciilor, în baza poten[ialului \i abilit][ilor persoanei beneficiare de a tr]i independent;
l) încurajarea ini[iativelor individuale ale persoanelor beneficiare \i a implic]rii active a acestora în solu[ionarea situa[iilor de dificultate;
m) asigurarea unei interven[ii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;
n) asigurarea confiden[ialit][ii \i a eticii profesionale;
o) primordialitatea responsabilit][ii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacit][i de integrare social] \i implicarea activ] în
solu[ionarea situa[iilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;
p) colaborarea centrului/unit][ii cu serviciul public de asisten[] social].
(3) Conform prevederilor Legii 272/2004 privind protec[ia \i promovarea drepturilor copilului, republicat], în art. 2 pc.6: în determinarea
interesului superior al copilului se au în vedere cel pu[in urm]toarele:
a) nevoile de dezvoltare fizic], psihologic], de educa[ie \i s]n]tate, de securitate \i stabilitate \i apartenen[] la o familie;
b) opinia copilului în func[ie de vârsta \i gradul de maturitate;
c) istoricul copilului având în vedere în mod special situa[iile de abuz, neglijare, exploatare sau orice alt] form] de violen[] asupra copilului,
precum \i poten[ialele situa[ii de risc care pot interveni în viitor;
d) capacitatea p]rin[ilor sau a persoanelor care urmeaz] s] se ocupe de cre\terea \i îngrijirea copilului de a r]spunde nevoilor concrete ale acestuia;
e) men[inerea rela[iilor personale cu persoanele fa[] de care copilul a dezvoltat rela[ii de ata\ament.
ARTICOLUL 6. Beneficiarii serviciilor sociale
130.Beneficiarii serviciilor sociale acordate în @@Casa de tip familial@@ -cu o capacitate de 12 locuri, sunt:
- copii/tineri afla[i în dificultate în în[elesul Legii 272/2004, care urmeaz] cursurile înv][]mântului de mas], cu condi[ia s] urmeze o form] de
înv][]mânt - s] î\i continue studiile o singur] dat] în fiecare form] de înv][]mânt de zi, dar f]r] a dep]\i vârsta de 26 de ani. Copiii/tinerii care nu
î\i continu] studiile/au absolvit \coala \i care nu au posibilitatea revenirii în propria familie, fiind confrunta[i cu riscul excluderii - pot beneficia de
serviciile centrului pe o perioad] de pân] la 2 ani.
(2) Condi[iile de acces/admitere în cadrul serviciului sunt urm]toarele:
a) acte necesare: hot]rârea C.P.C. sau dup] caz S.C. a Instan[ei de Judecat]. De asemenea se comunic] unit][ii de protec[ie reziden[ial] \i dosarul
personal al copilului, care va cuprinde:
1. Actele de identitate în original sau în copie (certificat de na\tere, carte de identitate - atunci când este cazul);
2. Fi\a medical] în original de la medicul de familie, în care s] fie trecute toate vaccinurile f]cute pân] la data institu[ionaliz]rii.
* În cazul în care copilul nu a fost înscris la nici un medic, acesta va prezenta o adeverin[] de la medicul de familie din localitatea de domiciliu,
din care s] reias] c] nu a primit nici un fel de vaccin;
3. Actele de identitate în copie xerox ale p]rin[ilor, reprezentantului legal;
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4. Dispozi[ia conduc]torului D.G.A.S.P.C. S]laj, privind instituirea/încetarea plasamentului în regim de urgen[] sau, dup] caz, Hot]rârea
Comisiei pentru Protec[ia Copilului S]laj sau a Instan[ei de Judecat] privind instituirea/ încetarea m]surii de plasament - în original;
5. Documentul care consemneaz] opinia copilului cu privire la stabilirea m]surii de protec[ie, pentru copilul care a împlinit vârsta de 10 ani;
6. Ancheta social] de la domiciliul familiei;
7. Fi\a de evaluare ini[ial];
8. Raportul privind situa[ia psihosocial] a copilului, întocmit de asistentul social care a f]cut demersurile privind institu[ionalizarea copilului;
10. Adeverin[] medical] de la medicul familiei din care s] rezulte starea de s]n]tate a tuturor membrilor familiei;
11. Caracterizarea psiho-pedagogic] de la unitatea de înv][]mânt unde a fost înscris copilul;
12. Hot]rârea privind încadrarea în grad de handicap \i Orientarea \colar] \i profesional], acolo unde se impune;
13. Plan de interven[ie personalizat, elaborat de managerul de caz;
14. Copia numirii managerului de caz;
14. PIP-uri \i PIS-uri, Plan de acomodare a copilului, Fi\e de evaluare detaliate, Rapoartele periodice care au stat la baza stabilirii m]surii de
protec[ie special], Rapoartele trimestriale, Contractul de furnizare de servicii, alte documente relevante pentru situa[ia \i evolu[ia copilului în
centru, pentru copiii care provin din alte centre.
Ulterior, centrul v-a ad]uga la dosarul personal a copilului, urm]toarele documente:
- Planul de acomodare a copilului
- Planul personalizat de servicii al copilului
- Fi\a de evaluare social] a copilului
- Fi\a de evaluare medical] a copilului
- Fi\a de evaluare psihologic] a copilului
- Fi\a de evaluare educa[ional] a copilului
- Rapoartele periodice privind verificarea împrejur]rilor care au stat la baza stabilirii m]surilor de protec[ie special]
- Rapoartele trimestriale privind evolu[ia dezvolt]rii fizice, mentale, spirituale, morale, sau sociale a copilului \i a modului în care acesta este îngrijit
- Contractul de furnizare de servicii încheiat, dup] caz, cu p]rin[ii copilului sau cu copilul dup] împlinirea vârstei de 16 ani
- Program lunar pentru recreere \i socializare
- Planurile de interven[ie specializate : educa[ie, s]n]tate, abilitare-reabilitare( unde e cazul), dezvoltarea deprinderilor de via[] independent],
integrare/ reintegrare social]; Planul personalizat de consiliere psihologic]
Dosarele personale ale beneficiarilor sunt p]strate în fi\ete/dulapuri metalice închise, de c]tre asistentul social al centrului.
b) criterii de eligibilitate: asistentul social desemnat de D.G.A.S.P.C. S]laj - în urma sesiz]rii, realizeaz] evaluarea nevoilor copilului, care
include aspecte legate de identitate, familie \i rela[ii sociale, s]n]tate, conduit], dezvoltare emo[ional], comportament. Asistentul social implic] în
evaluarea nevoilor copilului familia acestuia, copilul, persoana care îl îngrije\te sau care l-a avut în grij], al[i speciali\ti, precum \i orice alte
persoane relevante pentru via[a copilului. Copiii cu deficien[] mintal] vor fi evalua[i de SEC în vederea încadr]rii într-un grad de handicap \i
respectiv pentru orientarea \colar]. În urma acestei evalu]ri se va întocmii raportul de evaluare complex] \i planul de servicii personalizat.
Pentru solu[ionarea cauzelor, asistentul social din cadrul D.G.A.S.P.C. S]laj care a instrumentat cazul, prezint] un raport referitor la ancheta
psihosocial] a copilului în cadrul \edin[ei C.P.C. S]laj. Raportul va cuprinde date privind personalitatea, starea fizic] \i mental] a copilului,
antecedentele acestuia, condi[iile în care a fost crescut \i în care a tr]it, orice alte date referitoare la cre\terea \i la educarea lui, care pot folosi
comisiei în solu[ionarea cauzei, propunerea unei m]suri de protec[ie.
c) modalitatea de încheiere a Contractului de furnizare de servicii, a P.I.P. urilor: la intrarea copilului în unitate, acesta, precum \i reprezentan[ii
s]i legali, vor primi toate informa[iile necesare referitoare la unitatea de protec[ie (adres], telefon, grupa copilului, R.O.I., R.O.F., Ghidul copilului,
programarea vizitelor, Planul de servicii acordat), responsabilit][ile legale ale p]rin[ilor sau reprezentan[ilor legali fa[] de copil. Totodat] se încheie
un Contract cu familia pentru fiecare beneficiar nou. În baza acestui contract copilul va beneficia de servicii în cadrul casei de tip familial.
Copilul va fi înscris în Registrul de eviden[] al unit][ii. Registrul se p]streaz] permanent la sediul unit][ii În cadrul acestui serviciu copilul
beneficiaz] de sprijin direct din partea echipei pluridisciplinare, care evalueaz] \i urm]re\te P.I.P. \i P.I.S., planuri \i programe ce cuprind nevoile
copilului, obiective pe termen: scurt, mediu \i lung, activit][i necesare pentru atingerea obiectivelor stabilite, precum \i responsabilii de caz.
Trimestrial sau ori de câte ori se impune, dac] apar modific]ri nea\teptate în via[a copilului, se fac modific]ri a P.I.P. \i implicit \i a P.I.S.-urilor.
De asemenea, echipa pluridisciplinar] va întocmi \i va urm]ri implementarea P.I.P. pentru fiecare caz în parte în baza evalu]rii complexe. Vor
fi înregistrate orice modific]ri ulterioare stabilirii planului de permanen[] care pot genera al[i pa\i de ac[iune sau elaborarea unui alt P.I.P.
(3) Condi[ii de încetare a serviciilor: Transferul copiilor/ tinerilor sau încetarea serviciilor poate avea loc în urm]toarele situa[ii:
- la solicitarea p]rin[ilor sau reprezentan[ilor legali - acolo unde este posibil din punct de vedere psiho-socio-economic;
- când este necesar] urmarea unui tratament medical sau asigurarea unor servicii de reabilitare/recuperare în alte jude[e;
- înfiin[area unei unit][i de protec[ie mai apropiate de domiciliu;
- ameliorarea/compensarea sau agravarea deficien[ei;
- inadaptabilitatea în cas], sau atunci când nevoile copilului impun transferul într-o alt] institu[ie care s] fie mai adecvat];
- decesul beneficiarului;
- în cazul adop[iei beneficiarului;
- la solicitarea scris] a beneficiarului care a împlinit vârsta de 18 ani \i nu mai dore\te s] beneficieze de serviciile casei.
Ie\irea copilului din unitate se preg]te\te de c]tre echipa pluridisciplinar] \i persoana de referin[] a copilului cu 3 luni înainte, în urma evalu]rii
posibilit][ilor de reintegrare familial] sau socio-profesional], \i se realizeaz] pe baza Hot]râri Comisiei pentru protec[ia copilului S]laj sau a S.C.
a Instan[ei de judecat]. Protec[ia asigurat] de Casa de tip familial are un caracter temporar, P.I.P. prevede solu[ii pentru integrarea/reintegrarea
copilului în familia sa în termenul cel mai scurt, sau dac] acest lucru nu este posibil dup] încheierea procesului de \colarizare (copilul beneficiind
de programe de interven[ie pentru integrarea socio-profesional] a sa). La plecarea copilului/tân]rului din unitate, în urma încet]rii m]surii de
plasament, actele originale se înmâneaz], dup] caz, titularului sau reprezentan[ilor legali, fiind re[inute doar copii ale acestor documente.
(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în @@Casa de tip familial@@ au urm]toarele drepturi:
a) s] li se respecte drepturile \i libert][ile fundamentale, f]r] discriminare pe baz] de ras], sex, religie, opinie sau orice alt] circumstan[]
personal] ori social];
b) s] participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind interven[ia social] care li se aplic];
c) s] li se asigure p]strarea confiden[ialit][ii asupra informa[iilor furnizate \i primite;
d) s] li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atât timp cât se men[in condi[iile care au generat situa[ia de dificultate;
e) s] fie proteja[i de lege atât ei, cât \i bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exerci[iu;
f) s] li se garanteze demnitatea, intimitatea \i respectarea vie[ii intime;
g) s] participe la evaluarea serviciilor sociale primite;
h) s] li se respecte toate drepturile speciale în situa[ia în care sunt minori sau persoane cu dizabilit][i;
i) dreptul la o alimenta[ie corespunz]toare din punct de vedere calitativ \i cantitativ, [inând cont de vârsta, nevoile \i preferin[ele beneficiarilor, în conformitate
cu legisla[ia în vigoare; posibilitatea de a participa la alegerea alimentelor \i meniurilor zilnice, precum \i în activit][ile de preg]tire \i servire a mesei;
j) dreptul la îmbr]c]minte, înc]l[]minte, rechizite \i alte echipamente, precum \i bani de buzunar;
k) dreptul la servicii medicale, stomatologice, oftalmologice sau orice alte servicii de sprijin \i promovare a s]n]t][ii;
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l) dreptul la educa[ie - în unit][ile de înv][]mânt din localitate/comun];
m) dreptul la timp liber, în care se pot odihni, relaxa sau participa la activit][i de recreare \i socializare;
n) dreptul la protec[ie împotriva oric]ror forme de intimidare, discriminare, abuz, neglijare, exploatare, tratament inuman sau degradant;
o)dreptul la condi[ii de locuit de bun] calitate, decente \i asem]n]toare mediului familial;
p) dreptul de a men[ine \i dezvolta leg]turi cu familia, familia extins], orice alte persoane care reprezentative din via[a copilului/ tân]rului.
(5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în @@Casa de tip familial@@ au urm]toarele obliga[ii:
a) s] furnizeze informa[ii corecte cu privire la identitate, situa[ie familial], social], medical] \i economic];
b) s] participe, în raport cu vârsta, situa[ia de dependen[] etc., la procesul de furnizare a serviciilor sociale;
c) s] comunice orice modificare intervenit] în leg]tur] cu situa[ia lor personal];
d) s] respecte prevederile prezentului regulament;
e) s] frecventeze cu regularitate cursurile \colare \i s] participe la activit][ile extra\colare;
-s] cunoasc] \i s] respecte normele de conduit] moral], s] adopte o conduit] social] acceptabil];
-s] cunoasc] \i s] respecte procedurile referitoare la siguran[] \i securitate;
-s] între[in] cur][enia în spa[iile interioare \i exterioare ale casei;
-s] p]streze \i s] foloseasc] cu grij] bunurile de uz personal \i cele de uz colectiv;
-s] nu p]r]seasc] casa f]r] bilet de voie emis de educatorul de serviciu;
-s] nu consume alcool, substan[e toxice \i/sau tutun în incinta casei sau în afara sa;
-s] aib] o [inut] decent];
-s] respecte personalul casei \i copiii/tinerii, folosind în acest sens un vocabular adecvat, fiind interzise expresiile vulgare.
ARTICOLUL 7. Activit][i \i func[ii
Principalele func[iile ale serviciului social @@Casa de tip familial@@ sunt urm]toarele:
a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public local, prin asigurarea urm]toarele activit][i:
1. reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiar];
2. g]zduire pe perioad] determinat];
3. îngrijire personal]: asigur] cazarea, hrana, cazarmamentul, echipamentul \i condi[iile igienico-sanitare necesare protec[iei speciale a copiilor
\i tinerilor care beneficiaz] de acest serviciu, în func[ie de nevoile fiec]rei categorii de beneficiari; asigur], dup] caz, supravegherea st]rii de
s]n]tate, asisten[] medical], recuperare, îngrijire \i supraveghere permanent] a beneficiarilor;
4. asigur] paza \i securitatea beneficiarilor;
5. asigur] beneficiarilor protec[ie \i asisten[] în cunoa\terea \i exercitarea drepturilor lor;
6. asigur] beneficiarilor accesul la educa[ie, informare, cultur];
-asigur] educa[ie informal] \i non-formal] a beneficiarilor, în vederea asimil]rii cuno\tin[elor \i deprinderilor necesare integr]rii sociale;
8. asigur] socializarea beneficiarilor, dezvoltarea rela[iilor cu comunitatea;
9. asigur] climatul favorabil dezvolt]rii personalit][ii copiilor;
10. asigur] participarea beneficiarilor la activit][i de grup \i la programe individualizate, adaptate nevoilor \i caracteristicilor lor;
11. asigur] interven[ie de specialitate;
12. contribuie la realizarea obiectivelor cuprinse în planul individualizat de protec[ie;
13. urm]resc modalit][ile concrete de punere în aplicare a m]surilor de protec[ie special], integrarea \i evolu[ia beneficiarilor în cadrul serviciului \i
formuleaz] propuneri vizând completarea sau modificarea planului individualizat de protec[ie sau îmbun]t][irea calit][ii îngrijirii acordate;
14. asigur] posibilit][i de petrecere a timpului liber.
15. asigur] men[inerea \i dezvoltarea leg]turilor cu p]rin[ii, familia l]rgit] \i alte persoane importante pentru copil, exceptând restric[iile în acest sens.
b) de informare a beneficiarilor, poten[ialilor beneficiari, autorit][ilor publice \i publicului larg despre domeniul s]u de activitate, prin
asigurarea urm]toarelor activit][i:
1. mediatizare prin intermediul afi\elor \i pliantelor, a articolelor în mass-media, reportaje etc.;
2. organizarea de activit][i cultural -artistice împreun] cu alte institu[ii de interes din comunitate;
3. organizarea de mese rotunde \i simpozioane cu privire la serviciile oferite;
4. elaborarea de rapoarte anuale de activitate;
c) de promovare a drepturilor beneficiarilor \i a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum \i de
prevenire a situa[iilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului
acestuia, prin asigurarea urm]toarelor activit][i:
1. asigur] beneficiarilor protec[ie \i asisten[] în cunoa\terea \i exercitarea drepturilor lor;
2. respectarea \i promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului, egalitatea \anselor \i nediscriminarea;
3. ascultarea opiniei copilului \i luarea în considerare a acesteia, [inându-se cont de vârsta \i de gradul s]u de maturitate;
4. informarea p]rin[ilor cu privire la drepturile copiilor precum \i cele cu privire la îndeplinirea obliga[iilor p]rinte\ti;
5. implicarea beneficiarilor în activit][i cultural-sportive, precum \i în orice alte categorii de activit][i desf]\urate la nivel de comunitate.
d) de asigurare a calit][ii serviciilor sociale prin realizarea urm]toarelor activit][i:
1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;
2. realizarea de evalu]ri periodice a serviciilor prestate utilizând chestionare care evalueaz] gradul de satisfac[ie al beneficiarilor;
3. întâlniri \i dezbateri periodice stabilite între personalul de îngrijire, echipa multidisciplinar] \i beneficiarii serviciului.
e) de administrare a resurselor financiare, materiale si umane ale centrului prin realizarea urm]toarelor activit][i:
1. consultarea personalului unit][ii \i consiliul copiilor cu privire la activit][ile care urmeaz] a fi desf]\urate conform Planului anual de activitate
2. consultarea personalului casei cu privire la dorin[a acestora de a participa la cursuri de perfec[ionare, schimburi de experien[], precum \i
achizi[ionarea unor echipamente, instrumente de lucru etc. pentru o bun] func[ionalitate a tuturor compartimentelor
3. încheierea de parteneriate/protocoale de colaborare cu centre din alte jude[e privind asigurarea de hran] \i cazare pentru copii \i personalul
care îi înso[e\te, asigurându-se astfel posibilitatea organiz]rii de tabere în diferite jude[e, cu care se poate face schimb.
ARTICOLUL 8. Structura organizatoric], num]rul de posturi \i categoriile de personal
(1) Serviciul social @@Casa de tip familial@@ func[ioneaz] cu un num]r total de 4,875 norme, conform prevederilor Hot]rârii Consiliului
Jude[ean nr...... din care:
a) personal de conducere:
- \ef complex (care coordoneaz] toate centrele din cadrul complexului): 0,125
- coordonator personal de specialitate: 0,125
b) personal de specialitate de îngrijire \i asisten[]:
- educator cu studii superioare(263508):2
- educator studii medii (263508): 2
- asistent social (263501): 0,25
- psiholog în specialitatea psihologie educa[ional], consiliere \colar] \i voca[ional] (263407): 0,25
- asistent medical generalist (325901): 0,125
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c) voluntari: 3.
(2) Raportul angajat/beneficiar este de: 1/2,46
ARTICOLUL 9. Personalul de conducere
(1) Personalul de conducere este format din:
- \ef complex;
- coordonator personal de specialitate.
(2) Atribu[iile personalului de conducere sunt:
a. Atribu[iile \efului de complex:
- asigur] coordonarea, îndrumarea \i controlul activit][ilor desf]\urate de personalul serviciului \i propune organului competent sanc[iuni
disciplinare pentru salaria[ii care nu î\i îndeplinesc în mod corespunz]tor atribu[iile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furniz]rii
serviciilor sociale, codului muncii etc.;
- elaboreaz] rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implement]rii obiectivelor \i întocme\te inform]ri pe care le
prezint] furnizorului de servicii sociale;
- propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire \i perfec[ionare;
- colaboreaz] cu alte centre/al[i furnizori de servicii sociale \i/sau alte structuri ale societ][ii civile în vederea schimbului de bune practici, a
îmbun]t][irii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calit][ii serviciilor, precum \i pentru identificarea celor mai bune servicii care sa
r]spund] nevoilor persoanelor beneficiare;
- întocme\te raportul anual de activitate;
- asigur] buna desf]\urare a raporturilor de munc] dintre angaja[ii centrului;
- propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice \i a num]rului de personal;
- desf]\oar] activit][i pentru promovarea imaginii centrului în comunitate;
- ia în considerare \i analizeaz] orice sesizare care îi este adresat], referitoare la înc]lc]ri ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe
care îl conduce;
- r]spunde de calitatea activit][ilor desf]\urate de personalul din cadrul serviciului \i dispune, în limita competen[ei, m]suri de organizare care
s] conduc] la îmbun]t][irea acestor activit][i sau, dup] caz, formuleaz] propuneri în acest sens;
- organizeaz] activitatea personalului \i asigur] respectarea timpului de lucru \i a regulamentului de organizare \i func[ionare;
- reprezint] serviciul în rela[iile cu furnizorul de servicii sociale \i, dup] caz, cu autorit][ile \i institu[iile publice, cu persoanele fizice \i juridice
din [ar] \i din str]in]tate, precum \i în justi[ie;
- asigur] comunicarea \i colaborarea permanent] cu D.G.A.S.P.C. S]laj, Prim]ria, cu alte institu[ii publice locale \i jude[ene, precum \i cu
organiza[ii ale societ][ii civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor;
- propune proiectul bugetului propriu al complexului;
- asigur] îndeplinirea m]surilor de aducere la cuno\tin[] atât personalului, cât \i beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de
organizare \i func[ionare;
- semneaz] contractele încheiate cu familia/ reprezentan[ii legali privind acordarea de servicii sociale în cadrul Complexului de Servicii Sociale
|imleu Silvaniei;
- alte atribu[ii prev]zute în standardul minim de calitate aplicabil.
b. Atribu[iile coordonatorului de personal de specialitate:
- îndrum], coordoneaz] \i verific] activitatea personalului de specialitate;
- îndepline\te atribu[ii de coordonare \i administrare a activit][ii de voluntariat;
- desf]\oar] activit][i pentru promovarea imaginii centrului în comunitate;
- întocme\te Rapoartele trimestriale împreun] cu echipa multidisciplinar];
- întocme\te Rapoarte lunare cu privire la dificult][ile \i riscurile ap]rute;
- coordoneaz] activitatea echipei multidisciplinar];
- propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire \i perfec[ionare;
- orice alte atribu[ii dispuse prin Fi\a postului.
(3) Func[iile de conducere se ocup] prin concurs sau, dup] caz, examen, în condi[iile legii.
(4)Candida[ii pentru ocuparea func[iei de conducere trebuie s] fie absolven[i cu diplom] de înv][]mânt superior în domeniul psihologie,
asisten[] social] \i sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolven[i cu diplom] de licen[] ai înv][]mântului
superior în domeniul juridic, medical, economic \i al \tiin[elor administrative, cu experien[] de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.
(5) Sanc[ionarea disciplinar] sau eliberarea din func[ie a conduc]torilor institu[iei se face în condi[iile legii.
ARTICOLUL 10. Personalul de specialitate de îngrijire \i asisten[]. Personal de specialitate \i auxiliar
(1) Personalul de specialitate este format din:
- educator (263508);
- asistent social (263501);
- psiholog în specialitatea psihologie educa[ional], consiliere \colar] \i voca[ional] (263407);
- asistent medical generalist (325901).
(2) Atribu[ii ale personalului de specialitate:
a) asigur] derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate
aplicabile \i a prezentului regulament;
b) colaboreaz] cu speciali\ti din alte centre în vederea solu[ion]rii cazurilor; identific]rii de resurse etc.;
c) monitorizeaz] respectarea standardelor minime de calitate;
d) sesizeaz] conducerii centrului situa[ii care pun în pericol siguran[a beneficiarului, situa[ii de nerespectare a prevederilor prezentului regulament etc.;
e) întocme\te rapoarte periodice cu privire la activitatea derulat];
f) face propuneri de îmbun]t][ire a activit][ii în vederea cre\terii calit][ii serviciului \i respect]rii legisla[iei;
g) alte atribu[ii prev]zute în standardul minim de calitate aplicabil.
a. Atribu[iile educatorului cu studii medii:
- asigur] \i r]spunde de securitatea copiilor \i le ofer] condi[ii corespunz]toare dezvolt]rii fizice, psihice \i afective;
- se implic] în amenajarea \i între[inerea spa[iului, pentru a oferi condi[ii de securitate, func[ionare, igien], estetic], etc.;
- desf]\oar] activit][i de înv][are non-formal] \i informal], precum \i activit][i de dezvoltare a deprinderilor de via[] independent], de
autonomie personal]; obiectivele activit][ilor educa[ionale fiind adaptate vârstei \i nivelului intelectual al fiec]rui copil;
- respect] personalitatea copilului, dezvolt] un demers educa[ional individualizat, bazat pe o rela[ie cotidian] de tip p]rinte - copil;
- întocme\te fi\e de observa[ie \i alte documente care sunt necesare pentru buna desf]\urare a activit][ii;
- cunoa\te particularit][ile de vârst] \i diferen[ele individuale de conduit] ale copiilor, folosind o comunicare adecvat] cu ace\tia;
- preg]te\te copilul pentru momentul când iese din sistemul de protec[ie, urm]rind aspecte precum: cunoa\terea de c]tre copil a caracteristicilor
concrete ale viitorului mod de via[], pe cât posibil antrenarea în programe de tranzi[ie, asigurarea unui sentiment de continuitate a vie[ii copilului;
- cunoa\te \i respect] regulile cu privire la intimitate \i confiden[ialitate: acces la dosar, utilizarea informa[iilor, asigurarea îngrijirii \i igienei personale,
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aspecte \i probleme de ordin personal, modul de administrare a medicamentelor, inviolabilitatea coresponden[ei, dreptul la convorbiri telefonice private etc.;
- încurajeaz] copiii în vederea dezvolt]rii de rela[ii pozitive cu: familia, al[i copii, cu personalul din cas], sau cu orice alte persoane cu care intr] în contact;
- respectarea programului de lucru conform planific]rii pe ture în vederea asigur]rii continuit][ii serviciului \i în zilele de sâmb]t] \i duminic],
s]rb]tori legale în care nu se lucreaz].
- îndepline\te \i alte atribu[ii prev]zute în fi\a postului
b. Atribu[iile educatorului cu studii superioare :
- asigur] \i r]spunde de securitatea copiilor \i le ofer] condi[ii corespunz]toare dezvolt]rii fizice, psihice \i afective;
- colaboreaz] cu \coal] în vederea dezvolt]rii programelor educa[ionale \i sprijinirea copiilor la efectuarea temelor;
- întocme\te programe educa[ionale specifice fiec]rui copil, [inând cont de nivelul de dezvoltare a beneficiarului;
- se implic] în amenajarea \i între[inerea spa[iului, pentru a oferi condi[ii de securitate, func[ionare, igien], estetic], etc.;
- desf]\oar] activit][i de înv][are non-formal] \i informal], precum \i activit][i de dezvoltare a deprinderilor de via[] independent], de
autonomie personal]; obiectivele activit][ilor educa[ionale fiind adaptate vârstei \i nivelului intelectual al fiec]rui copil;
- respect] personalitatea copilului, dezvolt] un demers educa[ional individualizat, bazat pe o rela[ie cotidian] de tip p]rinte - copil;
- întocme\te fi\e de observa[ie \i alte documente care sunt necesare pentru buna desf]\urare a activit][ii;
- cunoa\te particularit][ile de vârst] \i diferen[ele individuale de conduit] ale copiilor, folosind o comunicare adecvat] cu ace\tia;
- preg]te\te copilul pentru momentul când iese din sistemul de protec[ie, urm]rind aspecte precum: cunoa\terea de c]tre copil a caracteristicilor
concrete ale viitorului mod de via[], pe cât posibil antrenarea în programe de tranzi[ie, asigurarea unui sentiment de continuitate a vie[ii copilului;
- cunoa\te \i respect] regulile cu privire la intimitate \i confiden[ialitate: acces la dosar, utilizarea informa[iilor, asigurarea îngrijirii \i igienei personale,
aspecte \i probleme de ordin personal, modul de administrare a medicamentelor, inviolabilitatea coresponden[ei, dreptul la convorbiri telefonice private etc.;
- încurajeaz] copiii în vederea dezvolt]rii de rela[ii pozitive cu: familia, al[i copii, cu personalul din cas], sau cu orice alte persoane cu care intr] în contact;
- respectarea programului de lucru conform planific]rii pe ture în vederea asigur]rii continuit][ii serviciului \i în zilele de sâmb]t] \i duminic],
s]rb]tori legale în care nu se lucreaz],
- îndepline\te \i alte atribu[ii prev]zute în fi\a postului.
c. Atribu[iile asistentului social:
- se preocup] de cunoa\terea \i respectarea cadrului normativ de protec[ie social] în general \i în special de protec[ia copilului aflat în
dificultate ocrotit în sistem reziden[ial;
- cunoa\terea \i aplicarea programelor de interes na[ional în domeniul protec[iei drepturilor copilului \i conlucreaz] cu \eful de centru \i ceilal[i
salaria[i pentru aplicarea programului @@Restructurarea institu[iilor de tip reziden[ial@@ conform HG. 260/2000;
- asigur] executarea Hot]rârilor Comisiei pentru Protec[ia Copilului care privesc copiii ocroti[i în Casa de tip familial;
- asigur] primirea copiilor în Casa de tip familial numai pe baza documentelor legale ( Hot]rârea C.P.C. S]laj, Sentin[a Civil] a instan[ei de
judecat], actele de identitate originale, acte de studiu, Fi\a medical], caracterizare psihopedagogic], Ancheta social] de la domiciliul p]rin[ilor,
cererea de plasament etc.);
- asigur] consiliere \i sprijin copiilor ocroti[i în cas], pe diferite probleme (de intimitate, familiale, de adaptabilitate, de s]n]tate, dep]\irea unor
momente dificile din via[a lor, cazuri de abuz etc.)
- sprijin] accesul familiei naturale \i a rudeniilor în casa de tip familial \i conlucreaz] cu educatorii \i pedagogii sociali pentru consemnarea în
registru a vizitelor \i a faptelor care atest] leg]tura copil -familie;
- reevalueaz] trimestrial situa[ia social] a familiei prin vizite la domiciliu, rela[ia cu Prim]ria \i D.G.A.S.P.C. S]laj, solicit] anchete sociale \i
propune C.P.C. S]laj m]surile care se impun în func[ie de caz;
- întocme\te împreun] cu echipa pluridisciplinar] P.I.P. \i P.I.S. pentru fiecare beneficiar; revizuie\te aceste planuri o dat] la 3 luni,
comunicând rezultatele cu managerul de caz \i \eful de complex, p]rin[ii \i copiii acestora; aceste planuri sunt vizate de \eful de centru;
- întocme\te Contractul cu familia/ reprezentan[ii legali; acest document se înregistreaz], este semnat de c]tre directorul executiv al D.G.A.S.P.C.
S]laj, de c]tre \eful Complexului de Servicii Sociale |imleu Silvaniei \i de c]tre p]rin[i/ reprezentan[ii legali;
- stabile\te m]suri de ie\ire a copilului din sistem, urm]rind aspectele: cunoa\terea de c]tre copil a caracteristicilor concrete ale viitorului mod
de via[]; pe cât posibil antrenarea prin programe de tranzi[ie, asigurarea unui sentiment de continuitate a vie[ii copilului \i discutarea de modalit][i
prin care, dup] p]r]sirea unit][ii copilul va men[ine rela[iile de comunicare cu colegii \i persoanele din casa de tip familial, preg]tirea familiei,
- îndepline\te \i alte atribu[ii prev]zute în fi\a postului.
d. Atribu[iile psihologului în specialitatea psihologie educa[ional], consiliere \colar] \i voca[ional]:
- desf]\oar] activit][i de: observare, evaluare/reevaluare, diagnostic, consiliere individual] \i de grup \i terapie individual] \i de grup;
- efectueaz] evaluarea complet] \i complex] a copilului nou venit;
- desf]\oar] activit][i de consiliere \i training cu familia sau sus[in]torul legal al copilului;
- organizeaz] grupuri de formare \i supervizare a personalului care particip] direct la programul educa[ional;
- particip] al]turi de ceilal[i speciali\ti la elaborarea strategiilor de evaluare \i recuperare a fiec]rui copil;
- indic] \i colaboreaz] la stabilirea programului progresiv de recuperare educa[ional] \i socializare dup] posibilit][ile func[ionale ale fiec]rui
copil, P.I.P. \i P.I.S. -uri; revizuie\te aceste documente o dat] la 3 luni;
- manifest] profesionalism, în[elegere \i r]bdare, dragoste fa[] de copiii din cadrul casei;
- urm]re\te modul în care se respect] drepturile copilului rezident, care privesc respectarea aloca[iei de hran], calitatea meniurilor \i modul de
servire a mesei, precum \i asigurarea îmbr]c]mintei pentru copii, informând \eful de complex despre neajunsurile existente, precum \i alocarea \i
cheltuirea banilor de buzunar;
- urm]re\te asigurarea condi[iilor de cazare, de îmbun]t][ire a mediului ambiant \i starea de igien];
- realizeaz] consilierea \i preg]tirea copilului premerg]tor unor m]suri de protec[ie (adop[ie, plasament) transfer, reintegrarea familial],
integrare \i reintegrare profesional] \i social] etc.
- îndepline\te \i alte atribu[ii prev]zute în fi\a postului.
e. Atribu[iile asistentului medical generalist:
- acord] prim-ajutor în situa[ii de urgen[] pân] la chemarea medicului de familie pe care-l informeaz] asupra st]rii copilului, sau ia toate
m]surile de a ajunge copilul la spital dac] situa[ia o impune;
- preg]te\te copilul prin tehnici specifice pentru investiga[ii speciale sau interven[ii chirurgicale, organizând transportul copilului bolnav \i la
nevoie supravegheaz] copilul pân] la medicul de familie/spital;
- administreaz] medica[ia, efectueaz] tratamentele, imuniz]rile, test]rile biologice, conform prescrip[iei medicale;
- coordoneaz] activitatea echipei de la blocul alimentar \i buc]t]rie privind preg]tirea alimentelor \i respectarea prescrip[iilor medicale, în
conformitate cu legisla[ia în vigoare;
- controleaz] zilnic respectarea normelor igienico-sanitare din blocul alimentar, a normelor în vigoare privind controlul \i combaterea
infec[iilor, a normelor de protec[ia muncii \i a Regulamentului de Ordine Interioar];
- îndrum], sprijin] \i consiliaz] pe probleme de s]n]tate, igien] personal], evalu]ri medicale periodice sau ori de câte ori se impune, tratamente diverse
\i de specialitate, stomatologice, nutri[ie \i diet], exerci[iu \i odihn], educa[ie pentru s]n]tate, educa[ie sexual] \i contraceptiv], abilitare -reabilitare etc.;
- desf]\oar] activit][i cu personalul unit][ii cu privire la normele igienico-sanitare, acordarea primului ajutor în caz de accidente etc.;
- consemneaz] într-un registru special informa[iile referitoare la: medicamente, tratamente \i asisten[] de prim-ajutor, precizând numele
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copilului, data, ora, denumirea medicamentului administrat \i doza, motivul administr]rii,
- îndepline\te \i alte atribu[ii prev]zute în fi\a postului.
Serviciile medicale pentru beneficiarii Casei de tip familial sunt asigurate de medicul de familie. To[i copiii sunt înscri\i la medicul de familie din comun].
(3) Atribu[iile voluntarului:
- îndepline\te atribu[iile ce îi revin conform fi\ei de voluntariat;
- execut] la timp \i în bune condi[ii atribu[iile specificate în Fi\a de voluntariat;
- principalele activit][i desf]\urate sunt de joc, socializare, recreere etc.;
- respect] disciplina muncii;
- respect] prevederile cuprinse în contractul de voluntariat, are obliga[ia de a respecta prevederile ROI, ROF;
- s]-\i însu\easc] \i s] respecte normele \i instruc[iunile de securitate \i s]n]tate a muncii \i m]surile de aplicare a acestora;
- este loial intereselor institu[iei, p]strând confiden[ialitatea datelor \i informa[iilor pe care le de[ine în urma exercit]rii activit][ii.
ARTICOLUL 11. Personalul administrativ, gospod]rie, între[inere-repara[ii, deservire
Personalului administrativ din cadrul Centrului de plasament pentru copii cu dizabilit][i asigur] activit][ile auxiliare \i pentru Casa de tip
familial Iaz: aprovizionare, servicii administrative, mentenan[], achizi[ii etc. Muncitorul calificat-buc]tar din cadrul Casei de tip familial nr.2 Iaz
asigur] g]titul \i celelalte sarcini specifice \i pentru beneficiarii Casei de tip familial.
ARTICOLUL 12. Finan[area centrului
(1) În estimarea bugetului de venituri \i cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea resurselor necesare acord]rii serviciilor sociale cel pu[in la
nivelul standardelor minime de calitate aplicabile.
(2) Finan[area cheltuielilor Casei de tip familial se asigur], în condi[iile legii, din urm]toarele surse:
a) bugetul local al jude[ului S]laj
b dona[ii, sponsoriz]ri sau alte contribu[ii din partea persoanelor fizice ori juridice din [ar] \i din str]in]tate;
c) fonduri externe rambursabile \i nerambursabile;
d) alte surse de finan[are, în conformitate cu legisla[ia în vigoare.
ARTICOLUL 13. Dispozi[ii finale
(1) Casa de tip familial î\i desf]\oar] activitatea în baza unui Cod de etic] \i a unor proceduri proprii de acordare a serviciilor, consemnate
în Manualul de proceduri. Personalul casei este instruit, cunoa\te \i aplic] prevederile Codului de etic] \i a Manualului de proceduri.
(2) Prin grija \efului de complex, Regulamentul de organizare \i func[ionare al casei de tip familial va fi însu\it de c]tre fiecare salariat sub
luare de semn]tur].
(3) Nerespectarea dispozi[iilor Regulamentului de organizare \i func[ionare atrage dup] sine r]spunderea administrativ] sau civil].
(4) Personalul angajat beneficiaz] de toate drepturile legale prev]zute în Contractul individual de munc].
(5) Personalul Casei de tip familial, indiferent de func[ia pe care o ocup] este obligat s] cunoasc] \i s] respecte prevederile prezentului
Regulament, precum \i legisla[ia în vigoare cu privire la domeniul protec[iei copilului.
(6) În exercitarea tuturor atribu[iilor, personalul angajat al casei de tip familial trebuie s] [in] cont de faptul c] în cas] sunt interzise urm]toarele:
fumatul, consumul de b]uturi alcoolice, consumul de semin[e, folosirea de cuvinte sau gesturi obscene, s] se intervin] la instala[iile electrice,
termice, etc. s] se distrug] bunurile, utilizarea/promovarea în rândul copiilor/tinerilor de materiale de tip pornografic (sub orice form]). Angaja[ii
au obliga[ia ca în timpul programului de lucru s] respecte sarcinile de lucru, s] nu abuzeze de utilizarea telefonului mobil /internetului decât în caz
de nevoie; pentru a p]stra leg]tura cu familia sunt permise maxim 1-2 convorbiri telefonice/zi.
(7) Beneficiarilor casei le sunt respectate drepturile prev]zute de Constitu[ie, Conven[ia Drepturilor Omului, Legea 272/2004 privind
protec[ia \i promovarea drepturilor copilului, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare \i de alte legi.
(8) Beneficiarii au obliga[ia s] p]streze bunurile din dotarea casei \i s] respecte prevederile Regulamentului de Ordine Interioar] \i normele legale în vigoare.
(9) Evenimentele produse la locul de munc], a\a cum sunt definite de Legea nr. 319/2006, privind s]n]tatea \i securitatea în munc], a
normelor metodologice de aplicare \i a celorlalte acte normative care o completeaz] vor fi raportate \efului de complex, directorului executiv al
D.G.A.S.P.C. S]laj, Inspectoratului teritorial de munc] S]laj \i celorlalte organe prev]zute de lege, dup] caz.
(10) Prevederile prezentului regulament se completeaz] cu orice dispozi[ie legal] ce prive\te organizarea, func[ionarea \i atribu[iile Casei de
tip familial. De asemenea, în m]sura în care se modific] prevederile legale în vigoare la data aprob]rii prezentului regulament, acesta se consider]
de drept modificat cu respectivele prevederi legale.
(11) Prevederile prezentului regulament se completeaz] cu prevederile Regulamentului de organizare \i func[ionare al Direc[iei Generale de
Asisten[] Social] \i Protec[ia Copilului S]laj \i se completeaz]/sau modific] cu aprobarea consiliului jude[ean S]laj.
(12) Prevederile prezentului Regulament de organizare \i func[ionare, se completeaz] sau se modific] cu prevederile legisla[iei în vigoare care
reglementeaz] acest domeniu de activitate.
(13) Se vor respecta prevederile Legii nr.677/2001 pentru protec[ia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal \i libera
circula[ie a acestor date.
(14) În cadrul Casei de tip familial se constituie Comisia de disciplin] pentru beneficiari, prin dispozi[ia directorului executiv al D.G.A.S.P.C.
S]laj \i este format] din: \ef complex, coordonator personal de specialitate, asistent social, psiholog, 2 educatori. Comisia de disciplin] cerceteaz]
faptele sesizate ca abateri disciplinare \i propune sanc[iunea aplicabil] celor viza[i.
(15) În cazul existen[ei unor reclama[ii din partea beneficiarilor cu privire la serviciile oferite sunt stabilite urm]toarele proceduri: a.
Beneficiarul are dreptul de a formula verbal \i/sau în scris reclama[ii cu privire la acordarea serviciilor sociale - direct sau prin intermediul Cutiei
pentru Sesiz]ri \i reclama[ii. b. Reclama[iile pot fi adresate \efului de complex, direct sau prin intermediul oric]rei persoane din cadrul echipei de
implementare a planului de interven[ie personalizat. c. \eful de complex are obliga[ia de a analiza con[inutul reclama[iilor, consultând atât
beneficiarul, cât \i speciali\tii implica[i în implementarea planului individualizat de asisten[] \i de a formula r]spuns în termen de maximum 10 zile
de la primirea reclama[iei. d. Dac] beneficiarul de servicii sociale nu este mul[umit de solu[ionarea reclama[iei, acesta se poate adresa în scris
directorului executiv al D.G.A.S.P.C. S]laj care va clarifica prin dialog divergen[ele dintre p]r[i.
(16) Prezentul Regulament de organizare \i func[ionare intr] în vigoare cu data aprob]rii prin Hot. Consiliului Jude[ean S]laj.

Anexa nr.2
la Hot]r`rea nr.106
din 30 august 2019
REGULAMENT
de organizare \i func[ionare a serviciului social cu cazare @@Casa de tip familial nr.2 Iaz@@, comuna Plopi\, jude[ul S]laj, din cadrul
Complexului de Servicii Sociale |imleu Silvaniei
ARTICOLUL 1. Defini[ie
(1) Regulamentul de organizare \i func[ionare este un document propriu al serviciului social cu cazare @@Casa de tip familial nr. 2 Iaz@@ din
cadrul Complexului de Servicii Sociale |imleu Silvaniei aprobat prin Hot]rârea Consiliului Jude[ean S]laj în vederea asigur]rii func[ion]rii
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acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile \i a asigur]rii accesului persoanelor beneficiare la informa[ii privind condi[iile de
admitere, serviciile oferite etc.
(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât \i pentru angaja[ii centrului \i, dup] caz, pentru
membrii familiei beneficiarilor, reprezentan[ii legali/conven[ionali, vizitatori.
ARTICOLUL 2. Identificarea serviciului social
Serviciul social @@Casa de tip familial nr.2 Iaz@@, cod serviciu social: 8790CR-C-I, este înfiin[at \i administrat de Furnizorul: Direc[ia General]
de Asisten[] Social] \i Protec[ia Copilului S]laj, acreditat conform Certificatului de acreditare nr. 000744/ 05.06.2014, având Licen[a de
func[ionare nr. 000679,cu sediul în loc. Iaz, com. Plopi\, nr. 144/B jud. S]laj.
ARTICOLUL 3. Scopul serviciului social
Scopul serviciului social @@Casa de tip familial nr.2 Iaz@@ este asigurarea accesului copiilor pe o perioad] determinat], la g]zduire, îngrijire,
educa[ie \i preg]tire profesional] în vederea reintegr]rii sau integr]rii familiale \i integr]rii/ includerii sociale.
ARTICOLUL 4. Cadrul legal de înfiin[are, organizare \i func[ionare
(1) Serviciul social @@Casa de tip familial nr.2 Iaz@@ func[ioneaz] cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare \i func[ionare a
serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modific]rile ulterioare, Legea nr. 272/2004 republicat], cu modific]rile \i complet]rile
ulterioare, Ordinul 286/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea Planului de servicii \i a Normelor metodologice
privind întocmirea Planului individualizat de protec[ie, Ordinul 288/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul
de caz în domeniul protec[iei drepturilor copilului, Ordonan[a nr.27/2015- publicat] în Monitorul Oficial - pentru modificarea \i completarea
Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calit][ii în domeniul serviciilor sociale, H.G. nr. 75/2015 privind reglementarea prest]rii de c]tre copii de
activit][i remunerare în domeniile cultural, artistic, sportiv, publicitar, de modeling etc. H.G. nr. 904/ 2014 pentru stabilirea limitelor minime de
cheltuieli aferente drepturilor prev]zute de art. 129 alin. (1) din Legea nr. 272/ 2004 privind protec[ia \i promovarea drepturilor copilului, H.G.
nr. 1113/2014 privind aprobarea Strategiei na[ionale pentru protec[ia \i promovarea drepturilor copilului pentru perioada 2014-2020 \i a Planului
opera[ional pentru implementarea Strategiei na[ionale pentru protec[ia \i promovarea drepturilor copilului 2014-2016, cu modific]rile \i complet]rile
ulterioare, H.G. nr. 867/2009 privind interzicerea muncilor periculoase pentru copii, H.G. nr. 1018/2002 pentru aprobarea Regulamentului cu
privire la obliga[iile ce revin serviciilor publice specializate pentru protec[ia drepturilor copilului în vederea garant]rii respect]rii dreptului la
imagine \i intimitate al copilului aflat în plasament sau încredin[are, H.G. nr. 867/ 2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale,
precum \i a regulamentelor - cadru de organizare \i func[ionare a serviciilor sociale precum \i a altor acte normative secundare aplicabile
domeniului.
(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul 25/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip
reziden[ial destinate copiilor din sistemul de protec[ie special].
(3) Serviciul social @@Casa de tip familial nr.2 Iaz@@ este înfiin[at prin: Hot]rârea Consiliului Jude[ean S]laj nr. 119/29.09.2017 \i func[ioneaz]
f]r] personalitate juridic] în cadrul Complexului de Servicii Sociale |imleu Silvaniei, din subordinea Direc[iei Generale de Asisten[] Social] \i
Protec[ia Copilului S]laj.
ARTICOLUL 5. Principiile care stau la baza acord]rii serviciului social
(1) Serviciul social @@Casa de tip familial nr.2 Iaz@@ se organizeaz] \i func[ioneaz] cu respectarea principiilor generale care guverneaz] sistemul
na[ional de asisten[] social], precum \i a principiilor specifice care stau la baza acord]rii serviciilor sociale prev]zute în legisla[ia specific], în
conven[iile interna[ionale ratificate prin lege \i în celelalte acte interna[ionale în materie la care România este parte, precum \i în standardele minime
de calitate aplicabile.
(2) Principiile specifice care stau la baza prest]rii serviciilor sociale în cadrul @@Casa de tip familial nr.2 Iaz@@ sunt urm]toarele:
a) respectarea \i promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;
b) protejarea \i promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce prive\te egalitatea de \anse \i tratament, participarea egal],
autodeterminarea, autonomia \i demnitatea personal] \i întreprinderea de ac[iuni nediscriminatorii \i pozitive cu privire la persoanele beneficiare;
c) asigurarea protec[iei împotriva abuzului \i exploat]rii persoanei beneficiare;
d) deschiderea c]tre comunitate;
e) asistarea persoanelor f]r] capacitate de exerci[iu în realizarea \i exercitarea drepturilor lor;
f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol \i statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt;
g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare \i luarea în considerare a acesteia, [inându-se cont, dup] caz, de vârsta \i de gradul s]u de maturitate,
de discern]mânt \i capacitate de exerci[iu;
h) facilitarea men[inerii rela[iilor personale ale beneficiarului \i a contactelor directe, dup] caz, cu fra[ii, p]rin[ii, alte rude, prieteni, precum \i
cu alte persoane fa[] de care acesta a dezvoltat leg]turi de ata\ament;
i) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;
j) asigurarea unei îngrijiri individualizate \i personalizate a persoanei beneficiare;
k) preocuparea permanent] pentru identificarea solu[iilor de integrare în familie sau, dup] caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de
prestare a serviciilor, în baza poten[ialului \i abilit][ilor persoanei beneficiare de a tr]i independent;
l) încurajarea ini[iativelor individuale ale persoanelor beneficiare \i a implic]rii active a acestora în solu[ionarea situa[iilor de dificultate;
m) asigurarea unei interven[ii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;
n) asigurarea confiden[ialit][ii \i a eticii profesionale;
o) primordialitatea responsabilit][ii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacit][i de integrare social] \i implicarea activ] în
solu[ionarea situa[iilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;
p) colaborarea centrului/unit][ii cu serviciul public de asisten[] social].
(3) Conform prevederilor Legii 272/2004 privind protec[ia \i promovarea drepturilor copilului, republicat], în art. 2 pc.6: în determinarea
interesului superior al copilului se au în vedere cel pu[in urm]toarele:
a) nevoile de dezvoltare fizic], psihologic], de educa[ie \i s]n]tate, de securitate \i stabilitate \i apartenen[] la o familie;
b) opinia copilului în func[ie de vârsta \i gradul de maturitate;
c) istoricul copilului având în vedere în mod special situa[iile de abuz, neglijare, exploatare sau orice alt] form] de violen[] asupra copilului,
precum \i poten[ialele situa[ii de risc care pot interveni în viitor;
d) capacitatea p]rin[ilor sau a persoanelor care urmeaz] s] se ocupe de cre\terea \i îngrijirea copilului de a r]spunde nevoilor concrete ale acestuia;
e) men[inerea rela[iilor personale cu persoanele fa[] de care copilul a dezvoltat rela[ii de ata\ament.
ARTICOLUL 6. Beneficiarii serviciilor sociale
* Beneficiarii serviciilor sociale acordate în @@Casa de tip familial nr. 2 Iaz@@- cu o capacitate de 12 locuri, sunt:
- copii/tineri afla[i în dificultate în în[elesul Legii 272/2004, care urmeaz] cursurile înv][]mântului de mas], cu condi[ia s] urmeze o form] de
înv][]mânt - s] î\i continue studiile o singur] dat] în fiecare form] de înv][]mânt de zi, dar f]r] a dep]\i vârsta de 26 de ani. Copiii/tinerii care nu
î\i continu] studiile/au absolvit \coala \i care nu au posibilitatea revenirii în propria familie, fiind confrunta[i cu riscul excluderii - pot beneficia de
serviciile casei pe o perioad] de pân] la 2 ani.
(2) Condi[iile de acces/admitere în cadrul serviciului sunt urm]toarele:
a) acte necesare: hot]rârea C.P.C. sau dup] caz S.C. a Instan[ei de Judecat]. De asemenea se comunic] unit][ii de protec[ie reziden[ial] \i dosarul
personal al copilului, care va cuprinde:
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1. Actele de identitate în original sau în copie (certificat de na\tere, carte de identitate - atunci când este cazul);
2. Fi\a medical] în original de la medicul de familie, în care s] fie trecute toate vaccinurile f]cute pân] la data institu[ionaliz]rii.
* În cazul în care copilul nu a fost înscris la nici un medic, acesta va prezenta o adeverin[] de la medicul de familie din localitatea de domiciliu,
din care s] reias] c] nu a primit nici un fel de vaccin;
3. Actele de identitate în copie xerox ale p]rin[ilor, reprezentantului legal;
4. Dispozi[ia conduc]torului D.G.A.S.P.C. S]laj, privind instituirea/încetarea plasamentului în regim de urgen[] sau, dup] caz, Hot]rârea
Comisiei pentru Protec[ia Copilului S]laj sau a Instan[ei de Judecat] privind instituirea/ încetarea m]surii de plasament - în original;
5. Documentul care consemneaz] opinia copilului cu privire la stabilirea m]surii de protec[ie, pentru copilul care a împlinit vârsta de 10 ani;
6. Ancheta social] de la domiciliul familiei;
7. Fi\a de evaluare ini[ial];
8. Raportul privind situa[ia psihosocial] a copilului, întocmit de asistentul social care a f]cut demersurile privind institu[ionalizarea copilului;
10. Adeverin[] medical] de la medicul familiei din care s] rezulte starea de s]n]tate a tuturor membrilor familiei;
11. Caracterizarea psiho-pedagogic] de la unitatea de înv][]mânt unde a fost înscris copilul;
12. Hot]rârea privind încadrarea în grad de handicap \i Orientarea \colar] \i profesional], acolo unde se impune;
13. Plan de interven[ie personalizat, elaborat de managerul de caz;
14. Copia numirii managerului de caz;
14. PIP-uri \i PIS-uri, Plan de acomodare a copilului, Fi\e de evaluare detaliate, Rapoartele periodice care au stat la baza stabilirii m]surii de
protec[ie special], Rapoartele trimestriale, Contractul de furnizare de servicii, alte documente relevante pentru situa[ia \i evolu[ia copilului în
centru, pentru copiii care provin din alte centre.
Ulterior, centrul v-a ad]uga la dosarul personal a copilului, urm]toarele documente:
131. Planul de acomodare a copilului
132. Planul personalizat de servicii al copilului
133. Fi\a de evaluare social] a copilului
134. Fi\a de evaluare medical] a copilului
135. Fi\a de evaluare psihologic] a copilului
136. Fi\a de evaluare educa[ional] a copilului
137. Rapoartele periodice privind verificarea împrejur]rilor care au stat la baza stabilirii m]surilor de protec[ie special]
138. Rapoartele trimestriale privind evolu[ia dezvolt]rii fizice, mentale, spirituale, morale, sau sociale a copilului \i a modului în care acesta este îngrijit
139. Contractul de furnizare de servicii încheiat, dup] caz, cu p]rin[ii copilului sau cu copilul dup] împlinirea vârstei de 16 ani
140. Program lunar pentru recreere \i socializare
141. Planurile de interven[ie specializate : educa[ie, s]n]tate, abilitare-reabilitare( unde e cazul), dezvoltarea deprinderilor de via[] independent],
integrare/ reintegrare social]; Planul personalizat de consiliere psihologic]
Dosarele personale ale beneficiarilor sunt p]strate în fi\ete/dulapuri metalice închise, de c]tre asistentul social al centrului.
b) criterii de eligibilitate: asistentul social desemnat de D.G.A.S.P.C. S]laj - în urma sesiz]rii, realizeaz] evaluarea nevoilor copilului, care
include aspecte legate de identitate, familie \i rela[ii sociale, s]n]tate, conduit], dezvoltare emo[ional], comportament. Asistentul social implic] în
evaluarea nevoilor copilului familia acestuia, copilul, persoana care îl îngrije\te sau care l-a avut în grij], al[i speciali\ti, precum \i orice alte
persoane relevante pentru via[a copilului. Copiii cu deficien[] mintal] vor fi evalua[i de S.E.C. în vederea încadr]rii într-un grad de handicap \i
respectiv pentru orientarea \colar]. În urma acestei evalu]ri se va întocmi raportul de evaluare complex] \i planul de servicii personalizat.
Pentru solu[ionarea cauzelor, asistentul social din cadrul D.G.A.S.P.C. S]laj care a instrumentat cazul, prezint] un raport referitor la ancheta
psihosocial] a copilului în cadrul \edin[ei C.P.C. S]laj. Raportul va cuprinde date privind personalitatea, starea fizic] \i mental] a copilului,
antecedentele acestuia, condi[iile în care a fost crescut \i în care a tr]it, orice alte date referitoare la cre\terea \i la educarea lui, care pot folosi
comisiei în solu[ionarea cauzei, propunerea unei m]suri de protec[ie.
c) modalitatea de încheiere a Contractului de furnizare de servicii, a P.I.P. urilor: la intrarea copilului în unitate, acesta, precum \i reprezentan[ii
s]i legali, vor primi toate informa[iile necesare referitoare la unitatea de protec[ie (adres], telefon, grupa copilului, R.O.I., R.O.F., Ghidul copilului,
programarea vizitelor, Planul de servicii acordat), responsabilit][ile legale ale p]rin[ilor sau reprezentan[ilor legali fa[] de copil. Totodat] se încheie
un Contract cu familia pentru fiecare beneficiar nou. În baza acestui contract copilul va beneficia de servicii în cadrul casei de tip familial.
Copilul va fi înscris în Registrul de eviden[] al unit][ii. Registrul se p]streaz] permanent la sediul unit][ii În cadrul acestui serviciu copilul
beneficiaz] de sprijin direct din partea echipei pluridisciplinare, care evalueaz] \i urm]re\te P.I.P. \i P.I.S., planuri \i programe ce cuprind nevoile
copilului, obiective pe termen: scurt, mediu \i lung, activit][i necesare pentru atingerea obiectivelor stabilite, precum \i responsabilii de caz.
Trimestrial sau ori de câte ori se impune, dac] apar modific]ri nea\teptate în via[a copilului, se fac modific]ri a P.I.P. \i implicit \i a P.I.S.-urilor.
De asemenea, echipa pluridisciplinar] va întocmi \i va urm]ri implementarea P.I.P. pentru fiecare caz în parte în baza evalu]rii complexe. Vor
fi înregistrate orice modific]ri ulterioare stabilirii planului de permanen[] care pot genera al[i pa\i de ac[iune sau elaborarea unui alt P.I.P.
(3) Condi[ii de încetare a serviciilor: Transferul copiilor/ tinerilor sau încetarea serviciilor poate avea loc în urm]toarele situa[ii:
- la solicitarea p]rin[ilor sau reprezentan[ilor legali - acolo unde este posibil din punct de vedere psiho-socio-economic;
- când este necesar] urmarea unui tratament medical sau asigurarea unor servicii de reabilitare/recuperare în alte jude[e;
- înfiin[area unei unit][i de protec[ie mai apropiate de domiciliu;
- ameliorarea/compensarea sau agravarea deficien[ei;
- inadaptabilitatea în cas], sau atunci când nevoile copilului impun transferul într-o alt] institu[ie care s] fie mai adecvat];
- decesul beneficiarului;
- în cazul adop[iei beneficiarului
- la solicitarea scris] din partea beneficiarului care a împlinit vârsta de 18 ani \i nu mai dore\te s] beneficieze de serviciile oferite în cadrul casei.
Ie\irea copilului din unitate se preg]te\te de c]tre echipa pluridisciplinar] \i persoana de referin[] a copilului cu 3 luni înainte, în urma evalu]rii
posibilit][ilor de reintegrare familial] sau socio-profesional], \i se realizeaz] pe baza Hot]râri Comisiei pentru protec[ia copilului S]laj sau a S.C.
a Instan[ei de judecat]. Protec[ia asigurat] de Casa de tip familial nr. 2 are un caracter temporar, P.I.P. prevede solu[ii pentru integrarea/reintegrarea
copilului în familia sa în termenul cel mai scurt, sau dac] acest lucru nu este posibil dup] încheierea procesului de \colarizare (copilul beneficiind
de programe de interven[ie pentru integrarea socio-profesional] a sa). La plecarea copilului/tân]rului din unitate, în urma încet]rii m]surii de
plasament, actele originale se înmâneaz], dup] caz, titularului sau reprezentan[ilor legali, fiind re[inute doar copii ale acestor documente.
(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în @@Casa de tip familial nr.2 Iaz@@ au urm]toarele drepturi:
a) s] li se respecte drepturile \i libert][ile fundamentale, f]r] discriminare pe baz] de ras], sex, religie, opinie sau orice alt] circumstan[]
personal] ori social];
b) s] participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind interven[ia social] care li
se aplic];
c) s] li se asigure p]strarea confiden[ialit][ii asupra informa[iilor furnizate \i primite;
d) s] li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atât timp cât se men[in condi[iile care au generat situa[ia de dificultate;
e) s] fie proteja[i de lege atât ei, cât \i bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exerci[iu;
f) s] li se garanteze demnitatea, intimitatea \i respectarea vie[ii intime;
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g) s] participe la evaluarea serviciilor sociale primite;
h) s] li se respecte toate drepturile speciale în situa[ia în care sunt minori sau persoane cu dizabilit][i;
i) dreptul la o alimenta[ie corespunz]toare din punct de vedere calitativ \i cantitativ, [inând cont de vârsta, nevoile \i preferin[ele beneficiarilor,
în conformitate cu legisla[ia în vigoare; posibilitatea de a participa la alegerea alimentelor \i meniurilor zilnice, precum \i în activit][ile de preg]tire
\i servire a mesei;
j) dreptul la îmbr]c]minte, înc]l[]minte, rechizite \i alte echipamente, precum \i bani de buzunar;
k) dreptul la servicii medicale, stomatologice, oftalmologice sau orice alte servicii de sprijin \i promovare a s]n]t][ii;
l) dreptul la educa[ie - în unit][ile de înv][]mânt din localitate/comun];
m) dreptul la timp liber, în care se pot odihni, relaxa sau participa la activit][i de recreare \i socializare;
n) dreptul la protec[ie împotriva oric]ror forme de intimidare, discriminare, abuz, neglijare, exploatare, tratament inuman sau degradant;
o)dreptul la condi[ii de locuit de bun] calitate, decente \i asem]n]toare mediului familial;
p) dreptul de a men[ine \i dezvolta leg]turi cu familia, familia extins], orice alte persoane care reprezentative din via[a copilului/ tân]rului.
(5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în @@Casa de tip familial nr.2 Iaz@@ au urm]toarele obliga[ii:
a) s] furnizeze informa[ii corecte cu privire la identitate, situa[ie familial], social], medical] \i economic];
b) s] participe, în raport cu vârsta, situa[ia de dependen[] etc., la procesul de furnizare a serviciilor sociale;
c) s] comunice orice modificare intervenit] în leg]tur] cu situa[ia lor personal];
d) s] respecte prevederile prezentului regulament;
e) s] frecventeze cu regularitate cursurile \colare \i s] participe la activit][ile extra\colare;
s] cunoasc] \i s] respecte normele de conduit] moral], s] adopte o conduit] social] acceptabil];
s] cunoasc] \i s] respecte procedurile referitoare la siguran[] \i securitate;
s] între[in] cur][enia în spa[iile interioare \i exterioare ale casei;
s] p]streze \i s] foloseasc] cu grij] bunurile de uz personal \i cele de uz colectiv;
s] nu p]r]seasc] casa f]r] bilet de voie emis de educatorul de serviciu;
s] nu consume alcool, substan[e toxice \i/sau tutun în incinta casei sau în afara sa;
s] aib] o [inut] decent];
s] respecte personalul casei \i copiii/tinerii, folosind în acest sens un vocabular adecvat, fiind interzise expresiile vulgare.
ARTICOLUL 7. Activit][i \i func[ii
Principalele func[ii ale serviciului social @@Casa de tip familial nr. 2 Iaz@@ sunt urm]toarele:
a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public local, prin asigurarea urm]toarele activit][i:
1. reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiar];
2. g]zduire pe perioad] determinat];
3. îngrijire personal]: asigur] cazarea, hrana, cazarmamentul, echipamentul \i condi[iile igienico-sanitare necesare protec[iei speciale a copiilor
\i tinerilor care beneficiaz] de acest serviciu, în func[ie de nevoile fiec]rei categorii de beneficiari; asigur], dup] caz, supravegherea st]rii de
s]n]tate, asisten[] medical], recuperare, îngrijire \i supraveghere permanent] a beneficiarilor;
4. asigur] paza \i securitatea beneficiarilor;
5. asigur] beneficiarilor protec[ie \i asisten[] în cunoa\terea \i exercitarea drepturilor lor;
6. asigur] beneficiarilor accesul la educa[ie, informare, cultur];
asigur] educa[ie informal] \i non-formal] a beneficiarilor, în vederea asimil]rii cuno\tin[elor \i deprinderilor necesare integr]rii sociale;
8. asigur] socializarea beneficiarilor, dezvoltarea rela[iilor cu comunitatea;
9. asigur] climatul favorabil dezvolt]rii personalit][ii copiilor;
10. asigur] participarea beneficiarilor la activit][i de grup \i la programe individualizate, adaptate nevoilor \i caracteristicilor lor;
11. asigur] interven[ie de specialitate;
12. contribuie la realizarea obiectivelor cuprinse în planul individualizat de protec[ie;
13. urm]resc modalit][ile concrete de punere în aplicare a m]surilor de protec[ie special], integrarea \i evolu[ia beneficiarilor în cadrul serviciului
\i formuleaz] propuneri vizând completarea sau modificarea planului individualizat de protec[ie sau îmbun]t][irea calit][ii îngrijirii acordate;
14. asigur] posibilit][i de petrecere a timpului liber.
15. asigur] men[inerea \i dezvoltarea leg]turilor cu p]rin[ii, familia l]rgit] \i alte persoane importante pentru copil, exceptând restric[iile în acest sens.
b) de informare a beneficiarilor, poten[ialilor beneficiari, autorit][ilor publice \i publicului larg despre domeniul s]u de activitate, prin
asigurarea urm]toarelor activit][i:
1. mediatizare prin intermediul afi\elor \i pliantelor, a articolelor în mass-media, reportaje etc.;
2. organizarea de activit][i cultural -artistice împreun] cu alte institu[ii de interes din comunitate;
3. organizarea de mese rotunde \i simpozioane cu privire la serviciile oferite;
4. elaborarea de rapoarte anuale de activitate;
c) de promovare a drepturilor beneficiarilor \i a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum \i de
prevenire a situa[iilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului
acestuia, prin asigurarea urm]toarelor activit][i:
1. asigur] beneficiarilor protec[ie \i asisten[] în cunoa\terea \i exercitarea drepturilor lor;
2. respectarea \i promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului, egalitatea \anselor \i nediscriminarea;
3. ascultarea opiniei copilului \i luarea în considerare a acesteia, [inându-se cont de vârsta \i de gradul s]u de maturitate;
4. informarea p]rin[ilor cu privire la drepturile copiilor precum \i cele cu privire la îndeplinirea obliga[iilor p]rinte\ti;
5. implicarea beneficiarilor în activit][i cultural-sportive, precum \i în orice alte categorii de activit][i desf]\urate la nivel de comunitate.
d) de asigurare a calit][ii serviciilor sociale prin realizarea urm]toarelor activit][i:
1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;
2. realizarea de evalu]ri periodice a serviciilor prestate utilizând chestionare care evalueaz] gradul de satisfac[ie al beneficiarilor;
3. întâlniri \i dezbateri periodice stabilite între personalul de îngrijire, echipa multidisciplinar] \i beneficiarii serviciului.
e) de administrare a resurselor financiare, materiale si umane ale centrului prin realizarea urm]toarelor activit][i:
1. consultarea personalului unit][ii \i consiliul copiilor cu privire la activit][ile care urmeaz] a fi desf]\urate conform Planului anual de activitate
2. consultarea personalului casei cu privire la dorin[a acestora de a participa la cursuri de perfec[ionare, schimburi de experien[], precum \i
achizi[ionarea unor echipamente, instrumente de lucru etc. pentru o bun] func[ionalitate a tuturor compartimentelor
3. încheierea de parteneriate/protocoale de colaborare cu centre din alte jude[e privind asigurarea de hran] \i cazare pentru copii \i personalul
care îi înso[e\te, asigurându-se astfel posibilitatea organiz]rii de tabere în diferite jude[e, cu care se poate face schimb.
ARTICOLUL 8. Structura organizatoric], num]rul de posturi \i categoriile de personal
(1) Serviciul social @@Casa de tip familial nr. 2 Iaz@@ func[ioneaz] cu un num]r total de 6,875 norme, conform prevederilor Hot]rârii Consiliului
Jude[ean nr……….... din care:
a) personal de conducere:
- \ef complex (care coordoneaz] toate centrele/serviciile din cadrul complexului): 0,125
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- coordonator personal de specialitate: 0,125
b) personal de specialitate de îngrijire \i asisten[]:
- educator cu studii superioare (263508): 1
- educator cu studii medii (263508): 4
- asistent social (263501):0,25
- psiholog în specialitatea psihologie educa[ional], consiliere \colar] \i voca[ional] (263407):0,25
- asistent medical generalist (325901): 0,125
c) personal cu func[ii administrative, gospod]rire, între[inere-repara[ii, deservire:
- muncitor calificat buc]tar: 1
d) voluntari:
(2) Raportul angajat/beneficiar este de: 1/1,75.
ARTICOLUL 9. Personalul de conducere
(1) Personalul de conducere este format din:
- \ef complex;
- coordonator personal de specialitate.
(2) Atribu[iile personalului de conducere sunt:
a. Atribu[iile \efului de complex:
- asigur] coordonarea, îndrumarea \i controlul activit][ilor desf]\urate de personalul serviciului \i propune organului competent sanc[iuni
disciplinare pentru salaria[ii care nu î\i îndeplinesc în mod corespunz]tor atribu[iile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furniz]rii
serviciilor sociale, codului muncii etc.;
- elaboreaz] rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implement]rii obiectivelor \i întocme\te inform]ri pe care le
prezint] furnizorului de servicii sociale;
- propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire \i perfec[ionare;
- colaboreaz] cu alte centre/al[i furnizori de servicii sociale \i/sau alte structuri ale societ][ii civile în vederea schimbului de bune practici, a
îmbun]t][irii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calit][ii serviciilor, precum \i pentru identificarea celor mai bune servicii care sa
r]spund] nevoilor persoanelor beneficiare;
- întocme\te raportul anual de activitate;
- asigur] buna desf]\urare a raporturilor de munc] dintre angaja[ii centrului;
- propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice \i a num]rului de personal;
- desf]\oar] activit][i pentru promovarea imaginii centrului în comunitate;
- ia în considerare \i analizeaz] orice sesizare care îi este adresat], referitoare la înc]lc]ri ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe
care îl conduce;
- r]spunde de calitatea activit][ilor desf]\urate de personalul din cadrul serviciului \i dispune, în limita competen[ei, m]suri de organizare care
s] conduc] la îmbun]t][irea acestor activit][i sau, dup] caz, formuleaz] propuneri în acest sens;
- organizeaz] activitatea personalului \i asigur] respectarea timpului de lucru \i a regulamentului de organizare \i func[ionare;
- reprezint] serviciul în rela[iile cu furnizorul de servicii sociale \i, dup] caz, cu autorit][ile \i institu[iile publice, cu persoanele fizice \i juridice
din [ar] \i din str]in]tate, precum \i în justi[ie;
- asigur] comunicarea \i colaborarea permanent] cu D.G.A.S.P.C. S]laj, Prim]ria, cu alte institu[ii publice locale \i jude[ene, precum \i cu
organiza[ii ale societ][ii civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor;
- propune proiectul bugetului propriu al complexului;
- asigur] îndeplinirea m]surilor de aducere la cuno\tin[] atât personalului, cât \i beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de
organizare \i func[ionare;
- semneaz] contractele încheiate cu familia/ reprezentan[ii legali privind acordarea de servicii sociale în cadrul Complexului de Servicii Sociale
|imleu Silvaniei;
- alte atribu[ii prev]zute în standardul minim de calitate aplicabil.
b. Atribu[iile coordonatorului de personal de specialitate:
- - îndrum], coordoneaz] \i verific] activitatea personalului de specialitate;
- îndepline\te atribu[ii de coordonare \i administrare a activit][ii de voluntariat;
- desf]\oar] activit][i pentru promovarea imaginii centrului în comunitate;
- întocme\te Rapoartele trimestriale împreun] cu echipa multidisciplinar];
- întocme\te Rapoarte lunare cu privire la dificult][ile \i riscurile ap]rute;
- coordoneaz] activitatea echipei multidisciplinar];
- propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire \i perfec[ionare;
- orice alte atribu[ii dispuse prin Fi\a postului
(3) Func[iile de conducere se ocup] prin concurs sau, dup] caz, examen, în condi[iile legii.
(4)Candida[ii pentru ocuparea func[iei de conducere trebuie s] fie absolven[i cu diplom] de înv][]mânt superior în domeniul psihologie,
asisten[] social] \i sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolven[i cu diplom] de licen[] ai înv][]mântului
superior în domeniul juridic, medical, economic \i al \tiin[elor administrative, cu experien[] de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.
(5) Sanc[ionarea disciplinar] sau eliberarea din func[ie a conduc]torilor institu[iei se face în condi[iile legii.
ARTICOLUL 10. Personalul de specialitate de îngrijire \i asisten[]. Personal de specialitate \i auxiliar
(1) Personalul de specialitate este format din:
- educator (263508);
- asistent social (263501);
- psiholog în psihologie educa[ional], consiliere \colar] \i voca[ional] (263407);
- asistent medical generalist (325901).
(2) Atribu[ii ale personalului de specialitate:
a) asigur] derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate
aplicabile \i a prezentului regulament;
b) colaboreaz] cu speciali\ti din alte centre în vederea solu[ion]rii cazurilor; identific]rii de resurse etc.;
c) monitorizeaz] respectarea standardelor minime de calitate;
d) sesizeaz] conducerii centrului situa[ii care pun în pericol siguran[a beneficiarului, situa[ii de nerespectare a prevederilor prezentului
regulament etc.;
e) întocme\te rapoarte periodice cu privire la activitatea derulat];
f) face propuneri de îmbun]t][ire a activit][ii în vederea cre\terii calit][ii serviciului \i respect]rii legisla[iei;
g) alte atribu[ii prev]zute în standardul minim de calitate aplicabil.
a. Atribu[iile educatorului cu studii superioare:
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- asigur] \i r]spunde de securitatea copiilor \i le ofer] condi[ii corespunz]toare dezvolt]rii fizice, psihice \i afective;
- colaboreaz] cu \coal] în vederea dezvolt]rii programelor educa[ionale \i sprijinirea copiilor la efectuarea temelor;
- întocme\te programe educa[ionale specifice fiec]rui copil, [inând cont de nivelul de dezvoltare a beneficiarului;
- se implic] în amenajarea \i între[inerea spa[iului, pentru a oferi condi[ii de securitate, func[ionare, igien], estetic], etc.;
- desf]\oar] activit][i de înv][are non-formal] \i informal], precum \i activit][i de dezvoltare a deprinderilor de via[] independent], de
autonomie personal]; obiectivele activit][ilor educa[ionale fiind adaptate vârstei \i nivelului intelectual al fiec]rui copil;
- respect] personalitatea copilului, dezvolt] un demers educa[ional individualizat, bazat pe o rela[ie cotidian] de tip p]rinte - copil;
- întocme\te fi\e de observa[ie \i alte documente care sunt necesare pentru buna desf]\urare a activit][ii;
- cunoa\te particularit][ile de vârst] \i diferen[ele individuale de conduit] ale copiilor, folosind o comunicare adecvat] cu ace\tia;
- preg]te\te copilul pentru momentul când iese din sistemul de protec[ie, urm]rind aspecte precum: cunoa\terea de c]tre copil a caracteristicilor
concrete ale viitorului mod de via[], pe cât posibil antrenarea în programe de tranzi[ie, asigurarea unui sentiment de continuitate a vie[ii copilului;
- cunoa\te \i respect] regulile cu privire la intimitate \i confiden[ialitate: acces la dosar, utilizarea informa[iilor, asigurarea îngrijirii \i igienei
personale, aspecte \i probleme de ordin personal, modul de administrare a medicamentelor, inviolabilitatea coresponden[ei, dreptul la convorbiri
telefonice private etc.;
- încurajeaz] copiii în vederea dezvolt]rii de rela[ii pozitive cu: familia, al[i copii, cu personalul din cas], sau cu orice alte persoane cu care intr] în contact;
- respectarea programului de lucru conform planific]rii pe ture în vederea asigur]rii continuit][ii serviciului \i în zilele de sâmb]t] \i duminic],
s]rb]tori legale în care nu se lucreaz],
- îndepline\te \i alte atribu[ii prev]zute în fi\a postului.
b. Atribu[iile educatorului cu studii medii:
- asigur] \i r]spunde de securitatea copiilor \i le ofer] condi[ii corespunz]toare dezvolt]rii fizice, psihice \i afective;
- se implic] în amenajarea \i între[inerea spa[iului, pentru a oferi condi[ii de securitate, func[ionare, igien], estetic], etc.;
- desf]\oar] activit][i de înv][are non-formal] \i informal], precum \i activit][i de dezvoltare a deprinderilor de via[] independent], de
autonomie personal]; obiectivele activit][ilor educa[ionale fiind adaptate vârstei \i nivelului intelectual al fiec]rui copil;
- respect] personalitatea copilului, dezvolt] un demers educa[ional individualizat, bazat pe o rela[ie cotidian] de tip p]rinte - copil;
- întocme\te fi\e de observa[ie \i alte documente care sunt necesare pentru buna desf]\urare a activit][ii;
- cunoa\te particularit][ile de vârst] \i diferen[ele individuale de conduit] ale copiilor, folosind o comunicare adecvat] cu ace\tia;
- preg]te\te copilul pentru momentul când iese din sistemul de protec[ie, urm]rind aspecte precum: cunoa\terea de c]tre copil a caracteristicilor
concrete ale viitorului mod de via[], pe cât posibil antrenarea în programe de tranzi[ie, asigurarea unui sentiment de continuitate a vie[ii copilului;
- cunoa\te \i respect] regulile cu privire la intimitate \i confiden[ialitate: acces la dosar, utilizarea informa[iilor, asigurarea îngrijirii \i igienei
personale, aspecte \i probleme de ordin personal, modul de administrare a medicamentelor, inviolabilitatea coresponden[ei, dreptul la convorbiri
telefonice private etc.;
- încurajeaz] copiii în vederea dezvolt]rii de rela[ii pozitive cu: familia, al[i copii, cu personalul din cas], sau cu orice alte persoane cu care intr] în contact;
- respectarea programului de lucru conform planific]rii pe ture în vederea asigur]rii continuit][ii serviciului \i în zilele de sâmb]t] \i duminic],
s]rb]tori legale în care nu se lucreaz],
- îndepline\te \i alte atribu[ii prev]zute în fi\a postului.
c. Atribu[iile asistentului social:
- se preocup] de cunoa\terea \i respectarea cadrului normativ de protec[ie social] în general \i în special de protec[ia copilului aflat în
dificultate ocrotit în sistem reziden[ial;
- cunoa\terea \i aplicarea programelor de interes na[ional în domeniul protec[iei drepturilor copilului \i conlucreaz] cu \eful de centru \i ceilal[i
salaria[i pentru aplicarea programului @@Restructurarea institu[iilor de tip reziden[ial@@ conform HG. 260/2000;
- asigur] executarea Hot]rârilor Comisiei pentru Protec[ia Copilului care privesc copiii ocroti[i în Casa de tip familial;
- asigur] primirea copiilor în Casa de tip familial numai pe baza documentelor legale ( Hot]rârea C.P.C. S]laj, Sentin[a Civil] a instan[ei de
judecat], actele de identitate originale, acte de studiu, Fi\a medical], caracterizare psihopedagogic], Ancheta social] de la domiciliul p]rin[ilor,
cererea de plasament etc.);
- asigur] consiliere \i sprijin copiilor ocroti[i în cas], pe diferite probleme (de intimitate, familiale, de adaptabilitate, de s]n]tate, dep]\irea unor
momente dificile din via[a lor, cazuri de abuz etc.)
- sprijin] accesul familiei naturale \i a rudeniilor în casa de tip familial \i conlucreaz] cu educatorii pentru activit][i de resocializare \i pedagogii
sociali pentru consemnarea în registru a vizitelor \i a faptelor care atest] leg]tura copil -familie;
- reevalueaz] trimestrial situa[ia social] a familiei prin vizite la domiciliu, rela[ia cu Prim]ria \i D.G.A.S.P.C. S]laj, solicit] anchete sociale \i
propune C.P.C. S]laj m]surile care se impun în func[ie de caz;
- întocme\te împreun] cu echipa pluridisciplinar] P.I.P. \i P.I.S. pentru fiecare beneficiar; revizuie\te aceste planuri o dat] la 3 luni,
comunicând rezultatele cu managerul de caz \i \eful de centru, p]rin[ii \i copiii acestora; aceste planuri sunt vizate de \eful de complex;
- întocme\te Contractul cu familia/ reprezentan[ii legali; acest document se înregistreaz], este semnat de c]tre directorul executiv al D.G.A.S.P.C.
S]laj, de c]tre \eful Complexului de Servicii Sociale |imleu Silvaniei \i de c]tre p]rin[i/ reprezentan[ii legali;
- stabile\te m]suri de ie\ire a copilului din sistem, urm]rind aspectele: cunoa\terea de c]tre copil a caracteristicilor concrete ale viitorului mod
de via[]; pe cât posibil antrenarea prin programe de tranzi[ie, asigurarea unui sentiment de continuitate a vie[ii copilului \i discutarea de modalit][i
prin care, dup] p]r]sirea unit][ii copilul va men[ine rela[iile de comunicare cu colegii \i persoanele din casa de tip familial, preg]tirea familiei,
- îndepline\te \i alte atribu[ii prev]zute în fi\a postului.
d. Atribu[iile psihologului în specialitatea psihologie educa[ional], consiliere \colar] \i voca[ional]:
- desf]\oar] activit][i de: observare, evaluare/reevaluare, diagnostic, consiliere individual] \i de grup \i terapie individual] \i de grup;
- efectueaz] evaluarea complet] \i complex] a copilului nou venit;
- desf]\oar] activit][i de consiliere \i training cu familia sau sus[in]torul legal al copilului;
- organizeaz] grupuri de formare \i supervizare a personalului care particip] direct la programul educa[ional;
- particip] al]turi de ceilal[i speciali\ti la elaborarea strategiilor de evaluare \i recuperare a fiec]rui copil;
- indic] \i colaboreaz] la stabilirea programului progresiv de recuperare educa[ional] \i socializare dup] posibilit][ile func[ionale ale fiec]rui
copil, P.I.P. \i P.I.S. -uri; revizuie\te aceste documente o dat] la 3 luni;
- manifest] profesionalism, în[elegere \i r]bdare, dragoste fa[] de copiii din cadrul casei;
- urm]re\te modul în care se respect] drepturile copilului rezident, care privesc respectarea aloca[iei de hran], calitatea meniurilor \i modul de
servire a mesei, precum \i asigurarea îmbr]c]mintei pentru copii, informând \eful de complex despre neajunsurile existente, precum \i alocarea \i
cheltuirea banilor de buzunar;
- urm]re\te asigurarea condi[iilor de cazare, de îmbun]t][ire a mediului ambiant \i starea de igien];
- realizeaz] consilierea \i preg]tirea copilului premerg]tor unor m]suri de protec[ie (adop[ie, plasament) transfer, reintegrarea familial],
integrare \i reintegrare profesional] \i social] etc.
- îndepline\te \i alte atribu[ii prev]zute în fi\a postului.
e. Atribu[iile asistentului medical generalist:
acord] prim-ajutor în situa[ii de urgen[] pân] la chemarea medicului de familie pe care-l informeaz] asupra st]rii copilului, sau ia toate
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m]surile de a ajunge copilul la spital dac] situa[ia o impune;
preg]te\te copilul prin tehnici specifice pentru investiga[ii speciale sau interven[ii chirurgicale, organizând transportul copilului bolnav \i la
nevoie supravegheaz] copilul pân] la medicul de familie/spital;
administreaz] medica[ia, efectueaz] tratamentele, imuniz]rile, test]rile biologice, conform prescrip[iei medicale;
coordoneaz] activitatea echipei de la blocul alimentar \i buc]t]rie privind preg]tirea alimentelor \i respectarea prescrip[iilor medicale, în
conformitate cu legisla[ia în vigoare;
controleaz] zilnic respectarea normelor igienico-sanitare din blocul alimentar, a normelor în vigoare privind controlul \i combaterea infec[iilor,
a normelor de protec[ia muncii \i a Regulamentului de Ordine Interioar];
îndrum], sprijin] \i consiliaz] pe probleme de s]n]tate, igien] personal], evalu]ri medicale periodice sau ori de câte ori se impune, tratamente
diverse \i de specialitate, stomatologice, nutri[ie \i diet], exerci[iu \i odihn], educa[ie pentru s]n]tate, educa[ie sexual] \i contraceptiv], abilitare reabilitare etc.;
desf]\oar] activit][i cu personalul unit][ii cu privire la normele igienico-sanitare, acordarea primului ajutor în caz de accidente etc.;
consemneaz] într-un registru special informa[iile referitoare la: medicamente, tratamente \i asisten[] de prim-ajutor, precizând numele
copilului, data, ora, denumirea medicamentului administrat \i doza, motivul administr]rii
îndepline\te \i alte atribu[ii prev]zute în fi\a postului.
Serviciile medicale pentru beneficiarii @@Casei de tip familial nr. 2 Iaz@@ sunt asigurate de medicul de familie. To[i copiii sunt înscri\i la medicul
de familie din comun].
(3) Atribu[iile voluntarului:
- îndepline\te atribu[iile ce îi revin conform fi\ei de voluntariat;
- execut] la timp \i în bune condi[ii atribu[iile specificate în Fi\a de voluntariat;
- principalele activit][i desf]\urate sunt de joc, socializare, recreere etc.;
- respect] disciplina muncii;
- respect] prevederile cuprinse în contractul de voluntariat, are obliga[ia de a respecta prevederile ROI, ROF;
- s]-\i însu\easc] \i s] respecte normele \i instruc[iunile de securitate \i s]n]tate a muncii \i m]surile de aplicare a acestora;
- este loial intereselor institu[iei, p]strând confiden[ialitatea datelor \i informa[iilor pe care le de[ine în urma exercit]rii activit][ii.
ARTICOLUL 11. Personalul administrativ, gospod]rie, între[inere-repara[ii, deservire
Personalului administrativ din cadrul Centrului de plasament pentru copii cu dizabilit][i asigur] activit][ile auxiliare \i pentru @@Casa de tip
familial nr.2 Iaz@@: aprovizionare, servicii administrative, mentenan[], achizi[ii etc.
Muncitor calificat buc]tar:1.
Atribu[iile muncitorului calificat buc]tar:
- conduce toate lucr]rile din buc]t]rie, preg]te\te meniurile \i preparatele de cofet]rie;
- prime\te produsele alimentare de la magaziner, verific] din punct de vedere calitativ \i cantitativ aceste produse \i r]spunde de corecta lor
p]strare \i distribuire în totalitate a cantit][ilor primite pe baza @@Listei de alimente@@;
- asigur] respectarea cerin[elor igienico-sanitare în buc]t]rie, sala de mese \i dependin[e; între[ine zilnic cur][enia în blocul alimentar prin
\tergerea prafului, sp]larea cu ap] \i detergent, urmat] de dezinfec[ia cu substan[e dezinfectante;
- r]spunde de corecta împ]r[ire a hranei în func[ie de vârst] \i sex, regim alimentar, respectând legisla[ia în domeniu;
- r]spunde de preg]tirea la timp a mesei \i de calitatea mânc]rurilor,
- îndeline\te \i alte atribu[ii prev]zute în fi\a postului.
ARTICOLUL 12. Finan[area casei de tip familial
(1) În estimarea bugetului de venituri \i cheltuieli, se are în vedere asigurarea resurselor necesare acord]rii serviciilor sociale cel pu[in la nivelul
standardelor minime de calitate aplicabile.
(2) Finan[area cheltuielilor @@Casei de tip familial nr.2 Iaz@@ se asigur], în condi[iile legii, din urm]toarele surse:
a) bugetul local al jude[ului S]laj
b dona[ii, sponsoriz]ri sau alte contribu[ii din partea persoanelor fizice ori juridice din [ar] \i din str]in]tate;
c) fonduri externe rambursabile \i nerambursabile;
d) alte surse de finan[are, în conformitate cu legisla[ia în vigoare.
ARTICOLUL 13. Dispozi[ii finale
(1) Casa de tip familial î\i desf]\oar] activitatea în baza unui Cod de etic] \i a unor proceduri proprii de acordare a serviciilor, consemnate
în Manualul de proceduri. Personalul casei este instruit, cunoa\te \i aplic] prevederile Codului de etic] \i a Manualului de proceduri.
(2) Prin grija \efului de complex, Regulamentul de organizare \i func[ionare al casei de tip familial va fi însu\it de c]tre fiecare salariat sub luare de semn]tur].
(3) Nerespectarea dispozi[iilor Regulamentului de organizare \i func[ionare atrage dup] sine r]spunderea administrativ] sau civil].
(4) Personalul angajat beneficiaz] de toate drepturile legale prev]zute în Contractul individual de munc].
(5) Personalul @@Casei de tip familial nr. 2 Iaz@@, indiferent de func[ia pe care o ocup] este obligat s] cunoasc] \i s] respecte prevederile
prezentului Regulament, precum \i legisla[ia în vigoare cu privire la domeniul protec[iei copilului.
(6) În exercitarea tuturor atribu[iilor, personalul angajat al casei de tip familial trebuie s] [in] cont de faptul c] în cas] sunt interzise urm]toarele:
fumatul, consumul de b]uturi alcoolice, consumul de semin[e, folosirea de cuvinte sau gesturi obscene, s] se intervin] la instala[iile electrice,
termice, etc. s] se distrug] bunurile, utilizarea/promovarea în rândul copiilor/tinerilor de materiale de tip pornografic (sub orice form]). Angaja[ii
au obliga[ia ca în timpul programului de lucru s] respecte sarcinile de lucru, s] nu abuzeze de utilizarea telefonului mobil /internetului - s] fie
utilizate doar în caz de nevoie; pentru a p]stra leg]tura cu familia sunt permise maxim 1-2 convorbiri telefonice/zi.
(7) Beneficiarilor casei le sunt respectate drepturile prev]zute de Constitu[ie, Conven[ia Drepturilor Omului, Legea 272/2004 privind
protec[ia \i promovarea drepturilor copilului, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare \i de alte legi.
(8) Beneficiarii au obliga[ia s] p]streze bunurile din dotarea casei \i s] respecte prevederile Regulamentului de Ordine Interioar] \i normele
legale în vigoare.
(9) Evenimentele produse la locul de munc], a\a cum sunt definite de Legea nr. 319/2006, privind s]n]tatea \i securitatea în munc], a
normelor metodologice de aplicare \i a celorlalte acte normative care o completeaz] vor fi raportate \efului de complex, directorului executiv al
D.G.A.S.P.C. S]laj, Inspectoratului teritorial de munc] S]laj \i celorlalte organe prev]zute de lege, dup] caz.
(10) Prevederile prezentului regulament se completeaz] cu orice dispozi[ie legal] ce prive\te organizarea, func[ionarea \i atribu[iile @@Casei de
tip familial nr. 2 Iaz@@. De asemenea, în m]sura în care se modific] prevederile legale în vigoare la data aprob]rii prezentului regulament, acesta
se consider] de drept modificat cu respectivele prevederi legale.
(11) Prevederile prezentului regulament se completeaz] cu prevederile Regulamentului de organizare \i func[ionare al Direc[iei Generale de
Asisten[] Social] \i Protec[ia Copilului S]laj \i se completeaz]/sau modific] cu aprobarea consiliului jude[ean S]laj.
(12) Prevederile prezentului Regulament de organizare \i func[ionare, se completeaz] sau se modific] cu prevederile legisla[iei în vigoare care
reglementeaz] acest domeniu de activitate.
(13) Se vor respecta prevederile Legii nr.677/2001 pentru protec[ia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal \i libera
circula[ie a acestor date.
(14) În cadrul @@Casei de tip familial nr.2 Iaz@@ se constituie Comisia de disciplin] pentru beneficiari, prin dispozi[ia directorului executiv al
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D.G.A.S.P.C. S]laj \i este format] din: \ef complex, coordonator personal de specialitate, asistent social, psiholog, 2 educatori. Comisia de
disciplin] cerceteaz] faptele sesizate ca abateri disciplinare \i propune sanc[iunea aplicabil] celor viza[i.
(15) În cazul existen[ei unor reclama[ii din partea beneficiarilor cu privire la serviciile oferite sunt stabilite urm]toarele proceduri: a.
Beneficiarul are dreptul de a formula verbal \i/sau în scris reclama[ii cu privire la acordarea serviciilor sociale - direct sau prin intermediul Cutiei
pentru Sesiz]ri \i reclama[ii. b. Reclama[iile pot fi adresate \efului de complex, direct sau prin intermediul oric]rei persoane din cadrul echipei de
implementare a planului de interven[ie personalizat. c. \eful de complex are obliga[ia de a analiza con[inutul reclama[iilor, consultând atât
beneficiarul, cât \i speciali\tii implica[i în implementarea planului individualizat de asisten[] \i de a formula r]spuns în termen de maximum 10 zile
de la primirea reclama[iei. d. Dac] beneficiarul de servicii sociale nu este mul[umit de solu[ionarea reclama[iei, acesta se poate adresa în scris
directorului executiv al D.G.A.S.P.C. S]laj care va clarifica prin dialog divergen[ele dintre p]r[i.
(16) Prezentul Regulament de organizare \i func[ionare intr] în vigoare cu data aprob]rii prin Hot. Consiliului Jude[ean S]laj.

Anexa nr.3
la Hot]r`rea nr.106
din 30 august 2019
REGULAMENT
de organizare \i func[ionare a serviciului social de zi @@Centrul de zi de recuperare pentru copii cu dizabilit][i@@
din cadrul Complexului de Servicii Sociale |imleu Silvaniei
ARTICOLUL 1. Defini[ie
(1) Regulamentul de organizare \i func[ionare este un document propriu al Serviciului social de zi @@Centru de zi de recuperare pentru copii
cu dizabilit][i@@, din cadrul Complexului de Servicii Sociale aprobat prin Hot]rârea Consiliului Jude[ean S]laj, întocmit cu respectarea standardelor
minime de calitate aplicabile \i a asigur]rii accesului persoanelor beneficiare la informa[ii privind condi[iile de admitere, serviciile oferite, etc.
(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât \i pentru angaja[ii centrului \i dup] caz, pentru
membrii familiei beneficiarilor, reprezentan[ii legali.
ARTICOLUL 2. Identificarea serviciului social
Serviciul social @@Centrul de zi de recuperare pentru copii cu dizabilit][i@@, cod serviciu social 8891CZ-C-III, înfiin[at \i administrat de
furnizorul D.G.A.S.P.C. S]laj, acreditat conform Certificatului de acreditare nr. 000744/05.06.2014, de[ine Licen[a de func[ionare Seria LF
nr.000590 din 15.05.2018, pentru perioad[ de 5 ani de la data de 15.05.2018 la data de 14.05.2023,cu sediul în |imleu Silvaniei, str. N. B]lcescu,
nr. 19, Jud. S]laj.
ARTICOLUL 3. Scopul serviciului social
Scopul serviciului social @@Centrul de zi de recuperare pentru copii cu dizabilit][i@@ este de a preveni, limita \i înl]tura efectele temporare sau
permanente ale unor situa[ii care pot genera inadaptare, izolare, marginalizare, excludere social], abandon si institu[ionalizarea copiilor care
prezint] anumite tipuri de dizabilit][i prin:
asigurarea evalu]rii, psiho- sociale \i a poten[ialului de recuperare al beneficiarului;
asigurarea unor activit][i de îngrijire, educa[ie, abilitare-reabilitare, recreere-socializare, formarea autonomiei personale;
asigurarea terapiei individuale, pe baza unui plan personalizat de recuperare;
realizarea obiectivelor cuprinse în planul de recuperare,PPI \i PIS;
monitorizarea \i evaluarea periodic] a evolu[iei copiilor;
organizarea de programe educative, de sprijin \i consiliere pentru p]rin[i;
promovarea parteneriatului între echipa pluridisciplinara a centrului \i p]rin[ii copiilor, pentru continuarea activit][ilor de recuperare \i
dezvoltare personal], la domiciliul copilului.
ARTICOLUL 4. Cadrul legal de înfiin[are, organizare \i func[ionare
(1) Serviciul social @@Centrul de zi de recuperare pentru copii cu dizabilit][i@@ func[ioneaz] cu respectarea prevederilor cadrului general de
organizare \i func[ionare a serviciilor sociale reglementat de Legea nr. 292/2011 a asisten[ei sociale cu modific]rile ulterioare, Legea nr. 272/2004
privind protec[ia \i promovarea drepturilor copilului, republicat], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare, Legea nr.448/2006 privind protec[ia
\i promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicat], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare, Ordinul 288/2008 pentru aprobarea
Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protec[iei drepturilor copilului, Legea nr. 197/2012 privind asigurarea
calit][ii în domeniul serviciilor sociale, H.G. nr. 867/ 2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum \i a regulamentelor cadru de organizare \i func[ionare a serviciilor sociale, precum \i a altor acte normative secundare aplicabile domeniului cu modific]rile \i
complet]rile ulterioare.
(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul Ministerului Muncii \i Justi[iei Sociale 27 /2019 pentru aprobarea Standardelor minime
obligatorii privind centrele de zi.
(3) Serviciul social @@Centrul de zi de recuperare pentru copii cu dizabilit][i@@ este înfiin[at prin: Hot]rârea Consiliului Jude[ean nr. 22 din data
de 26.02.2016 \i func[ioneaz] în cadrul Complexului de Servicii Sociale |imleu Silvaniei, din subordinea Direc[iei Generale de Asisten[] Social]
\i Protec[ia Copilului S]laj.
ARTICOLUL 5. Principiile care stau la baza acord]rii serviciului social
(1) Serviciul social @@Centrul de zi de recuperare pentru copii cu dizabilit][i@@ se organizeaz] \i func[ioneaz] cu respectarea principiilor
generale care guverneaz] sistemul na[ional de asisten[] social], precum \i cu principiile specifice care stau la baza acord]rii serviciilor sociale
prev]zute în legisla[ia specific], în conven[iile interna[ionale ratificate prin lege \i în celelalte acte interna[ionale în materie la care România este
parte, precum \i în standardele minime de calitate aplicabile.
(2) Principiile specifice care stau la baza prest]rii serviciilor sociale în cadrul @@Centrului de zi de recuperare pentru copii cu dizabilit][i @@ sunt urm]toarele:
a) respectarea \i promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;
b) protejarea \i promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce prive\te egalitatea de \anse \i tratament, participarea egal],
autodeterminarea, autonomia \i demnitatea personal] \i întreprinderea de ac[iuni nediscriminatorii \i pozitive cu privire la persoanele beneficiare;
c) asigurarea protec[iei împotriva abuzului \i exploat]rii persoanei beneficiare;
d) deschiderea c]tre comunitate;
e) asistarea persoanelor f]r] capacitate de exerci[iu în realizarea \i exercitarea drepturilor lor;
f) ascultarea opiniei persoanei beneficiare \i luarea în considerare a acesteia, [inându-se cont, dup] caz, de vârsta \i de gradul s]u de maturitate,
de discern]mânt \i capacitatea de exerci[iu;
g) asigurarea unei îngrijiri individualizate \i personalizate a persoanei beneficiare;
h) preocuparea permanent] pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza poten[ialului \i abilit][ilor persoanei beneficiare de a
tr]i independent;
i) încurajarea ini[iativelor individuale ale persoanelor beneficiare \i a implic]rii active a acestora în solu[ionarea situa[iilor de dificultate;
j) asigurarea unei interven[ii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;
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k) asigurarea confiden[ialit][ii \i a eticii profesionale;
l) responsabilizarea membrilor familiei, reprezenta[ilor legali cu privire la exercitarea drepturilor \i îndeplinirea obliga[iilor de între[inere;
m) primordialitatea responsabilit][ii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacit][i de integrare social] \i implicarea activ]
în solu[ionarea situa[iilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat.
ARTICOLUL 6. Beneficiarii serviciilor sociale
(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în @@Centrul de zi de recuperare pentru copii cu dizabilit][i@@ - care are o capacitate de 50 de locuri, sunt:
a) Copiii care prezint] anumite tipuri de dizabilit][i, sunt încadra[i într-un grad de handicap/nu sunt încadra[i într-un grad de handicap, dar
au un plan de recuperare emis de c]tre Serviciul de Evaluare Complex] din cadrul Direc[iei Generale de Asisten[] Social] \i Protec[ia Copilului
Salaj \i au nevoie de servicii de recuperare, abilitare/reabilitare, proveni[i atât din cadrul sistemului de protec[ie al copilului: centre de plasament,
plasament familial, asisten[] maternal], din comunitatea local] \i/ sau din localit][ile din jude[ul Salaj;
b) Familiile/ reprezentan[ii legali ai copiilor cu dizabilit][i.
(2) Condi[iile de acces/admitere în centru sunt urm]toarele:
La solicitarea familiei/ reprezentan[ilor legali în cazul copiilor proveni[i din comunitatea local], sau din localit][ile din jude[ul Salaj, pe baza:
- certificatului de încadrare în grad de handicap emis de C.P.C. Salaj \i a planului de recuperare pentru copiii cu dizabilit][i întocmit de
Serviciul de Evaluare Complex] din cadrul D.G.A.S.P.C. Salaj
- a planului de recuperare pentru copiii cu anumite tipuri de dizabilit][i, care nu sunt încadra[i într-un grad de handicap, întocmit de Serviciul
de Evaluare Complex] din cadrul D.G.A.S.P.C.Salaj.
La propunerea Comisiei pentru Protec[ia Copilului S]laj, pe baza Certificatului de încadrare în grad de handicap \i/sau a Planului de recuperare
pentru copiii cu dizabilit][i întocmit de Serviciul de Evaluare Complex] din cadrul D.G.A.S.P.C. S]laj, pentru copii afla[i în sistemul de protec[ie.
Admiterea în centru se face pe baza unui dosar întocmit de personalul de specialitate din cadrul Centrului de zi pentru copii cu dizabilit][i, care
va con[ine urm]toarele acte:
a) Acte necesare:
- Cerere admitere în centru;
- Contractul cu familia;
- Certificat de încadrare în grad de handicap si Planul de recuperare emis de c]tre Serviciul de Evaluare Complex] din cadrul D.G.A.S.P.C
Salaj, pentru copiii care sunt încadratí intr-un grad de handicap;
- Planul de recuperare emis de c]tre Serviciul de Evaluare Complex] din cadrul D.G.A.S.P.C Salaj, pentru copiii care nu sunt încadratí intrun grad de handicap \i au nevoie de servicii de recuperare, abilitare/reabilitare;
- Copii xerox a actele de identitate - copil / p]rin[i / reprezentan[i legali;
- Scrisori medicale de la medicii specialisti, cu recomandare pentru recuperare;
- Adeverin[] medical] de la medicul de familie, din care s] reias] c], copilul nu sufer] de boli contagioase, \i nu arerestric[ii medicale privind
acordarea unor servicii de recuperare.
- Adeverin[] medical] de la medicul de familie, din care s] reias] c] p]rin[ii/reprezentaníi legali ai copilului nu sufer] de boli contagioase.
- Ancheta sociala întocmit] de prim]ria de domiciliu sau de c]tre asistentul social din cadrul Centrului dezi de recuperare pentru copii cu dizabilit][i.
- Dispozi[ia de admitere
2.1 Dosarul va fi analizat de c]tre \eful de complex/coordonatorul pentru personalulde specialitate, care va aviza \i propune spre aprobare, iar
directorul executiv al D.G.A.S.P.C S]laj este cel care va aproba intrarea în cadrul centrului a noului beneficiar printr-o dispozi[ie.
b) Modalitatea de încheiere a Contractului cu familia, a planurilor personalizate de interven[ie: la intrarea copilului în centru, acesta precum
\i reprezentan[ii s]i legali, vor primi toate informa[iile necesare referitoare la serviciu (adres], telefon, R.O.I., R.O.F., Ghidul copilului,Carta
drepturilor copilului, Modalit][i de colaborare cu p]rin[ii, programarea terapiilor, Planul de servicii acordat), responsabilit][ile legale ale p]rin[ilor
sau reprezentan[ilor legali fa[] de copil.Asistentul social încheie un Contract cu familia pentru fiecare beneficiar, iar în baza acestui contract copilul
va beneficia de servicii în cadrul Centrului de zi de recuperare pentru copii cu dizabilit][i.
Copilul va fi înscris în Registrul de eviden[] al centrului, acest registru se p]streaz] permanent în cabinetul asistentului social care conduce
acest registru. În cadrul acestui centru copilul beneficiaz] de sprijin direct din partea echipei pluridisciplinare, care evalueaz] \i urm]re\te P.P.I. \i
P.I.S., planuri \i programe ce cuprind nevoile copilului, obiective pe termen: scurt, mediu \i lung, activit][i necesare pentru atingerea obiectivelor
stabilite.Trimestrial/Semestrial sau ori de câte ori se impune, dac] apar modific]ri nea\teptate în via[a copilului, se fac modific]ri a P.P.I. \i implicit
\i a P.I.S.-urilor.
De asemenea, echipa pluridisciplinar] va întocmi \i va urm]ri implementarea P.P.I. pentru fiecare caz în parte în baza evalu]rii complete. Vor
fi înregistrate orice modific]ri ulterioare care pot genera al[i pa\i de ac[iune sau elaborarea unui alt P.PI.
(3) Încetarea/suspendarea serviciilor:
3.1. Încetarea serviciilor
Când obiectivele din planul de recuperare /planului personalizat de interventie, ale beneficiarului au fost îndeplinite;
Când a încetat perioada de contract;
Când se încalc] în mod repetat \i abuziv clauzele contractuale de c]tre beneficiari;
La cererea parintilor sau a reprezentantilor legali;
Când beneficiarii:
-lipsesc nemotivat o perioad] mai lung] de 20 de zile lucr]toare
-absenteaz] din cauze medicale o perioad] mai lung] de 2 luni
-cumuleaz] într-o perioad] de 5 luni mai mult de 60 de zile de absen[e motivate \i nemotivate
3.2.Suspendarea serviciilor
Suspendarea serviciilor se face în urm]toarele situa[ii:
- pe perioada efectu]rii concediilor de odihn] a personalului din centru
- ca urmare a planific]rii de c]tre p]rin[i/ reprezentanti legali, a unor terapii în alte centre, servicii de recuperare din [ar] sau str]in]tate.
- când beneficiarii au parcurs o perioada de recuperare, starea lor de sanatate s-a îmbunatatit/ameliorat acestia avand nevoie de recuperare doar
ocazional pentru intretinere.
- alte motive obiective aduse la cuno\tin[a conducerii centrului în form] scris] de c]tre p]rinte/reprezentant legal.
(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în @@Centrul de zi de recuperare pentru copii cu dizabilit][i@@ au urm]toarele drepturi:
a) s] li se respecte drepturile \i libert][ile fundamentale, f]r] discriminare pe baz] de ras], sex, religie, opinie sau orice alt] circumstan[]
personal] ori social];
b) s] participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind interven[ia social] care li se aplic];
c) s] li se asigure p]strarea confiden[ialit][ii asupra informa[iilor furnizate \i primite;
d) s] li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate, atât timp cât se men[in condi[iile care au generat situa[ia de dificultate;
e) s] fie proteja[i de lege atât ei, cât \i bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exerci[iu;
f) s] li se garanteze demnitatea, intimitatea \i respectarea vie[ii intime;
g) s] participe la evaluarea serviciilor sociale primite;
h) dreptul la protec[ia împotriva oric]rei violen[e, v]t]m]ri precum \i abuz fizic, mental, social;
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i) s] li se respecte toate drepturile speciale în situa[ia în care sunt minori sau persoane cu dizabilit][i.
î) de a beneficia de serviciile men[ionate în contract \i PPI
j) de a fi informa[i cu privire la toate activit][ile desf]\urate în cadrul serviciului precum \i referitor la procedurile serviciului social, pentru a
se putea exprima liber în leg]tur] cu acestea.
(5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în @@Centrul de zi de recuperare pentru copii cu dizabilit][i @@ au urm]toarele obliga[ii:
a) s] frecventeze cu regularitate \i s] participe la activit][ile organizate de centru;
b) s] furnizeze informa[ii corecte cu privire la identitate, situa[ie familial], social], medical] \i economic];
c) s] participe, în raport cu vârsta, situa[ia de dependen[] etc. la procesul de furnizare a serviciilor sociale;
d) s] comunice orice modificare intervenit] în leg]tur] cu situa[ia lor personal];
e) s] aib] o comportare demn] \i civilizat], precum \i o [inut] vestimentar] corespunz]toare \i adecvat] sezonului;
f) s] respecte întregul personal al centrului;
g) s] p]streze \i s] foloseasc] cu grij] aparatura \i echipamentul din dotare;
h) s] respecte prevederile prezentului regulament;
i) s] respecte cu stricte[e regulile igienico-sanitare.
ARTICOLUL 7. Activit][i \i func[ii
Principalele func[ii ale serviciului social @@Centrul de recuperare si reabilitare pentru copii cu handicap @@ sunt urm]toarele:
a).De informare \i rela[ii cu comunitatea \i alte localit][i din jude[ prin asigurarea urm]toarelor activit][i:
1. Ini[iaz] \i organizeaz] ac[iuni de informare a comunit][ii \i a altor localit][i din jude[, prin unit][ile de înv][]mânt pre\colare, \colare,
cabinete medicale, cabinete psihologice, prim]rii, în ceea ce prive\te serviciile oferite, condi[iile de admitere, modul de accesarea \i de func[ionare
2.Faciliteaz] accesul în incinta proprie a poten[ialilor beneficiari, anterior admiterii, precum \i altor persoane care doresc s] cunoasc] organizarea \i
func[ionarea acestui centru, stabilind dou] zile de program de vizit] pe lun], prima \i ultima zi de vineri din lun], în intervalul orar 8.30 - 12.00
3.Colaboreaz] cu institu[iile relevante de la nivelul comunit][ii \i încheie protocoale de colaborare cu unit][ile de înv][]mânt pre\colare \i
\colare în vederea identific]rii poten[ialilor beneficiari.
4.Prin campaniile de informare la nivelul comunit][ii centrul urm]re\te \i recrutarea de voluntari \i colaboratori ( licee \i persoane fizice).
5. sprijin] organizarea de campanii de sensibilizare a comunit][ii referitoare la prevenirea abandonului \i institu[ionaliz]rii copiilor;
b).De întocmire a programului personalizat de interven[ie-PPI \i a planurilor de interven[ie specific]-PIS, prin asigurarea urm]toarelor activit][i:
1. Evaluarea ini[ial] a fiec]rui copil în parte la admiterea în cadrul centrului;
2. Evaluarea complet] \i stabilirea obiectivelor specifice pentru întocmirea PPI \I PIS;
3. Reevaluarea \i actualizarea obiectivelor în func[ie de progresul/regresul copilului;
4. Elaborarea de rapoarte de activitate, rapoarte trimestriale, rapoarte de monitorizare;
c).De întocmire a programului zilnic al copiilor, prin asigurarea urm]toarelor activit][i:
1. [inând seama de nevoile individuale ale fiec]rui copil;
2. Afi\area într-un loc vizibil a programului;
3. Informarea familiilor/reprezentan[ilor legali asupra programului copilului.
d).De educare \i dezvoltare timpurie, prin realizarea urm]toarelor activit][i:
1. Suport pentru dezvoltarea abilit][ilor de autonomie personal];
2. Încurajarea copiilor pentru efectuarea unor activit][i extra\colare;
e).De abilitare \i reabilitare, prin realizarea urm]toarelor activit][i:
1. evaluarea nevoilor copiilor în func[ie de tipul de dizabilitate \i nivelul lor de dezvoltare, [inând cont de recomand]rile medicale \i
contraindica[iile medicale;
2. logopedie;
3. consiliere psihologic];
4. kinetoterapie.
5.ergoterapie
6.educa[ie nonformal] \i informal]
f).De asigurare a calit][ii serviciilor prin realizarea urm]toarelor activit][i:
1. Elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;
2. Realizarea de evalu]ri periodice a serviciilor prestate utilizând chestionare care evalueaz] gradul de satisfac[ie al beneficiarilor;
3. Întâlniri \i dezbateri periodice stabilite între echipa multidisciplinar], p]rin[ii beneficiarilor \i beneficiari, dup] caz.
g).De administrare a resurselor financiare, materiale si umane ale centrului prin realizarea urm]toarelor activit][i:
1. Consultarea personalului centrului cu privire la dorin[a acestora de a participa la cursuri de perfec[ionare, schimburi de experien[], precum
\i achizi[ionarea unor echipamente, instrumente de lucru etc. pentru o bun] func[ionalitate a tuturor compartimentelor
h). De promovare a drepturilor beneficiarilor \i a unei imagini pozitive a acestora, prin asigurarea urm]toarelor activit][i:
2. Respectarea \i promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului, egalitatea \anselor \i nediscriminarea;
3. Ascultarea opiniei copilului \i luarea în considerare a acesteia, [inându-se cont de vârst], de gradul \i tipul de dizabilitate;
4. Informarea p]rin[ilor cu privire la drepturile copiilor precum \i cele cu privire la îndeplinirea obliga[iilor p]rinte\ti;
ARTICOLUL 8. Structura organizatoric], num]rul de posturi \i categoriile de personal
(1) Serviciul social @@Centrul de zi de recuperare pentru copii cu dizabilit][i@@ func[ioneaz] cu un num]r total de 11 angaja[i, conform Hot.
Consiliului Jude[ean nr………………………..din care:
a) personal de conducere:
- \ef complex, care coordoneaz] activitatea tuturor centrelor/serviciilor din cadrul Complexului de Servicii Sociale |imleu Silvaniei): 0,25
- coordonator personal de specialitate: 0,5
b) personal de specialitate de îngrijire \i asisten[]; personal de specialitate \i auxiliar:
- asistent social (263501): 0,75
- psiholog în specialitatea psihologie educa[ional], consiliere \colar] \i voca[ional] (263407): 1
- psiholog în specialitatea psihoterapie (263403): 0,5
- asistent medical generalist ( 325901): 1
- kinetoterapeut (226405): 2
- logoped (226603): 1
- educator (263508):1
- instructor ergoterapeut, (223003): 1
- infirmier] (532103): 1
c) voluntari: 2
(2) Raportul angajat/beneficiar este de 1/5.
ARTICOLUL 9. Personalul de conducere
(1) Personalul de conducere este format din:

17

a) \ef centru care coordoneaz] activitatea tuturor centrelor/serviciilor din cadrul Complexului de Servicii Sociale |imleu Silvaniei)
b) coordonator personal de specialitate
(2) Atribu[iile personalului de conducere sunt:
a. Atribu[iile \efului de complex:
- asigur] coordonarea, îndrumarea \i controlul activit][ilor desf]\urate de personalul serviciului \i propune organului competent sanc[iuni
disciplinare pentru salaria[ii care nu î\i îndeplinesc în mod corespunz]tor atribu[iile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furniz]rii
serviciilor sociale, codului muncii etc.;
- elaboreaz] rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implement]rii obiectivelor \i întocme\te inform]ri pe care le
prezint] furnizorului de servicii sociale;
- propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire \i perfec[ionare;
- colaboreaz] cu alte centre/al[i furnizori de servicii sociale \i/sau alte structuri ale societ][ii civile în vederea schimbului de bune practici, a
îmbun]t][irii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calit][ii serviciilor, precum \i pentru identificarea celor mai bune servicii care sa
r]spund] nevoilor persoanelor beneficiare;
- întocme\te raportul anual de activitate;
- asigur] buna desf]\urare a raporturilor de munc] dintre angaja[ii centrului;
- propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice \i a num]rului de personal;
- desf]\oar] activit][i pentru promovarea imaginii centrului în comunitate;
- ia în considerare \i analizeaz] orice sesizare care îi este adresat], referitoare la înc]lc]ri ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe
care îl conduce;
- r]spunde de calitatea activit][ilor desf]\urate de personalul din cadrul serviciului \i dispune, în limita competen[ei, m]suri de organizare care
s] conduc] la îmbun]t][irea acestor activit][i sau, dup] caz, formuleaz] propuneri în acest sens;
- organizeaz] activitatea personalului \i asigur] respectarea timpului de lucru \i a regulamentului de organizare \i func[ionare;
- reprezint] serviciul în rela[iile cu furnizorul de servicii sociale \i, dup] caz, cu autorit][ile \i institu[iile publice, cu persoanele fizice \i juridice
din [ar] \i din str]in]tate, precum \i în justi[ie;
- asigur] comunicarea \i colaborarea permanent] cu D.G.A.S.P.C. S]laj, prim]rii, cu alte institu[ii publice locale \i jude[ene, precum \i cu
organiza[ii ale societ][ii civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor;
- propune proiectul bugetului propriu al complexului;
- asigur] îndeplinirea m]surilor de aducere la cuno\tin[] atât personalului, cât \i beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de
organizare \i func[ionare;
- semneaz] contractele încheiate cu familia/ reprezentan[ii legali privind acordarea de servicii sociale în cadrul Complexului de Servicii Sociale
|imleu Silvaniei;
- alte atribu[ii prev]zute în standardul minim de calitate aplicabil.
b. Atribu[iile coordonatorului de personal de specialitate:
- îndrum], coordoneaz] \i verific] activitatea personalului de specialitate;
- îndepline\te atribu[ii de coordonare \i administrare a activit][ii de voluntariat;
- desf]\oar] activit][i pentru promovarea imaginii centrului în comunitate;
- întocme\te Rapoartele trimestriale împreun] cu echipa multidisciplinar];
- întocme\te Rapoarte lunare cu privire la dificult][ile \i riscurile ap]rute;
- coordoneaz] activitatea echipei multidisciplinar];
- propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire \i perfec[ionare;
- indeplineste si alte atributii prevazute in fisa postului
(3) Func[iile de conducere se ocup] prin concurs sau, dup] caz, examen, în condi[iile legii.
(4)Candida[ii pentru ocuparea func[iei de conducere trebuie s] fie absolven[i cu diplom] de înv][]mânt superior în domeniul psihologie,
asisten[] social] \i sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolven[i cu diplom] de licen[] ai înv][]mântului
superior în domeniul juridic, medical, economic \i al \tiin[elor administrative, cu experien[] de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.
(5) Sanc[ionarea disciplinar] sau eliberarea din func[ie a conduc]torilor institu[iei se face în condi[iile legii.
ARTICOLUL 10. Personalul de specialitate de îngrijire \i asisten[]. Personal de specialitate \i auxiliar
(1) Personalul de specialitate este format din :
a) asistent social (263501);
b) kinetoterapeut (226405);
c) logoped (226603);
d) psiholog în specialitatea psihologie educa[ional], consiliere \colar] \i voca[ional] (263407);
e) psiholog în specialitatea psihoterapie (263403);
f) asistent medical generalist (325901);
g) infirmier] (532103).
h) educator (263508):
i) instructor ergoterapeut, (223003)
(2) Atribu[iile personalului de specialitate sunt:
a. Atribu[iile asistentului social:
- întocme\te dosarele personale ale copiilor;
- instrumenteaz] dosarele copiilor;
- efectueaz] vizite la domiciliul familiilor copiilor \i la serviciul reziden[ial pentru copiii care sunt institu[ionaliza[i.;
- ofer] consiliere de specialitate familiilor copiilor \i ofer] informa[ii asistentului social din cadrul serviciului reziden[ial cu privire la evolu[ia copiilor;
- acord] consiliere \i sprijin copiilor reziden[i în vederea reintegr]rii în familie \i a integr]rii lor profesionale;
- [ine eviden[a reevalu]rilor copiilor;
- [ine evidenta intr]rilor \i a ie\irilor beneficiarilor;
- întocme\te Registrul de eviden[] a copiilor care frecventeaz] centrul;
- se afl] permanent la dispozi[ia copilului ca o persoan] de referin[] care încearc] s] g]seasc] r]spuns întreb]rilor acestuia despre lume, via[],
familie, societate;
- respect] codul deontologic;
- p]streaz] confiden[ialitatea informa[iilor despre copii \i familiile acestora respect] \i promoveaz] drepturile copilului, a\a cum sunt ele
prev]zute în Conven[ia cu privire la drepturile copilului, ratificat] prin Legea nr. 18/1990;
- asigur] respectarea drepturilor copiilor privind modul de exprimare liber] a opiniei acestora, în leg]tur] cu via[a \i activitatea lor;
- asigur] derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate
aplicabile \i a prezentului regulament;
- colaboreaz] cu speciali\ti din alte centre în vederea solu[ion]rii cazurilor, identific]rii de resurse;
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- monitorizeaz] respectarea standardelor minime de calitate;
- sesizeaz] conducerea centrului situa[ii care pun în pericol siguran[a beneficiarului, situa[ii de nerespectare a prevederilor prezentului regulament;
- întocme\te rapoarte periodice cu privire la activitatea derulat];
-face propuneri de îmbun]t][ire a activit][ii în vederea cre\terii calit][ii serviciului \i respect]rii legisla[iei;
- întocme\te Contractul cu familia/reprezentan[ii legali; acest document se înregistreaz], este semnat de c]tre directorul executiv al D.G.A.S.P.C.
S]laj, de c]tre \eful de complex/coordonator personal de specialitate , din cadrul Complexului de Servicii Sociale |imleu Silvaniei \i de c]tre
p]rin[i/ reprezentan[ii legali.
- indeplineste si alte atributii prevazute in fisa postului
b. Atribu[iile kinetoterapeutului:
- ca membru al echipei profesionale, stabile\te planul de tratament specific, obiectivele specifice, programul de lucru, locul \i modul de
desf]\urare în vederea educ]rii sau reeduc]rii unor deficien[e, prevenirea sau recuperarea unor dizabilit][i ca urmare a unor boli, leziuni sau
pierderea unui segment al corpului;
- utilizeaz] tehnici, exerci[ii, masajul, aplica[ii cu ghea[], ap] \i c]ldur], electroterapia \i procedee conform conduitei terapeutice \i obiectivelor fixate;
- stabile\te necesarul de echipament \i se implic] în procurarea acestuia;
- stabile\te programul de kinetoterapie care este urmat acas] de pacient \i instruie\te apar[in]torii sau persoanele implicate în îngrijirea
pacientului în aplicarea acelui program;
- evalueaz] \i reevalueaz] în timp progresele f]cute de pacient;
- adapteaz] planul de tratament în func[ie de evolu[ia pacientului;
- se implic] în activit][ile complementare ale serviciului;
- poate fi implicat în activit][i (altele decât cea de recuperare) pe care serviciul le are în program;
- se preocup] de ridicarea nivelului profesional propriu \i contribuie la perfec[ionarea personalului mediu din subordine;
- asigur] \i r]spunde de aplicarea tuturor m]surilor de igien] pe care le implic] actul terapeutic;
- va putea fi responsabil (va fi implicat) în programul de lucru cu grupele de p]rin[i sau comunit][i de persoane, particip] la recrutarea \i
preg]tirea voluntarilor ce vor desf]\ura activit][i în cadrul serviciului;
- se implic] în perfec[ionarea continu] a activit][ii de recuperare kinetic];
- completeaz] permanent în fi\a de recuperare kinetic] toate procedurile utilizate pentru a putea fi evaluat pentru munca prestat].
- indeplineste si alte atributii prevazute in fisa postului
c. Atribu[iile logopedului:
- efectueaz] examinarea complex] \i stabile\te diagnosticul logopedic al copiilor recomanda[i de medicul neuropsihiatru;
- desf]\oar] activit][i de logopedie cu copiii lua[i în eviden[];
- întocme\te planificarea activit][ii de logopedie;
- organizeaz] interven[ii de terapie logopedic] \tiin[ific proiectate \i desf]\urate sistematic, adecvate tipului de deficien[], particularit][ilor
vârstei de dezvoltare \i individuale ale fiec]rui beneficiar;
- corecteaz] tulbur]rile de limbaj \i diminueaz] efectele negative ale tulbur]rilor de limbaj asupra personalit][ii copilului, preg]tindu-l pentru
integrarea social];
- întocme\te \i completeaz] fi\a logopedic] pentru fiecare copil luat în eviden[] \i planul de interven[ie logopedic] personalizat al copiilor
cuprin\i în programul de recuperare logopedic];
- organizeaz] activit][ile de logoterapie \i orarul cabinetului de logopedie în concordan[] cu vârsta copiilor \i tipul de tulburare de limbaj pe
care ace\tia îl prezint];
- respect] durata unei \edin[e de terapie (30/45 minute) în conformitate cu prevederile M.E.C. pentru înv][]mântul special, [inând cont de
disponibilitatea situativ] a beneficiarului;
- desf]\oar] activit][i de terapie logopedic] cu copiii lua[i în eviden[], urmând planificarea activit][ii de logoterapie \i planul personal de
interven[ie;
- consiliaz] p]rin[ii în vederea desf]\ur]rii unei activit][i cotidiene de sprijinire a programului logoterapeutic;
- consiliaz] p]rin[ii în vederea con\tientiz]rii tulbur]rii de limbaj a copilului, a accept]rii active a tulbur]rii de limbaj pe care o prezint] copilul \i
a desf]\ur]rii unor activit][i cotidiene de completare \i sprijinire a programului logopedic în scopul unei bune integr]ri familiale \i sociale a acestuia;
- consiliaz] p]rin[ii în vederea form]rii unei atitudini pozitive fa[] de copilul logopat pentru buna sa integrare în diferite grupuri;
- completeaz] componenta logopedic] din planul personalizat de interven[ie cu recomand]ri de recuperare/reabilitare a copilului, precizând
obiectivele, activit][ile \i metodele de interven[ie pentru fiecare copil;
- implementeaz] \i monitorizeaz] diferitele metode de interven[ie propuse de ceilal[i speciali\ti, privind activit][ile educative;
- respect] personalitatea fiec]rui copil în parte asigurând confortul psihic necesar;
- desf]\oar] activit][i variate cu scopul valoriz]rii copilului, cre\terii încrederii în propria persoan];
- utilizeaz] programe de lucru, instrumente \i probe de evaluare în conformitate cu normele emise de M.E.C. \i bibliografia de specialitate;
- respect] codul deontologic;
- p]streaz] confiden[ialitatea informa[iilor despre copii \i familiile acestora sub sanc[iunea desfacerii dezinteresate a contractului de munc];
- respect] \i promoveaz] drepturile copilului, a\a cum sunt ele prev]zute în Legea nr. 272/2004.
- logopedul include în activit][ile cu copiii: ludoterapia, meloterapia, exerci[ii de dezvoltare a respira[iei, a motricit][ii generale \i fine,
dezvoltarea autonomiei personale.
- indeplineste si alte atributii prevazute in fisa postului
d. Atribu[iile psihologului în specialitatea psihologie educa[ional], consiliere \colar] \i voca[ional]:
- aplic] teste psihologice pentru stabilirea nivelului de dezvoltare psihologic;
- interpreteaz] datele ob[inute \i elaboreaz] recomand]rile pe care le consider] necesare;
- stabile\te etapele recuper]rii psihopedagogice, în func[ie de obiectivele propuse pentru recuperarea beneficiarilor;
- stabile\te psihodiagnosticul beneficiarilor \i realizeaz] examin]rile \i evalu]rile psihologice ale beneficiarilor;
- colaboreaz] cu ceilal[i speciali\ti din centru pentru a stabili \i a aplica planul terapeutic de recuperare individual pentru fiecare beneficiar;
- stabile\te programul s]pt]mânal de interven[ie terapeutic] (de socializare \i integrare social] \i de activit][i educa[ionale);
- stabile\te în func[ie de obiectivele psihoterapeutice de recuperare, metoda de lucru \i programele de instruire a beneficiarilor;
- investigheaz] \i recomand] c]ile de solu[ionare ale problemelor psihologice ale beneficiarilor;
- îndrum] activitatea personalului pentru a le integra în aplicarea planului terapeutic de recuperare individual pentru fiecare beneficiar;
- contribuie prin activitatea pe care o desf]\oar] la dezinstitu[ionalizarea persoanelor în institu[ie;
- asigur] consilierea de specialitate a personalului din institu[ie;
- execut] orice alte dispozi[ii date de superiorul ierarhic direct în realizarea strategiilor pe termen scurt ale institu[iei în limitele respect]rii
temeiului legal.
- indeplineste si alte atributii prevazute in fisa postului
e. Atribu[iile psihologului în specialitatea psihoterapie:
- desf]\oar] activit][i de: observare, evaluare/reevaluare, diagnostic, consiliere individual] \i de grup \i terapie individual] \i de grup;
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- efectueaz] evaluarea complet] \i complex] a copilului nou venit;
- desf]\oar] activit][i de psihoterapie specifice, în func[ie de nevoile identificate pentru fiecare beneficiar
- desf]\oar] activit][i de consiliere \i training cu familia sau sus[in]torul legal al copilului;
- organizeaz] grupuri de formare \i supervizare a personalului care particip] direct la programul educa[ional;
- particip] al]turi de ceilal[i speciali\ti la elaborarea strategiilor de evaluare \i recuperare a fiec]rui copil;
- indic] \i colaboreaz] la stabilirea programului progresiv de recuperare educa[ional] \i socializare dup] posibilit][ile func[ionale ale fiec]rui
copil, P.I.P. \i P.I.S. -uri; revizuie\te aceste documente o dat] la 3 luni;
- manifest] profesionalism, în[elegere \i r]bdare, dragoste fa[] de copiii din cadrul centrului;
- urm]re\te modul în care se respect] drepturile copilului rezident, care privesc respectarea aloca[iei de hran], calitatea meniurilor \i modul de
servire a mesei, precum \i asigurarea îmbr]c]mintei pentru copii, informând \eful de centru despre neajunsurile existente, precum \i alocarea \i
cheltuirea banilor de buzunar;
- urm]re\te asigurarea condi[iilor de cazare, de îmbun]t][ire a mediului ambiant \i starea de igien];
- realizeaz] consilierea \i preg]tirea copilului premerg]tor unor m]suri de protec[ie (adop[ie, plasament) transfer, reintegrarea familial],
integrare \i reintegrare profesional] \i social] etc.
- indeplineste si alte atributii prevazute in fisa postului
f) Atribu[iile asistentului medical generalist:
- asigur] men[inerea st]rii de s]n]tate a copiilor, dezvoltarea fizic] \i psihic] armonioas];
- men[ine leg]tura cu unit][ile spitalice\ti, cu DSP în vederea asigur]rii unui tratament de specialitate, a prevenirii îmboln]virilor sau extinderii
unui focar de infec[ie;
- aplic] \i respecta normele de igien] privind institu[ia, copilul \i personalul;
- efectueaz] triajul epidemiologic al copiilor;
- asigur] men[inerea st]rii de s]n]tate a copiilor din perspectiva unui regim alimentar corespunz]tor din punct de vedere caloric, igienic,
cantitativ;
- întocme\te dosarul medical al copilului în care se vor consemna toate afec[iunile cronice \i intercurente, tratamentul prescris, vaccin]rile \i
orice alte date care au leg]tur] cu evolu[ia st]rii de s]n]tate a copilului;
- particip] la elaborarea planului individual de interven[ie personalizat împreun] cu echipa de speciali\ti \i a evalu]rii ini[iale a copilului (planul
de interven[ie personalizat \i procedurile de interven[ie specifice);
- efectueaz] planificarea activit][ii proprii prin stabilirea graficului zilnic de lucru în func[ie de priorit][i (identificarea urgen[elor, prelevarea
probelor biologice, efectuarea explor]rilor func[ionale);
- comunic] cu pacien[ii \i apar[in]torii acestuia printr-un limbaj adaptat nivelului lor de în[elegere în scop psihoterapeutic;
- particip], al]turi de medic, la consulta[ie (ini[ial], de control, la cerere sau a bolnavilor inclu\i în programe de s]n]tate);
- se ocupa de programarea pacien[ilor pentru consulta[ie;
- solicit] documente justificative care atest] calitatea de asigurat, în condi[iile prev]zute în normele metodologice de aplicare a Contractuluicadru privind condi[iile acord]rii asisten[ei medicale în cadrul sistemului de asigur]ri sociale de s]n]tate;
- efectueaz] recolt]ri la indica[ia medicului, eticheteaz] corect recipientele, verific] biletul de trimitere \i asigur] transportul în siguran[] a
acestora la laborator;
- efectueaz] tratamente (per os, injectabil, percutanat, etc.) la recomandarea medicului \i în limita competentei \i le consemneaz] în registrul
de tratamente sau în registrul de pansamente, dup] caz \i raporteaz] lunar num]rul de tratamente în dosarul statistic;
- promoveaz] m]suri de preven[ie efectuând educa[ia pentru s]n]tate a pacien[ilor (dieta, regim de via[], auto - medica[ia, importan[a
respect]rii graficului de control);
- depoziteaz] materialele consumabile \i instrumentarul cu respectarea condi[iilor specifice necesitate pentru fiecare produs în parte;
- efectueaz] stocul cantitativ la materialele sanitare pe care le folose\te în cabinetul medical;
- respect] \i aplic] normele prev]zute în Ordinul MSF nr. 185/ 2003 privind asigurarea cur][eniei, dezinfec[iei, efectuarea steriliz]rii \i
p]strarea obiectelor \i materialelor sanitare;
- respecta confiden[ialitatea tuturor datelor \i informa[iilor privitoare la asigura[i, precum \i intimitatea \i demnitatea acestora;
- respect] @@Drepturile pacientului@@ conform Ordinului MS 46/21.01.2003;
- organizeaz], gestioneaz] \i arhiveaz] fi\ele de consulta[ie în fi\ierul cabinetului;
- r]spunde de gestionarea obiectelor de inventar \i a mijloacelor fixe existente în cabinetul medical, conform normelor în vigoare (OMS 1753/2004);
- respect] codul de etic] al Ordinului Asisten[ilor Medicali \i Moa\elor din România.
- indeplineste si alte atributii prevazute in fisa postului
g. Atribu[iile infirmierei:
- stabile\te corect necesarul de materiale pentru a asigura o activitate fluent];
- efectueaz] igienizarea, conform normelor igienico sanitare a tuturor spa[iilor în care se desf]\oar] activit][ile specifice cu beneficiarii;
- r]spunde de utilizarea \i p]strarea în bune condi[ii a ustensilelor folosite ce le are personal în grij];
- respect] modul de colectare \i ambalare a lenjeriei murdare în func[ie de gradul de risc conform procedurilor de lucru;
- asigur] transportul lenjeriei la sp]l]torie \i preia rufele curate de la sp]l]torie;
- pune la dispozi[ia persoanei îngrijite accesoriile necesare conform tipului de imobilizare personal] \i înso[e\te beneficiarul în vederea
efectu]rii activit][ilor/terapiilor specifice acolo unde este cazul.
- indeplineste si alte atributii prevazute in fisa postului
h. Atribu[iile educatorului
-desf]\oar] activit][i de înv][are non-formal] \i informal], precum \i activit][i de dezvoltare a autonomiei personale, obiectivele activit][ilor
educa[ionale fiind adaptate vârstei, a tipului \i a gradului de dizabilitate, precum\i a nivelului intelectual al fiec]rui copil;
-elaboreaz] programul educa[ional pentru fiecare copil în parte, în consultare cu asistentul psihologul \i social \i men[ine o strîns] leg]tur]
cu ace\tia stabilind nevoile copilului \i priorit][ile în planul de interven[ie;
-planific] \i realizeaz] activit][i în vederea dezvolt]rii \i consolid]rii autonomiei personale a copilului in vederea cresterii sanselor de integrare
sociala a acestuia
-particip] la întâlnirile organizate de coordonatorul centrului \i \eful de complex în scopul analiz]rii situa[iei copilului sau a altor teme cu
privire la bunul mers al activitatilor \i cunoa\te toate procedurile de lucru si de colaborare cu speciali\ti;
-desf][oar] activit][i de evaluare/reevaluare educationala a copiilor
-particip] împreun] cu personalul de specialitate din cadrul centrului la elaborarea PPI, în func[ie de nevoile educa[ionale \i urm]re\te
ob[inerea de rezultate \colare corespunz]toare poten[ialului de dezvoltare a copilului;
-cunoa\te particularit][ile de vârst], diferen[ele individuale de conduit] astfel încât s] poat] stabili o comunicare \i o rela[ionare adecvat] cu ace\tia;
-respect] personalitatea copilului, dezvolt] un demers educa[ional individualizat, bazat pe o rela[ie cotidian] de tip p]rinte - copil;
-întocme\te fi\a de evaluare ini[ial], fi\a de observa[ie, raport trimestrial privind evolu[ia copilului, fi\a de monitorizare \i alte documente care
sunt necesare pentru buna desf]\urare a activit][ii cu privire la educatia copilului;
-cunoa\te \i respect] regulile cu privire la intimitate \i confiden[ialitate: acces la dosar, utilizarea informa[iilor;

20

- respecta normele impuse de R.O.I (regulamentul de ordine interioara) si ROF (regulamentul de organizare si functionare , Codul etic, Carta
drepturilor beneficiarilor
-particip] al]turi de echipa multidisciplinar] la întâlnirile periodice organizate cu p]rin[ii \i la campanii de informare \i promovare a
serviciului
- particip] la întâlnirile organizate de \eful de complex sau supervizorii sai în scopul analiz]rii situa[iei copilului sau a altor teme cu privire la
bunul mers al activitatilor \i cunoa\terea toate procedurile de lucru si de colaborare cu speciali\ti;
- elaboreaz], împreun] cu cadrul didactic de la \coala frecventat] de copil, programul educa[ional, anex] a PIP, urm]re\te preg]tirea temelor
\colare \i asigur] sprijinul necesar pentru realizarea acestui lucru;
- particip], împreun] cu personalul de specialitate din cadrul centrului la elaborarea PIS, pe educatie, nevoile de recreere, socializare \i
dezvoltarea autonomiei personale.
- indeplineste si alte atributii prevazute in fisa postului
i. Atribuíile instructorului ergoterapeut
-cunoa\te particularit][ile de vârst] \i diferen[ele individuale de conduit] ale copiilor, folosind o comunicare adecvat] cu ace\tia;
-cunoa\te \i respect] regulile cu privire la intimitate \i confiden[ialitate: acces la dosar, utilizarea informa[iilor
- stabile\te o rela[ie oprim] cu fiecare beneficiar, pentru a organiza \i dirija aten[ia subiectului \i a îndruma comportamentul lui, având
tem,einice cuno\tin[e de psihologie \i recuperare motric]
-dozeaz] bine durata \edin[elor de lucru în func[ie de sensibilizarea subiectului la oboseal] , în func[ie de motiva[ie, vârst], tipul \i gradul de
dizabilitate
-urm]re\te prin activit][ile desf]\urate înv][area treptat] a noilor aptitudini sau organizarea de aptitudini necesare îndeplinirii unei sarcini
- men[ine sau amelioreaz] ac[iunile beneficiarului în activit][ile ce fac parte din via[a sa familial], social] \i revine disfunc[ion]ri prin
dezvoltarea de obiceiuri s]n]toase.
-.cunoa\te \i s] în[elege boala \i psihicul pacientului, având cuno\tin[e de psihologie \i recuperare motric].
- colaboreaz] cu psihologul, kinetoterapeutul \i asistentul social în stabilirea \i atingerea obiectivelor propuse precum \i în ceea ce prive\te
stabilirea metodelor de interven[ie ce au ca scop corectarea devierilor de conduit] \i a tulbur]rilor de comportament, în vederea restabilirii
echilibrului psihic;
- exemplific], încurajeaz] \i sprijin] beneficiarii în desf]\urarea de ativit][i de ergoterapie - activit][i \i tehnici ocupa[ionale pentru dezvoltarea
abilit][ilor acestora, urm]rind obiectivele de recuperare/reabilitare stabilite în PPI, în func[ie de nevoile \i specificul fiec]ruia;
-desf]\oar] activit][i de stimulare senzorio-motorie, de reabilitare comportamental] a beneficiarilor
-întocme\te fi\a de observa[ie \i raportul trimestrial, \i particip] cu echipa multidisciplinar] la evaluarea/reevaluarea beneficiarilor \i la
întâlnirile organizate cu p]rin[ii
-cunoa\te \i respect] regulile cu privire la intimitate \i confiden[ialitate: acces la dosar, utilizarea informa[iilor
-respecta normele impuse de R.O.I (regulamentul de ordine interioara) si ROF (regulamentul de organizare si functionare , Codul etic, Carta
drepturilor beneficiarilor, standardele minime de calitate.
- indeplineste si alte atributii prevazute in fisa postului
(3)Atribu[iile voluntarului:
- îndepline\te atribu[iile ce îi revin conform fi\ei de voluntariat;
- execut] la timp \i în bune condi[ii atribu[iile specificate în fi\a de voluntariat;
- principalele activit][i desf]\urate sunt de joc, socializare, recreere etc.;
- respect] disciplina muncii;
- respect] prevederile cuprinse în contractul de voluntariat, are obliga[ia de a respecta prevederile ROI, ROF;
- î\i însu\e\te \i respect] normele \i instruc[iunile de securitate \i s]n]tate a muncii \i m]surile de aplicare a acestora;
- este loial intereselor institu[iei, p]strând confiden[ialitatea datelor \i informa[iilor pe care le de[ine în urma exercit]rii activit][ii.
ARTICOLUL 11. Personalul administrativ, gospod]rie, între[inere-repara[ii, deservire
Personalul administrativ al Centrului de plasament pentru copii cu dizabilit][i este cel care asigur] activit][ile auxiliare \i pentru Centrul de zi
de recuperare pentru copii cu dizabilit][i, respectiv: servicii administrative, aprovizionare, mentenan[], achizi[ii, etc.
ARTICOLUL 12. Finan[area centrului
(1) În estimarea bugetului de venituri \i cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea resurselor necesare acord]rii serviciilor sociale cel pu[in la
nivelul standardelor minime de calitate aplicabile.
(2) Finan[area cheltuielilor centrului se asigur], în condi[iile legii, din urm]toarele surse:
a) bugetul local al jude[ului S]laj;
b) dona[ii, sponsoriz]ri sau alte contribu[ii din partea persoanelor fizice ori juridice din [ar] \i din str]in]tate;
c) fonduri externe rambursabile \i nerambursabile;
d) alte surse de finan[are, în conformitate cu legisla[ia în vigoare.
ARTICOLUL 13. Dispozi[ii finale
(1) Centrul de zi de recuperare pentru copii cu dizabilit][i î\i desf]\oar] activitatea în baza unui Cod de etic] \i a unor proceduri proprii de
acordare a serviciilor, consemnate în Manualul de proceduri. Personalul centrului este instruit, cunoa\te \i aplic] prevederile Codului de etic] \i a
Manualului de proceduri.
(2) Prin grija \efului de centru, Regulamentul de organizare \i func[ionare al centrului va fi însu\it de c]tre fiecare salariat sub luare de semn]tur].
(3) Nerespectarea dispozi[iilor Regulamentului de organizare \i func[ionare atrage dup] sine r]spunderea administrativ] sau civil].
(4) Personalul angajat beneficiaz] de toate drepturile legale prev]zute în Contractul individual de munc].
(5) Personalul Centrului de zi de recuperare pentru copii cu dizabilit][i, indiferent de func[ia pe care o ocup] este obligat s] cunoasc] \i s]
respecte prevederile prezentului Regulament, precum \i legisla[ia în vigoare cu privire la domeniul protec[iei copilului.
(6) În exercitarea tuturor atribu[iilor, personalul angajat al centrului trebuie s] [in] cont de faptul c] în unitate sunt interzise urm]toarele:
fumatul, consumul de b]uturi alcoolice, consumul de semin[e, folosirea de cuvinte sau gesturi obscene, s] se intervin] la instala[iile electrice,
termice, etc. s] se distrug] bunurile, utilizarea/promovarea în rândul copiilor/tinerilor de materiale de tip pornografic (sub orice form]). Angaja[ii
au obliga[ia ca în timpul programului de lucru s] respecte sarcinile de lucru, s] nu abuzeze de utilizarea telefonului mobil /internetului decât în caz
de nevoie; pentru a p]stra leg]tura cu familia sunt permise maxim 1-2 convorbiri telefonice/zi.
(7) Beneficiarilor centrului le sunt respectate drepturile prev]zute de Constitu[ie, Conven[ia Drepturilor Omului, Legea 272/2004 privind
protec[ia \i promovarea drepturilor copilului, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare \i de alte legi.
(8) Beneficiarii au obliga[ia s] p]streze bunurile din dotarea centrului \i s] respecte prevederile Regulamentului de Ordine Interioar] \i normele
legale în vigoare.
(9) Evenimentele produse la locul de munc], a\a cum sunt definite de Legea nr. 319/2006, privind s]n]tatea \i securitatea în munc], a
normelor metodologice de aplicare \i a celorlalte acte normative care o completeaz] vor fi raportate \efului de centru, directorului executiv al
D.G.A.S.P.C. S]laj, Inspectoratului teritorial de munc] S]laj \i celorlalte organe prev]zute de lege, dup] caz.
(10) Prevederile prezentului regulament se completeaz] cu orice dispozi[ie legal] ce prive\te organizarea, func[ionarea \i atribu[iile Centrului
de zi de recuperare pentru copii cu dizabilit][i. De asemenea, în m]sura în care se modific] prevederile legale în vigoare la data aprob]rii
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prezentului regulament, acesta se consider] de drept modificat cu respectivele prevederi legale.
(11) Prevederile prezentului regulament se completeaz] cu prevederile Regulamentului de organizare \i func[ionare al Direc[iei Generale de
Asisten[] Social] \i Protec[ia Copilului S]laj \i se completeaz]/sau modific] cu aprobarea consiliului jude[ean S]laj.
(12) Prevederile prezentului Regulament de organizare \i func[ionare, se completeaz] sau se modific] cu prevederile legisla[iei în vigoare care
reglementeaz] acest domeniu de activitate.
(13) Se vor respecta prevederile Legii nr.677/2001 pentru protec[ia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal \i libera
circula[ie a acestor date.
(14) În cadrul Centrului de zi de recuperare pentru copii cu dizabilit][i se constituie Comisia de disciplin] pentru beneficiari, prin dispozi[ia
directorului executiv al D.G.A.S.P.C. S]laj \i este format] din: \ef centru, coordonator personal de specialitate, asistent social, psiholog, educatori.
Comisia de disciplin] cerceteaz] faptele sesizate ca abateri disciplinare \i propune sanc[iunea aplicabil] celor viza[i.
(15) În cazul existen[ei unor reclama[ii din partea beneficiarilor cu privire la serviciile oferite sunt stabilite urm]toarele proceduri: a.
Beneficiarul are dreptul de a formula verbal \i/sau în scris reclama[ii cu privire la acordarea serviciilor sociale - direct sau prin intermediul Cutiei
pentru Sesiz]ri \i reclama[ii. b. Reclama[iile pot fi adresate \efului de centru, direct sau prin intermediul oric]rei persoane din cadrul echipei de
implementare a planului de interven[ie personalizat. c. \eful de centru are obliga[ia de a analiza con[inutul reclama[iilor, consultând atât beneficiarul,
cât \i speciali\tii implica[i în implementarea planului individualizat de asisten[] \i de a formula r]spuns în termen de maximum 10 zile de la primirea
reclama[iei. d. Dac] beneficiarul de servicii sociale nu este mul[umit de solu[ionarea reclama[iei, acesta se poate adresa în scris directorului executiv
al D.G.A.S.P.C. S]laj care va clarifica prin dialog divergen[ele dintre p]r[i.

REGULAMENT
de organizare \i func[ionare a serviciului social de zi
@@Centrul de zi pentru copii afla[i în situa[ie de risc de separare de p]rin[i@@
din cadrul Complexului de Servicii Sociale |imleu Silvaniei

Anexa nr.4
la Hot]r`rea nr.106
din 30 august 2019

ARTICOLUL 1. Defini[ie
(1) Regulamentul de organizare \i func[ionare este un document propriu al Serviciului social de zi @@Centrul de zi pentru copii afla[i în
situa[ie de risc de separare de p]rin[i@@, din cadrul Complexului de Servicii Sociale |imleu Silvaniei, aprobat prin Hot]rârea Consiliului Jude[ean
S]laj, întocmit cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile \i a asigur]rii accesului persoanelor beneficiare la informa[ii privind
condi[iile de admitere, serviciile oferite etc.
(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât \i pentru angaja[ii centrului \i, dup] caz, pentru
membrii familiei beneficiarilor, reprezentan[ii legali/conven[ionali, vizitatori.
ARTICOLUL 2. Identificarea serviciului social
Serviciul social @@Centrul de zi pentru copii afla[i în situa[ie de risc de separare de p]rin[i@@, cod serviciu social 8891CZ-C-II, înfiin[at \i
administrat de furnizorul Direc[ia General] de Asisten[] Social] \i Protec[ia Copilului S]laj din subordinea Consiliului Jude[ean S]laj, acreditat
conform Certificatului de acreditare nr. 000744/05.06.2014, de[ine Licen[a de func[ionare nr. 0005313/15.04.2016, cu sediul în ora\ul |imleu
Silvaniei, str. Nicolae B]lcescu nr.19, jud. S]laj.
ARTICOLUL 3. Scopul serviciului social
Scopul serviciului social @@Centrul de zi pentru copii afla[i în situa[ie de risc de separare de p]rin[i@@ este de a preveni abandonul \i
institu[ionalizarea copiilor, prin:
a). asigurarea pe timpul zilei, a unor activit][i de îngrijire, educa[ie, recreere-socializare, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de via[]
independent].
b). asigurarea evalu]rii, psiho- sociale \i a poten[ialului copilului \i realizarea obiectivelor cuprinse în programul personalizat de interven[iePPI \i a planurilor de interven[ie specific] -PIS;
c). monitorizarea \i evaluarea periodic] a evolu[iei copiilor;
d). organizarea de programe educative, de sprijin \i consiliere pentru p]rin[i
ARTICOLUL 4. Cadrul legal de înfiin[are, organizare \i func[ionare
(1) Serviciul social @@Centrul de zi pentru copii afla[i în situa[ie de risc de separare de p]rin[i@@func[ioneaz] cu respectarea prevederilor cadrului
general de organizare \i func[ionare a serviciilor sociale reglementat de Legea asisten[ei sociale nr. 292/2011, cu modific]rile ulterioare, Legea
nr.272/2004 privind protec[ia \i promovarea drepturilor copilului, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare,, Ordinul nr. 286/2006 pentru
aprobarea normelor metodologice privind întocmirea planului de servicii \i a normelor metodologice privind întocmirea planului individualizat
de protec[ie; Ordinul nr. 288/2006 pentru aprobarea Standardelor Minime Obligatorii privind managementul de caz în domeniul protec[iei
drepturilor copilului; HOT}RÂREA nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum \i a regulamentelor-cadru de
organizare \i func[ionare a serviciilor sociale cu modific]rile \i complet]rile ulterioare
(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul Ministerului Muncii \i Justi[iei Sociale nr.27 /2019 pentru aprobarea Standardelor minime
obligatorii pentru centrele de zi.
(3) Serviciul social @@Centrul de zi pentru copii afla[i în situa[ie de risc de separare de p]rin[i@@ este înfiin[at prin: Hot]rârea Consiliului Jude[ean
S]laj nr. 41/26.06.2002 \i func[ioneaz] f]r] personalitate juridic] în cadrul Complexului de Servicii Sociale |imleu Silvaniei, din subordinea
Direc[iei Generale de Asisten[] Social] \i Protec[ia Copilului S]laj.
ARTICOLUL 5. Principiile care stau la baza acord]rii serviciului social
(1) Serviciul social @@Centrul de zi pentru copii afla[i în situa[ie de risc de separare de p]rin[i@@ se organizeaz] \i func[ioneaz] cu respectarea
principiilor generale care guverneaz] sistemul na[ional de asisten[] social], precum \i cu principiile specifice care stau la baza acord]rii serviciilor
sociale prev]zute în legisla[ia specific], în conven[iile interna[ionale ratificate prin lege \i în celelalte acte interna[ionale în materie la care România
este parte, precum \i în standardele minime de calitate aplicabile.
(2) Principiile specifice care stau la baza prest]rii serviciilor sociale în cadrul @@Centrului de zi pentru copii afla[i în situa[ie de risc de separare
de p]rin[i@@ sunt urm]toarele:
a) respectarea \i promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;
b) protejarea \i promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce prive\te egalitatea de \anse \i tratament, participarea egal],
autodeterminarea, autonomia \i demnitatea personal] \i întreprinderea de ac[iuni nediscriminatorii \i pozitive cu privire la persoanele beneficiare;
c) asigurarea protec[iei împotriva abuzului \i exploat]rii persoanei beneficiare;
d) deschiderea c]tre comunitate;
e) asistarea persoanelor f]r] capacitate de exerci[iu în realizarea \i exercitarea drepturilor lor;
f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol \i statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt;
g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare \i luarea în considerare a acesteia, [inându-se cont, dup] caz, de vârsta \i de gradul s]u de maturitate,
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de discern]mânt \i capacitatea de exerci[iu;
h) asigurarea unei îngrijiri individualizate \i personalizate a persoanei beneficiare;
i) preocuparea permanent] pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza poten[ialului \i abilit][ilor persoanei beneficiare de a tr]i independent;
j) încurajarea ini[iativelor individuale ale persoanelor beneficiare \i a implic]rii active a acestora în solu[ionarea situa[iilor de dificultate;
k) asigurarea unei interven[ii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;
l) asigurarea confiden[ialit][ii \i a eticii profesionale;
m) responsabilizarea membrilor familiei, reprezenta[ilor legale cu privire la exercitarea drepturilor \i îndeplinirea obliga[iilor de între[inere;
n) primordialitatea responsabilit][ii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacit][i de integrare social] \i implicarea activ] în
solu[ionarea situa[iilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;
o) colaborarea centrului cu serviciul Compartimentul de servicii \i presta[ii sociale din cadrul Prim]riei |imleu Silvaniei.
(3) Conform prevederilor Legii 272/2004 privind protec[ia \i promovarea drepturilor copilului, republicat], în art. 2 pc.6: în determinarea
interesului superior al copilului se au în vedere cel pu[in urm]toarele:
a) nevoile de dezvoltare fizic], psihologic], de educa[ie \i s]n]tate, de securitate \i stabilitate \i apartenen[] la o familie;
b) opinia copilului în func[ie de vârsta \i gradul de maturitate;
c) istoricul copilului având în vedere în mod special situa[iile de abuz, neglijare, exploatare sau orice alt] form] de violen[] asupra copilului,
precum \i poten[ialele situa[ii de risc care pot interveni în viitor;
d) capacitatea p]rin[ilor sau a persoanelor care urmeaz] s] se ocupe de cre\terea \i îngrijirea copilului de a r]spunde nevoilor concrete ale acestuia;
e) men[inerea rela[iilor personale cu persoanele fa[] de care copilul a dezvoltat rela[ii de ata\ament.
ARTICOLUL 6. Beneficiarii serviciilor sociale
(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în @@Centrul de zi pentru copii afla[i în situa[ie de risc de separare de p]rin[i@@ -care are o capacitate
de 25 de locuri, sunt:
a) Copii pre\colari cu vârsta cuprins] între 4 ani \i 6 ani, \i p]rin[ii acestora;
b) Copii de vârsta \colar], încadra[i în înv][]mântul de mas], pân] la împlinirea vârstei de 18 ani;
c) Copii care au beneficiat de o m]sur] de protec[ie special] \i au fost reintegra[i în familie;
d) Copii/tineri care urmeaz] o form] de înv][]mânt \i care se afl] în situa[ie de risc (proveni[i din familii numeroase, monoparentale,
dezorganizate, cu un nivel sc]zut de cultur] \i educa[ie), existând posibilitatea de abandon familial \i \colar.
(2) Condi[iile de acces/admitere în centru sunt urm]toarele:
2.1. Pentru a beneficia de serviciile centrului beneficiarii trebuie s] îndeplineasc] urm]toarele condi[ii:
a) s] existe o situa[ie de vulnerabilitate/dificultate, pentru dep]\irea c]reia este nevoie de m]suri de suport \i asisten[] din partea comunit][ii locale
(existen[a unei dispropor[ii v]dite între nivelul resurselor financiare/materiale \i nevoile reale ale familiei; situa[ii medicale grave în familia beneficiarului
care afecteaz] capacitatea de munc] a reprezentan[ilor legali ai acestuia; posibilitatea agrav]rii problemelor familiale de natur] locativ], etc.);
b) s] fie lipsi[i temporar de venituri sau s] realizeze venituri reduse, veniturile familiei s] nu dep]\easc] 50 % din venitul minim net pe
economie/persoana, venituri insuficiente pentru a se între[ine \i pentru a-\i asigura necesarul de trai zilnic, pentru a le asigura copiilor rechizitele
\i cele necesare pentru a putea frecventa \coala;
c) s] existe riscul institu[ionaliz]rii copiilor;
d) s] se afle în situa[ie cu risc de abandon familial \i \colar;
e) s] fie clinic s]n]tos, conform atest]rii medicului de familie
2.2. Admiterea în centru se face pe baza unui dosar întocmit de personalul de specialitate din cadrul Centrului de zi pentru copii afla[i în situa[ie
de risc de separare de p]rin[i, care va con[ine urm]toarele acte:
- cerere c]tre Centrul de zi pentru copii afla[i în situa[ie de risc de separare de p]rin[i |imleu Silvaniei;
- anchet] social] întocmit] de consilierul din cadrul Prim]riei |imleu Silvaniei, din care s] rezulte date privind p]rin[ii sau reprezentan[ii legali
ai copilului, componen[a familiei, felul \i dotarea locuin[ei, situa[ia material], aspecte privind condi[iile de via[] \i s]n]tate ale membrilor familiei;
- adeverin[] medical] de la medicul de familie, din care s] reias] c], copilul \i p]rin[ii/reprezentantul legal, nu sufer] de boli contagioase.
- copii serox a actelor de identitate - copil / p]rin[i / reprezentan[i legali;
- adeverin[] de la unitatea de înv][]mânt frecventat] de copil, pentru copiii de vârst] \colar];
- certificat de c]s]torie, sentin[] de divor[/ copie, certificat de deces (în func[ie de caz);
2.3. Dosarul va fi analizat de c]tre \eful de complex/coordinator personal de specialitate, care va aviza \i propune spre aprobare, iar directorul
executiv al D.G.A.S.P.C S]laj este cel care va aproba intrarea în cadrul centrului a noului beneficiar printr-o dispozi[ie.
2.4. Criteriile de selec[ie a beneficiarilor, în cazul existen[ei mai multor solicit]ri de acordare a serviciilor sociale decât locurile disponibile se
realizeaz] în urma departaj]rii în ordine descresc]toare punctajului acumulat în urma evalu]rii urm]toarelor criterii:

Nr. crt.

Criterii

Punctaj

Familia:
1.

- Familia monoparental],

3

- Rela[ie de concubinaj

2

- Familia constituit] din 2 p]rin[i - care au

1

capacitate de munc]
Num]r de membrii ai familiei
2.

- Familie cu 5 sau mai mul[i copii

3

- Familie cu 3 sau 4 copii

2

- Familie cu cel mult 2 copii

1

Situa[ia financiar]:
3.

- F]r] nici un venit

3

- Doar un p]rinte are venit

2

- Ambii p]rin[i au venit

1
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Situa[ia locativ]:
4.

- Familie f]r] locuin[] proprie

3

- Locuin[] social]/chirie

2

- Locuin[] proprietate personal]

1

Starea de s]n]tate a membrilor familiei:
- Ambii p]rin[i sufer] de boli grave – care le
5.

3

limiteaz] capacitatea de munc]
 Unul dintre p]rin[i sufer] de boli grave – care

2

îi limiteaz] capacitatea de munc]
- Ambii p]rin[i s]n]to\i
1
2.5. Dosarele avizate \i propuse de \eful de complex/coordonator personal de specialitate vor fi trimise c]tre Direc[ia General] de Asisten[] Social]
\i Protec[ia Copilului S]laj în vederea emiterii unei dispozi[ii privind aprobarea admiterii copilului în Centrul de zi pentru copii afla[i în situa[ie de risc
de separare de p]rin[i din cadrul Complexului de Servicii Sociale |imleu Silvaniei. În baza dispozi[iei emis] de Directorul executiv al Direc[iei
Generale de Asisten[] Social] \i Protec[ia Copilului S]laj se încheie contractul cu p]rintele/reprezentantul legal al copilului \i conducerea C.S.S |imleu
Silvaniei, ulterior întocmindu-se în cadrul echipei multidisciplinare programul personalizat de interven[ie \i planurile de interven[ie specific].
2.6. Fiecare copil din centru beneficiaz] de un program personalizat de interven[ie \i planuri de interven[ie specific], reactualizate periodic la 3 luni, ce vor fi elaborate de c]tre echipa multidisciplinar] în func[ie de nevoile \i particularit][ile acestuia, \i aprobat de \eful de complex/
coordonator personal de specialitate.
(3) Condi[ii de încetare a serviciilor - se realizeaz] în urm]toarele situa[ii:
- la propunerea echipei multidisciplinare - în urma reevalu]rilor, când se constat] c] beneficiarul \i familia nu mai au nevoie de serviciile
oferite în cadrul centrului;
- la solicitarea venit] din partea familiei;
- când se încalc] în mod repetat \i abuziv clauzele contractuale de c]tre beneficiari
- ca urmare a absenteismului nemotivat de la centru pentru o perioad] îndelungat] de timp
- la împlinirea vârstei de 18 ani
Ie\irea copilului din cadrul centrului se preg]te\te de c]tre asistentul social, care în urma evalu]rii posibilit][ilor socio - familiale întocme\te un
raport pe care îl înainteaz] c]tre D.G.A.S.P.C. S]laj, iar directorul executiv emite dispozi[ia de ie\ire.
Asistentul social comunic] semestrial c]tre Prim]ria |imleu Silvaniei, beneficiarii pentru care au încetat servicile sociale acordate în cadrul centrului.
4.Suspendarea serviciilor
Suspendarea serviciilor se face în urm]toarele situa[ii:
*
pe perioada efectu]rii concediilor de odihn] a personalului din centru
*
la solicitarea p]rin[ilor pentru anumite perioade de timp în cursul anului din motive bine întemeiate(cazuri de boal] a copiilor sau a
p]rin[ilor, p]rin[ii pleac] din localitate o perioad] determinat] de timp)
Protec[ia asigurat] în cadrul Centrului de zi pentru copii afla[i în situa[ie de risc de separare de p]rin[i are un caracter temporar, proiectul
individualizat al fiec]rui copil prev]zând solu[ii pentru integrarea sa familial] în termen cât mai scurt, sau dac] acest lucru nu este posibil, dup]
încheierea procesului de \colarizare.
(5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în @@Centrul de zi pentru copii afla[i în situa[ie de risc de separare de p]rin[i@@ au
urm]toarele drepturi:
a) s] li se respecte drepturile \i libert][ile fundamentale, f]r] discriminare pe baz] de ras], sex, religie, opinie sau orice alt] circumstan[]
personal] ori social]; de na[ionalitate, apartenen[] etnic] sau origine social], de situa[ie material], de statutul la na\tere sau statutul dobândit, de
dificult][ile de formare \i dezvoltare sau de alt gen ale copilului, ale p]rin[ilor sau ale altor reprezentan[i legali;
b) s] participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind interven[ia social] care li
se aplic];
c) s] li se asigure p]strarea confiden[ialit][ii asupra informa[iilor furnizate \i primite;
d) s] li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate, atât timp cât se men[in condi[iile care au generat situa[ia de dificultate;
e) s] fie proteja[i de lege atât ei, cât \i bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exerci[iu;
f) s] li se garanteze demnitatea, intimitatea \i respectarea vie[ii intime;
g) s] participe la evaluarea serviciilor sociale primite;
h) dreptul de a beneficia de mas]: dou] mese pe zi - prânz \i cin];
i) s] beneficieze de toate serviciile sociale oferite în cadrul centrului;
j) dreptul la protec[ie, asisten[] de specialitate, siguran[] \i securitate cu respectarea personalit][ii \i individualit][ii sale;
k) s] fie trata[i cu respect \i s] nu fie supu\i unor tratamente discriminatorii;
l) s] fie luate în considerare, în limita posibilit][ilor, propunerile cu privire la programul \i activit][ile desf]\urate în cadrul centrului.
(6) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în @@Centrul de zi pentru copii afla[i în situa[ie de risc de separare de p]rin[i@@ au
urm]toarele obliga[ii:
Obliga[iile p]rin[ilor:
98. s] asigure frecventarea cu regularitate a cursurilor \colare de c]tre copil \i de asigura rechizitele \colare necesare;
99. s] participe la activit][ile organizate de c]tre Centrul de zi pentru copii afla[i în situa[ie de risc de separare de p]rin[i;
100. s] anun[e conducerea serviciului (dup] ce în prealabil a fost anun[at organul de poli[ie) în cazul ne-întoarcerii copilului s]u la domiciliu
peste noapte;
101. s] respecte Regulamentul de Organizare \i Func[ionare al Centrul de zi pentru copii afla[i în situa[ie de risc de separare de p]rin[i;
102. s] respecte programul zilnic pe care serviciul l-a stabilit pentru copil;
103. s] furnizeze informa[ii concrete \i corecte cu privire la identitate, situa[ia familial], social], medical] \i economic];
104. s] comunice orice modificare intervenit] în leg]tur] cu situa[ia lor personal]/ profesional] \i starea de s]n]tate;
105. s] stabileasc] o rela[ie de colaborare cu personalul centrului în acordarea serviciilor sociale, în interesul superior al copilului;
106. s] respecte clauzele \i termenele men[ionate în contractul de furnizare a serviciilor sociale încheiat cu Centrul de zi pentru copii afla[i în
situa[ie de risc de separare de p]rin[i;
107. s] respecte ora de sosire \i de plecare în \i din incinta centrului;
108. p]rin[ii au obliga[ia de a participa la \edin[ele stabilite de comun acord cu personalul centrului în vederea interesului superior al copilului;
109. s] anun[e din timp centrul în situa[ia în care copilul este în imposibilitatea frecvent]rii programul centrului mai mult de o zi.
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Obliga[iile copiilor:
s] cunoasc] \i s] respecte Regulamentul de Organizare \i func[ionare al Centrul de zi pentru copii afla[i în situa[ie de risc de separare de p]rin[i;
s] frecventeze cu regularitate serviciul conform programului stabilit;
s] î\i îndeplineasc] sarcinile \colare;
s] participe la toate activit][ile organizate;
s] î\i formeze abilit][i legate de un comportament adecvat, igiena, rela[ii interpersonale;
s] foloseasc] \i s] p]streze cu grij] dot]rile din centru;
s] foloseasc] \i s] p]streze cu grij] jocurile, c]r[ile \i celelalte bunuri puse la dispozi[ia lor în cadrul institu[ie;
s] adopte o conduita civilizat] \i un vocabular adecvat;
s] respecte personalul angajat precum \i colegii din unitate;
s] aib] o [inut] vestimentar] decent], adecvat] vârstei;
s] nu fac] discrimin]ri cu privire la vârst], sex, etnie, religie, na[ionalitate;
s] nu p]r]seasc] unitatea f]r] în\tiin[area personalului;
s] nu consume droguri \i b]uturi alcoolice, s] nu fumeze sau s] introduc] în unitate b]uturi, droguri, [ig]ri, materiale pornografice sub orice
form] sau s] prolifereze acte de imoralitate.
ARTICOLUL 7. Activit][i \i func[ii
Principalele func[ii ale serviciului social @@Centrul de zi pentru copii afla[i în situa[ie de risc de separare de p]rin[i@@ sunt urm]toarele:
a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea urm]toarelor activit][i:
1. reprezint] furnizorul de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiar];
2. asigur] furnizarea serviciilor sociale în interesul beneficiarului \i în baza contractului încheiat cu acesta;
3. asigur] furnizarea serviciilor sociale cu titlu temporar f]r] g]zduire;
4. asigur] între[inerea \i folosirea eficient] a bazei materiale \i a bunurilor din dotare.
b) de informare a beneficiarilor, poten[ialilor beneficiari, autorit][ilor publice \i publicului larg despre domeniul s]u de activitate, prin
asigurarea urm]toarelor activit][i:
1. dezvolt] parteneriate \i colaboreaz] cu organiza[ii, institu[ii \i orice forme organizate ale societ][ii civile, în condi[iile legii, în vederea
diversific]rii serviciilor sociale furnizate;
2. se promoveaz] serviciilor oferite de centru prin men[inerea rela[iilor de colaborare cu cadrele didactice din institu[iile de înv][]mânt pe care
beneficiarii le frecventeaz];
3. se realizeaz] activit][i de împ]r[ire pliante/ bro\uri la institu[iile din ora\;
4. elaborarea de rapoarte de activitate;
c) de promovare a drepturilor beneficiarilor \i a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum \i de
prevenire a situa[iilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului
acestuia, prin asigurarea urm]toarelor activit][i:
1. asigur] beneficiarilor protec[ie \i asisten[] în cunoa\terea \i exercitarea drepturilor lor;
2. respectarea \i promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului, egalitatea \anselor \i nediscriminarea;
3. ascultarea opiniei copilului \i luarea în considerare a acesteia, [inându-se cont de vârsta \i de gradul s]u de maturitate;
4. responsabilizarea p]rin[ilor cu privire la exercitarea drepturilor \i îndeplinirea obliga[iilor p]rinte\ti;
d) de asigurare a calit][ii serviciilor sociale prin realizarea urm]toarelor activit][i:
1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;
2. realizarea de evalu]ri periodice a serviciilor prestate;
3.asigur] un program educa[ional adecvat vârstei, nevoilor, poten[ialului de dezvoltare \i particularit][ilor copiilor;
4. asigur] copiilor consiliere psihologic], orientare \colara \i profesional];
5. asigur] p]rin[ilor consiliere \i sprijin;
6. dezvolt] programe specifice pentru prevenirea comportamentelor abuzive ale p]rin[ilor \i a violen[ei în familie
contribuie la realizarea obiectivelor cuprinse în programul personalizat de interven[ie -PPI, \i în planurile de interven[ie specific] -PIS.
e) de administrare a resurselor financiare, materiale \i umane ale centrului prin realizarea urm]toarelor activit][i:
1. resursele financiare ale centrului sunt administrate prin intermediul Serviciului Contabilitate - Administrativ.
2. consultarea personalului unit][ii \i consiliul copiilor cu privire la activit][ile care urmeaz] a fi desf]\urate conform Planului anual de activitate
3. consultarea personalului unit][ii cu privire la dorin[a acestora de a participa la cursuri de perfec[ionare, schimburi de experien[], precum \i
achizi[ionarea unor echipamente, instrumente de lucru etc. pentru o bun] func[ionalitate a tuturor compartimentelor
ARTICOLUL 8. Structura organizatoric], num]rul de posturi \i categoriile de personal
(1) Serviciul social @@Centrul de zi pentru copii afla[i în situa[ie de risc de separare de p]rin[i@@ func[ioneaz] cu un num]r total de 5 angaja[i,
conform prevederilor Hot]rârii consiliului jude[ean nr……….. din care:
a) personal de conducere:
- \ef complex, care coordoneaz] activitatea tuturor serviciilor din cadrul complexului- 0,125
- coordonator personal de specialitate - 0,5
b) personal de specialitate de îngrijire \i asisten[]:
- psiholog în specialitatea psihologie educa[ional], consiliere \colar] \i voca[ional] (263407) - 0,75
- asistent social (263501) - 0,25
- educator (263508) - 2
- psihopedagog (263412) - 1
c) personal cu func[ii administrative, gospod]rire, între[inere-repara[ii, deservire - serviciul este deservit de personalul Centrului de plasament
pentru copii cu dizabilit][i;
d) voluntari: (2) Raportul angajat/beneficiar este de 1/5.
ARTICOLUL 9. Personalul de conducere
(1) Personalul de conducere este format din:
- \ef centru (care coordoneaz] activitatea tuturor serviciilor din cadrul complexului);
- coordonator personal de specialitate.
(2) Atribu[iile personalului de conducere sunt:
a. Atribu[iile \efului de centru:
- asigur] coordonarea, îndrumarea \i controlul activit][ilor desf]\urate de personalul serviciului \i propune organului competent sanc[iuni
disciplinare pentru salaria[ii care nu î\i îndeplinesc în mod corespunz]tor atribu[iile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furniz]rii
serviciilor sociale, codului muncii etc.;
- elaboreaz] rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implement]rii obiectivelor \i întocme\te inform]ri pe care le
prezint] furnizorului de servicii sociale;
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- propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire \i perfec[ionare;
- colaboreaz] cu alte centre/al[i furnizori de servicii sociale \i/sau alte structuri ale societ][ii civile în vederea schimbului de bune practici, a
îmbun]t][irii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calit][ii serviciilor, precum \i pentru identificarea celor mai bune servicii care sa
r]spund] nevoilor persoanelor beneficiare;
- întocme\te raportul anual de activitate;
- asigur] buna desf]\urare a raporturilor de munc] dintre angaja[ii centrului;
- propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice \i a num]rului de personal;
- desf]\oar] activit][i pentru promovarea imaginii centrului în comunitate;
- ia în considerare \i analizeaz] orice sesizare care îi este adresat], referitoare la înc]lc]ri ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe
care îl conduce;
- r]spunde de calitatea activit][ilor desf]\urate de personalul din cadrul serviciului \i dispune, în limita competen[ei, m]suri de organizare care
s] conduc] la îmbun]t][irea acestor activit][i sau, dup] caz, formuleaz] propuneri în acest sens;
- organizeaz] activitatea personalului \i asigur] respectarea timpului de lucru \i a regulamentului de organizare \i func[ionare;
- reprezint] serviciul în rela[iile cu furnizorul de servicii sociale \i, dup] caz, cu autorit][ile \i institu[iile publice, cu persoanele fizice \i juridice
din [ar] \i din str]in]tate, precum \i în justi[ie;
- asigur] comunicarea \i colaborarea permanent] cu D.G.A.S.P.C. S]laj, Prim]ria, cu alte institu[ii publice locale \i jude[ene, precum \i cu
organiza[ii ale societ][ii civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor;
- propune proiectul bugetului propriu al complexului;
- asigur] îndeplinirea m]surilor de aducere la cuno\tin[] atât personalului, cât \i beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de
organizare \i func[ionare;
- semneaz] contractele încheiate cu familia/ reprezentan[ii legali privind acordarea de servicii sociale în cadrul Complexului de Servicii Sociale
|imleu Silvaniei;
- alte atribu[ii prev]zute în standardul minim de calitate aplicabil.
b. Atribu[iile coordonatorului de personal de specialitate:
- îndrum], coordoneaz] \i verific] activitatea personalului de specialitate;
- îndepline\te atribu[ii de coordonare \i administrare a activit][ii de voluntariat;
- desf]\oar] activit][i pentru promovarea imaginii centrului în comunitate;
- întocme\te Rapoartele trimestriale împreun] cu echipa multidisciplinar];
- întocme\te Rapoarte lunare cu privire la dificult][ile \i riscurile ap]rute;
- coordoneaz] activitatea echipei multidisciplinar];
- propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire \i perfec[ionare;
- indeplineste si alte atributii prevazute in fisa postului
(3) Func[iile de conducere se ocup] prin concurs sau, dup] caz, examen, în condi[iile legii.
(4)Candida[ii pentru ocuparea func[iei de conducere trebuie s] fie absolven[i cu diplom] de înv][]mânt superior în domeniul psihologie,
asisten[] social] \i sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolven[i cu diplom] de licen[] ai înv][]mântului
superior în domeniul juridic, medical, economic \i al \tiin[elor administrative, cu experien[] de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.
(5) Sanc[ionarea disciplinar] sau eliberarea din func[ie a conduc]torilor institu[iei se face în condi[iile legii.
ARTICOLUL 10. Personalul de specialitate de îngrijire \i asisten[]. Personal de specialitate \i auxiliar
(1) Personalul de specialitate este format din:
154. psiholog în specialitatea psihologie educa[ional], consiliere \colar] \i voca[ional] (263407);
155. asistent social (263501);
156. educator (263508);
157. psihopedagog (263412).
(2) Atribu[ii ale personalului de specialitate:
a) asigur] derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate
aplicabile \i a prezentului regulament;
b)colaboreaz] cu speciali\ti din alte centre în vederea solu[ion]rii cazurilor, identific]rii de resurse;
c) monitorizeaz] respectarea standardelor minime de calitate;
d) sesizeaz] conducerii centrului situa[ii care pun în pericol siguran[a beneficiarului, situa[ii de nerespectare a prevederilor prezentului regulament;
e) întocme\te rapoarte periodice cu privire la activitatea derulat];
f) face propuneri de îmbun]t][ire a activit][ii în vederea cre\terii calit][ii serviciului \i respect]rii legisla[iei;
g) alte atribu[ii prev]zute în standardul minim de calitate aplicabil.
a. Atribu[iile psihologului în specialitatea psihologie educa[ional], consiliere \colar] \i voca[ional]:
- desf]\oar] activit][i de: observare, evaluare/reevaluare, diagnostic, consiliere individual] \i de grup \i terapie individual] \i de grup;
- efectueaz] evaluarea complet] \i complex] a copilului nou venit;
- desf]\oar] activit][i de consiliere \i training cu familia sau sus[in]torul legal al copilului, organizeaz] cursuri de parenting;
- organizeaz] grupuri de formare \i supervizare a personalului care particip] direct la programul educa[ional;
- particip] al]turi de ceilal[i speciali\ti la elaborarea strategiilor de evaluare \i recuperare a fiec]rui copil;
- indic] \i colaboreaz] la stabilirea programului progresiv de recuperare educa[ional] \i socializare dup] posibilit][ile func[ionale ale fiec]rui
copil, P.I.P. \i P.I.S. -uri; revizuie\te aceste documente o dat] la 3 luni;
- manifest] profesionalism, în[elegere \i r]bdare, dragoste fa[] de copiii din cadrul centrului;
- urm]re\te modul în care se respect] drepturile copilului (de ex. care privesc respectarea aloca[iei de hran], calitatea meniurilor \i modul de
servire a mesei) informând \eful de complex despre neajunsurile existente.
b. Atribu[iile asistentului social:
- cunoa\terea \i aplicarea programelor de interes na[ional în domeniul protec[iei drepturilor copilului \i conlucreaz] cu \eful de complex \i
ceilal[i salaria[i pentru aplicarea programului @@Restructurarea institu[iilor de tip reziden[ial@@ conform HG. 260/2000;
- asigur] primirea copiilor numai pe baza documentelor legale (dispozi[ie, copii dup] actele de identitate, Ancheta social] de la domiciliul
p]rin[ilor, cererea p]rin[ilor);
- asigur] consiliere \i sprijin copiilor pe diferite probleme (de intimitate, familiale, de adaptabilitate, de s]n]tate, dep]\irea unor momente
dificile din via[a lor, cazuri de abuz etc.)
- reevalueaz] trimestrial situa[ia social] a familiei prin vizite la domiciliu, rela[ia cu Prim]ria \i D.G.A.S.P.C. S]laj, solicit] anchete sociale \i
propune m]surile care se impun în func[ie de caz;
- întocme\te împreun] cu echipa multifunc[ional] P.I.P. \i P.I.S. pentru fiecare beneficiar; revizuie\te aceste planuri o dat] la 3 luni,
comunicând rezultatele cu \eful de complex, cordonatorul pentru personalul de specialitate, p]rin[ii \i copiii acestora, dup] caz; aceste planuri sunt
vizate de \eful de complex;
- întocme\te Contractul cu familia/ reprezentan[ii legali; acesta se înregistreaz] \i se vizeaz] de \eful de complex;
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- stabile\te m]suri de ie\ire a copilului din sistem, urm]rind aspectele: cunoa\terea de c]tre copil a caracteristicilor concrete ale viitorului mod
de via[]; asigurarea unui sentiment de continuitate a vie[ii copilului.
c. Atribu[iile educatorului:
- asigur] \i r]spunde de securitatea copiilor \i le ofer] condi[ii corespunz]toare dezvolt]rii fizice, psihice \i afective;
- se implic] în amenajarea \i între[inerea spa[iului, pentru a oferi condi[ii de securitate, func[ionare, igien], estetic], etc.;
- desf]\oar] activit][i de înv][are non-formal] \i informal], precum \i activit][i de dezvoltare a deprinderilor de via[] independent], de
autonomie personal]; obiectivele activit][ilor educa[ionale fiind adaptate vârstei \i nivelului intelectual al fiec]rui copil;
- respect] personalitatea copilului, dezvolt] un demers educa[ional individualizat, bazat pe o rela[ie cotidian] de tip p]rinte - copil;
- întocme\te fi\e de observa[ie \i alte documente care sunt necesare pentru buna desf]\urare a activit][ii;
- cunoa\te particularit][ile de vârst] \i diferen[ele individuale de conduit] ale copiilor, folosind o comunicare adecvat] cu ace\tia;
- cunoa\te \i respect] regulile cu privire la intimitate \i confiden[ialitate: acces la dosar, utilizarea informa[iilor, asigurarea îngrijirii \i igienei
personale, aspecte \i probleme de ordin personal, etc.;
- încurajeaz] copiii în vederea dezvolt]rii de rela[ii pozitive cu: familia, al[i copii, cu personalul din centru, sau cu orice alte persoane cu care
intr] în contact.
d. Atribu[iile psihopedagogului:
- se preocup] de cunoa\terea \i respectarea cadrului normativ de protec[ie social] în general \i în special de protec[ia copilului aflat în dificultate;
- asigur] informarea \i consilierea tinerilor pe diferite subiecte: cunoa\terea \i auto-cunoa\terea, adaptarea copiilor la mediul social, optimizarea rela[iilor;
- le insufl] copiilor/tinerilor respectul pentru familie în general, fiind ajuta[i s] pre[uiasc] pe cât posibil orice etap] din via[a lor;
- organizeaz] \i promoveaz] activitatea de consiliere psihopedagogic], întocmind rapoarte;
- elaboreaz] \i organizeaz] programe, proiecte \i activit][i de prevenire sau diminuare a factorilor care determin] tulbur]ri de comportament,
comportamente cu risc sau disconfort psihic prin intermediul metodelor, procedeelor \i tehnicilor specifice (dezvoltarea comportamentelor
s]n]toase, prevenirea consumului de droguri, prevenire BTS/HIV/SIDA, prevenirea violen[ei, agresivit][ii \i a comportamentelor delincvente,
prevenirea sarcinii nedorite etc.);
- ofer] asisten[] psihopedagogic] copiilor/tinerilor cu tulbur]ri emo[ionale, tulbur]ri psihosomatice, etc.;
- întocme\te împreun] cu echipa multidisciplinar] P.I.P. \i P.I.S. pentru fiecare beneficiar; revizuie\te aceste planuri o dat] la 3 luni.
(3) Atribu[iile voluntarului:
- îndepline\te atribu[iile ce îi revin conform fi\ei de voluntariat;
- execut] la timp \i în bune condi[ii atribu[iile specificate în fi\a de voluntariat;
- principalele activit][i desf]\urate sunt de joc, socializare, recreere etc.;
- respect] disciplina muncii;
- respect] prevederile cuprinse în contractul de voluntariat, are obliga[ia de a respecta prevederile ROI, ROF;
- î\i însu\e\te \i respect] normele \i instruc[iunile de securitate \i s]n]tate a muncii \i m]surile de aplicare a acestora;
- este loial intereselor institu[iei, p]strând confiden[ialitatea datelor \i informa[iilor pe care le de[ine în urma exercit]rii activit][ii.
ARTICOLUL 11. Personalul administrativ, gospod]rie, între[inere-repara[ii, deservire
Personalul administrativ al Centrului de plasament pentru copii cu dizabilit][i este cel care asigur] activit][ile auxiliare \i pentru Centrul de zi
pentru copii afla[i în risc de separare de p]rin[i, respectiv: servicii administrative, aprovizionare, mentenan[], achizi[ii, etc.
ARTICOLUL 12. Finan[area centrului
(1) În estimarea bugetului de venituri \i cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea resurselor necesare acord]rii serviciilor sociale cel pu[in la
nivelul standardelor minime de calitate aplicabile.
(2) Finan[area cheltuielilor centrului se asigur], în condi[iile legii, din urm]toarele surse:
a) bugetul local al jude[ului S]laj în procent de 50%;
b) bugetul local al ora\ului |imleu Silvaniei în procent de 50%;
c) dona[ii, sponsoriz]ri sau alte contribu[ii din partea persoanelor fizice ori juridice din [ar] \i din str]in]tate;
d) fonduri externe rambursabile \i nerambursabile;
g) alte surse de finan[are, în conformitate cu legisla[ia în vigoare.
ARTICOLUL 13. Dispozi[ii finale
(1) Centrul de zi pentru copii afla[i în risc de separare de p]rin[i î\i desf]\oar] activitatea în baza unui Cod de etic] \i a unor proceduri proprii
de acordare a serviciilor consemnate în Manualul de proceduri. Personalul centrului este instruit, cunoa\te \i aplic] prevederile Codului de etic] \i
a Manualului de proceduri.
(2) Prin grija \efului de centru, Regulamentul de organizare \i func[ionare al centrului va fi însu\it de c]tre fiecare salariat sub luare de semn]tur].
(3) Nerespectarea dispozi[iilor Regulamentului de organizare \i func[ionare atrage dup] sine r]spunderea administrativ] sau civil].
(4) Personalul angajat beneficiaz] de toate drepturile legale prev]zute în Contractul individual de munc].
(5) Personalul Centrului de zi pentru copii afla[i în risc de separare de p]rin[i, indiferent de func[ia pe care o ocup] este obligat s] cunoasc] \i
s] respecte prevederile prezentului Regulament, precum \i legisla[ia în vigoare cu privire la domeniul protec[iei copilului.
(6) În exercitarea tuturor atribu[iilor, personalul angajat al centrului trebuie s] [in] cont de faptul c] în unitate sunt interzise urm]toarele:
fumatul, consumul de b]uturi alcoolice, consumul de semin[e, folosirea de cuvinte sau gesturi obscene, s] se intervin] la instala[iile electrice,
termice, etc. s] se distrug] bunurile, utilizarea/promovarea în rândul copiilor/tinerilor de materiale de tip pornografic (sub orice form]). Angaja[ii
au obliga[ia ca în timpul programului de lucru s] respecte sarcinile de lucru, s] nu abuzeze de utilizarea telefonului mobil /internetului decât în caz
de nevoie; pentru a p]stra leg]tura cu familia sunt permise maxim 1-2 convorbiri telefonice/zi.
(7) Beneficiarilor centrului le sunt respectate drepturile prev]zute de Constitu[ie, Conven[ia Drepturilor Omului, Legea 272/2004 privind (8) Beneficiarii
au obliga[ia s] p]streze bunurile din dotarea centrului \i s] respecte prevederile Regulamentului de Ordine Interioar] \i normele legale în vigoare.
(9) Evenimentele produse la locul de munc], a\a cum sunt definite de Legea nr. 319/2006, privind s]n]tatea \i securitatea în munc], a
normelor metodologice de aplicare \i a celorlalte acte normative care o completeaz] vor fi raportate \efului de centru, directorului executiv al
D.G.A.S.P.C. S]laj, Inspectoratului teritorial de munc] S]laj \i celorlalte organe prev]zute de lege, dup] caz.
(10) Prevederile prezentului regulament se completeaz] cu orice dispozi[ie legal] ce prive\te organizarea, func[ionarea \i atribu[iile Centrului
de zi pentru copii afla[i în risc de separare de p]rin[i. De asemenea, în m]sura în care se modific] prevederile legale în vigoare la data aprob]rii
prezentului regulament, acesta se consider] de drept modificat cu respectivele prevederi legale.
(11) Prevederile prezentului regulament se completeaz] cu prevederile Regulamentului de organizare \i func[ionare al Direc[iei Generale de
Asisten[] Social] \i Protec[ia Copilului S]laj \i se completeaz]/sau modific] cu aprobarea consiliului jude[ean S]laj.
(12) Prevederile prezentului Regulament de organizare \i func[ionare, se completeaz] sau se modific] cu prevederile legisla[iei în vigoare care
reglementeaz] acest domeniu de activitate.
(13) Se vor respecta prevederile Legii nr.677/2001 pentru protec[ia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal \i libera
circula[ie a acestor date.
(14) În cadrul Centrului de zi pentru copii afla[i în risc de separare de p]rin[i se constituie Comisia de disciplin] pentru beneficiari, prin
dispozi[ia directorului executiv al D.G.A.S.P.C. S]laj \i este format] din: \ef centru, coordonator personal de specialitate, asistent social, psiholog,
educator. Comisia de disciplin] cerceteaz] faptele sesizate ca abateri disciplinare \i propune sanc[iunea aplicabil] celor viza[i.
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(15) În cazul existen[ei unor reclama[ii din partea beneficiarilor cu privire la serviciile oferite sunt stabilite urm]toarele proceduri: a.
Beneficiarul are dreptul de a formula verbal \i/sau în scris reclama[ii cu privire la acordarea serviciilor sociale - direct sau prin intermediul Cutiei
pentru Sesiz]ri \i reclama[ii. b. Reclama[iile pot fi adresate \efului de centru, direct sau prin intermediul oric]rei persoane din cadrul echipei de
implementare a planului de interven[ie personalizat. c. \eful de centru are obliga[ia de a analiza con[inutul reclama[iilor, consultând atât beneficiarul,
cât \i speciali\tii implica[i în implementarea planului individualizat de asisten[] \i de a formula r]spuns în termen de maximum 10 zile de la primirea
reclama[iei. d. Dac] beneficiarul de servicii sociale nu este mul[umit de solu[ionarea reclama[iei, acesta se poate adresa în scris directorului executiv
al D.G.A.S.P.C. S]laj care va clarifica prin dialog divergen[ele dintre p]r[i.

Anexa nr.5
la Hot]r`rea nr.106
din 30 august 2019
REGULAMENT
de organizare \i func[ionare a serviciului social cu cazare @@Centrul de plasament pentru copii cu dizabilit][i@@ din cadrul
Complexului de Servicii Sociale |imleu Silvaniei
ARTICOLUL 1. Defini[ie
(1) Regulamentul de organizare \i func[ionare este un document propriu al serviciului social cu cazare @@Centrul de plasament pentru copii cu
dizabilit][i@@ din cadrul Complexului de Servicii Sociale |imleu Silvaniei, aprobat prin Hot]rârea Consiliului Jude[ean S]laj, întocmit cu respectarea
standardelor minime de calitate aplicabile \i a asigur]rii accesului persoanelor beneficiare la informa[ii privind condi[iile de admitere, serviciile oferite etc.
(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât \i pentru angaja[ii centrului \i, dup] caz, pentru
membrii familiei beneficiarilor, reprezentan[ii legali/conven[ionali, vizitatori.
ARTICOLUL 2. Identificarea serviciului social
Serviciul social @@Centrul de plasament pentru copii cu dizabilit][i@@, cod serviciu social: 8790CR-C-I, este înfiin[at \i administrat de Furnizorul:
Direc[ia General] de Asisten[] Social] \i Protec[ia Copilului S]laj, acreditat conform Certificatului de acreditare nr. 000744/ 05.06.2014, de[ine
Licen[a de func[ionare nr.0001905/23.10.2015, sediul: Str. N. B]lcescu, nr. 19, loc. |imleu Silvaniei, jud. S]laj.
ARTICOLUL 3. Scopul serviciului social
Scopul serviciului social @@Centrul de plasament pentru copii cu dizabilit][i@@ este asigurarea accesului copiilor/tinerilor cu dizabilit][i pe o perioad]
determinat], la g]zduire, îngrijire, educa[ie \i preg]tire profesional] în vederea reintegr]rii sau integr]rii familiale \i integr]rii/ includerii sociale.
ARTICOLUL 4. Cadrul legal de înfiin[are, organizare \i func[ionare
(1) Serviciul social @@Centrul de plasament pentru copii cu dizabilit][i@@ func[ioneaz] cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare
\i func[ionare a serviciilor sociale, reglementat de Legea asisten[ei sociale nr. 292/2011, cu modific]rile ulterioare, Legea privind protec[ia \i
promovarea drepturilor copilului nr. 272/2004 republicat], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare, Legea nr.448/2006 privind protec[ia \i
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicat], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare, Ordinul 286/2006 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind întocmirea Planului de servicii \i a Normelor metodologice privind întocmirea Planului individualizat de protec[ie, Ordinul 288/
2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protec[iei drepturilor copilului, Ordonan[a nr.27/
2015- publicat] în Monitorul Oficial - pentru modificarea \i completarea Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calit][ii în domeniul serviciilor sociale,
H.G. nr. 75/2015 privind reglementarea prest]rii de c]tre copii de activit][i remunerare în domeniile cultural, artistic, sportiv, publicitar, de modeling
etc. H.G. nr. 904/ 2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prev]zute de art. 129 alin. (1) din Legea nr. 272/2004
privind protec[ia \i promovarea drepturilor copilului, H.G. nr. 1113/2014 privind aprobarea Strategiei na[ionale pentru protec[ia \i promovarea
drepturilor copilului pentru perioada 2014-2020 \i a Planului opera[ional pentru implementarea Strategiei na[ionale pentru protec[ia \i promovarea
drepturilor copilului 2014-2016, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare, H.G. nr. 867/2009 privind interzicerea muncilor periculoase pentru copii,
H.G. nr. 1018/2002 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la obliga[iile ce revin serviciilor publice specializate pentru protec[ia drepturilor
copilului în vederea garant]rii respect]rii dreptului la imagine \i intimitate al copilului aflat în plasament sau încredin[are, H.G. nr. 867/ 2015 pentru
aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum \i a regulamentelor - cadru de organizare \i func[ionare a serviciilor sociale precum \i a altor
acte normative secundare aplicabile domeniului, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare
(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul Ministerului Muncii \i Justi[iei Sociale nr. 25/2019 privind aprobarea standardelor minime
de calitate pentru serviciile sociale de tip reziden[ial destinate copiilor din sistemul de protec[ie special].
(3) Serviciul social @@Centrul de plasament pentru copii cu dizabilit][i@@ este înfiin[at prin Hot]rârea Consiliului Jude[ean S]laj nr. 41/
26.06.2002 \i func[ioneaz] f]r] personalitate juridic] în cadrul Complexului de Servicii Sociale |imleu Silvaniei, din subordinea Direc[iei
Generale de Asisten[] Social] \i Protec[ia Copilului S]laj.
ARTICOLUL 5. Principiile care stau la baza acord]rii serviciului social
(1) Serviciul social @@Centrul de plasament pentru copii cu dizabilit][i@@ se organizeaz] \i func[ioneaz] f]r] personalitate juridic], cu
respectarea principiilor generale care guverneaz] sistemul na[ional de asisten[] social], precum \i a principiilor specifice care stau la baza acord]rii
serviciilor sociale prev]zute în legisla[ia specific], în conven[iile interna[ionale ratificate prin lege \i în celelalte acte interna[ionale în materie la care
România este parte, precum \i în standardele minime de calitate aplicabile.
(2) Principiile specifice care stau la baza prest]rii serviciilor sociale în cadrul @@Centrul de plasament pentru copii cu dizabilit][i@@ sunt urm]toarele:
a) respectarea \i promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;
b) protejarea \i promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce prive\te egalitatea de \anse \i tratament, participarea egal],
autodeterminarea, autonomia \i demnitatea personal] \i întreprinderea de ac[iuni nediscriminatorii \i pozitive cu privire la persoanele beneficiare;
c) asigurarea protec[iei împotriva abuzului \i exploat]rii persoanei beneficiare;
d) deschiderea c]tre comunitate;
e) asistarea persoanelor f]r] capacitate de exerci[iu în realizarea \i exercitarea drepturilor lor;
f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol \i statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt;
g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare \i luarea în considerare a acesteia, [inându-se cont, dup] caz, de vârsta \i de gradul s]u de maturitate,
de discern]mânt \i capacitate de exerci[iu;
h) facilitarea men[inerii rela[iilor personale ale beneficiarului \i a contactelor directe, dup] caz, cu fra[ii, p]rin[ii, alte rude, prieteni, precum \i
cu alte persoane fa[] de care acesta a dezvoltat leg]turi de ata\ament;
i) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;
j) asigurarea unei îngrijiri individualizate \i personalizate a persoanei beneficiare;
k) preocuparea permanent] pentru identificarea solu[iilor de integrare în familie sau, dup] caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de
prestare a serviciilor, în baza poten[ialului \i abilit][ilor persoanei beneficiare de a tr]i independent;
l) încurajarea ini[iativelor individuale ale persoanelor beneficiare \i a implic]rii active a acestora în solu[ionarea situa[iilor de dificultate;
m) asigurarea unei interven[ii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;
n) asigurarea confiden[ialit][ii \i a eticii profesionale;
o) primordialitatea responsabilit][ii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacit][i de integrare social] \i implicarea activ] în
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solu[ionarea situa[iilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;
p) colaborarea centrului/unit][ii cu serviciul public de asisten[] social].
(3) Conform prevederilor Legii 272/2004 privind protec[ia \i promovarea drepturilor copilului, republicat], în art. 2 pc.6: în determinarea
interesului superior al copilului se au în vedere cel pu[in urm]toarele:
a) nevoile de dezvoltare fizic], psihologic], de educa[ie \i s]n]tate, de securitate \i stabilitate \i apartenen[] la o familie;
b) opinia copilului în func[ie de vârsta \i gradul de maturitate;
c) istoricul copilului având în vedere în mod special situa[iile de abuz, neglijare, exploatare sau orice alt] form] de violen[] asupra copilului,
precum \i poten[ialele situa[ii de risc care pot interveni în viitor;
d) capacitatea p]rin[ilor sau a persoanelor care urmeaz] s] se ocupe de cre\terea \i îngrijirea copilului de a r]spunde nevoilor concrete ale acestuia;
e) men[inerea rela[iilor personale cu persoanele fa[] de care copilul a dezvoltat rela[ii de ata\ament.
ARTICOLUL 6. Beneficiarii serviciilor sociale
(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în @@Centrul de plasament pentru copii cu dizabilit][i@@ - care are capacitate de 56 de locuri, sunt:
a) copii/tineri afla[i în dificultate în în[elesul Legii 272/2004, care urmeaz] cursurile înv][]mântului special, cu condi[ia s] urmeze o form] de
înv][]mânt - s] î\i continue studiile o singur] dat] în fiecare form] de înv][]mânt de zi, dar f]r] a dep]\i vârsta de 26 de ani. Copiii/tinerii care nu
î\i continu] studiile/au absolvit \coala \i care nu au posibilitatea revenirii în propria familie, fiind confrunta[i cu riscul excluderii - pot beneficia de
serviciile centrului pe o perioad] de pân] la 2 ani.
b) copii/tineri afla[i în dificultate în în[elesul Legii 272/2004, care urmeaz] cursurile înv][]mântului de mas] \i care au fra[i ce frecventeaz]
înv][]mântul special. \i la ace\tia se aplic] condi[ia s] urmeze o form] de înv][]mânt - s] î\i continue studiile o singur] dat] în fiecare form] de
înv][]mânt de zi, dar f]r] a dep]\i vârsta de 26 de ani. Copiii/tinerii care nu î\i continu] studiile/au absolvit \coala \i care nu au posibilitatea revenirii
în propria familie, fiind confrunta[i cu riscul excluderii - pot beneficia de serviciile centrului pe o perioad] de pân] la 2 ani.
(2) Condi[iile de acces/admitere în centru sunt urm]toarele:
a) acte necesare: hot]rârea C.P.C. sau dup] caz S.C. a Instan[ei de Judecat]. De asemenea se comunic] unit][ii de protec[ie reziden[ial] \i dosarul
personal al copilului, care va cuprinde:
1. Actele de identitate în original sau în copie (certificat de na\tere, carte de identitate - atunci când este cazul);
2. Fi\a medical] în original de la medicul de familie, în care s] fie trecute toate vaccinurile f]cute pân] la data institu[ionaliz]rii.
* În cazul în care copilul nu a fost înscris la nici un medic, acesta va prezenta o adeverin[] de la medicul de familie din localitatea de domiciliu,
din care s] reias] c] nu a primit nici un fel de vaccin;
3. Actele de identitate în copie xerox ale p]rin[ilor, reprezentantului legal;
4. Dispozi[ia conduc]torului D.G.A.S.P.C. S]laj, privind instituirea/încetarea plasamentului în regim de urgen[] sau, dup] caz, Hot]rârea
Comisiei pentru Protec[ia Copilului S]laj sau a Instan[ei de Judecat] privind instituirea/ încetarea m]surii de plasament - în original;
5. Documentul care consemneaz] opinia copilului cu privire la stabilirea m]surii de protec[ie, pentru copilul care a împlinit vârsta de 10 ani;
6. Ancheta social] de la domiciliul familiei;
7. Fi\a de evaluare ini[ial];
8. Raportul privind situa[ia psihosocial] a copilului, întocmit de asistentul social care a f]cut demersurile privind institu[ionalizarea copilului;
10. Adeverin[] medical] de la medicul familiei din care s] rezulte starea de s]n]tate a tuturor membrilor familiei;
11. Caracterizarea psiho-pedagogic] de la unitatea de înv][]mânt unde a fost înscris copilul;
12. Hot]rârea privind încadrarea în grad de handicap \i Orientarea \colar] \i profesional], acolo unde se impune;
13. Plan de interven[ie personalizat, elaborat de managerul de caz;
14. Copia numirii managerului de caz;
14. PIP-uri \i PIS-uri, Plan de acomodare a copilului, Fi\e de evaluare detaliate, Rapoartele periodice care au stat la baza stabilirii m]surii de
protec[ie special], Rapoartele trimestriale, Contractul de furnizare de servicii, alte documente relevante pentru situa[ia \i evolu[ia copilului în
centru, pentru copiii care provin din alte centre.
Ulterior, centrul v-a ad]uga la dosarul personal a copilului, urm]toarele documente:
*
Planul de acomodare a copilului
*
Planul personalizat de servicii al copilului
*
Fi\a de evaluare social] a copilului
*
Fi\a de evaluare medical] a copilului
*
Fi\a de evaluare psihologic] a copilului
*
Fi\a de evaluare educa[ional] a copilului
*
Rapoartele periodice privind verificarea împrejur]rilor care au stat la baza stabilirii m]surilor de protec[ie special]
*
Rapoartele trimestriale privind evolu[ia dezvolt]rii fizice, mentale, spirituale, morale, sau sociale a copilului \i a modului în care acesta este îngrijit
*
Contractul de furnizare de servicii încheiat, dup] caz, cu p]rin[ii copilului sau cu copilul dup] împlinirea vârstei de 16 ani
*
Program lunar pentru recreere \i socializare
*
Planurile de interven[ie specializate : educa[ie, s]n]tate, abilitare-reabilitare( unde e cazul), dezvoltarea deprinderilor de via[] independent],
integrare/ reintegrare social]; Planul personalizat de consiliere psihologic]
Dosarele personale ale beneficiarilor sunt p]strate în fi\ete/dulapuri metalice închise, de c]tre asistentul social al centrului.
b) criterii de eligibilitate: asistentul social desemnat de D.G.A.S.P.C. S]laj - în urma sesiz]rii, realizeaz] evaluarea nevoilor copilului, care
include aspecte legate de identitate, familie \i rela[ii sociale, s]n]tate, conduit], dezvoltare emo[ional], comportament. Asistentul social implic] în
evaluarea nevoilor copilului familia acestuia, copilul, persoana care îl îngrije\te sau care l-a avut în grij], al[i speciali\ti, precum \i orice alte
persoane relevante pentru via[a copilului. Copiii cu deficien[] mintal] vor fi evalua[i de S.E.C. în vederea încadr]rii într-un grad de handicap \i
respectiv pentru orientarea \colar]. În urma acestei evalu]ri se va întocmii raportul de evaluare complex] \i planul de servicii personalizat.
Pentru solu[ionarea cauzelor, asistentul social din cadrul D.G.A.S.P.C. S]laj care a instrumentat cazul, prezint] un raport referitor la ancheta
psihosocial] a copilului în cadrul \edin[ei C.P.C. S]laj. Raportul va cuprinde date privind personalitatea, starea fizic] \i mental] a copilului,
antecedentele acestuia, condi[iile în care a fost crescut \i în care a tr]it, orice alte date referitoare la cre\terea \i la educarea lui, care pot folosi
comisiei în solu[ionarea cauzei, propunerea unei m]suri de protec[ie.
c) modalitatea de încheiere a Contractului de furnizare de servicii, a P.I.P. urilor: la intrarea copilului în unitate, acesta precum \i reprezentan[ii
s]i legali, vor primi toate informa[iile necesare referitoare la unitatea de protec[ie (adres], telefon, grupa copilului, R.O.I., R.O.F., Ghidul copilului,
programarea vizitelor, Planul de servicii acordat), responsabilit][ile legale ale p]rin[ilor sau reprezentan[ilor legali fa[] de copil. Totodat] se încheie
un Contract cu familia pentru fiecare beneficiar nou sau direct cu copilul care au împlinit vârsta de 16 ani. În baza acestui contract copilul va
beneficia de servicii în cadrul centrului de plasament.
Copilul va fi înscris în Registrul de eviden[] al unit][ii. Registrul se p]streaz] permanent la sediul unit][ii, atât pe suport de hârtie cât \i electronic. În
cadrul acestui centru copilul beneficiaz] de sprijin direct din partea echipei pluridisciplinare, care evalueaz] \i urm]re\te P.I.P. \i P.I.S., planuri \i programe
ce cuprind nevoile copilului, obiective pe termen: scurt, mediu \i lung, activit][i necesare pentru atingerea obiectivelor stabilite. Trimestrial sau ori de câte
ori se impune, dac] apar modific]ri nea\teptate în via[a copilului, se fac modific]ri a P.I.P. \i implicit \i a P.I.S.-urilor.
De asemenea, echipa pluridisciplinar] va întocmi \i va urm]ri implementarea P.I.P. pentru fiecare caz în parte în baza evalu]rii complexe. Vor
fi înregistrate orice modific]ri ulterioare stabilirii planului de permanen[] care pot genera al[i pa\i de ac[iune sau elaborarea unui alt P.I.P.
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(3) Condi[ii de încetare a serviciilor:
Transferul copiilor/ tinerilor sau încetarea serviciilor poate avea loc în urm]toarele situa[ii:
158. la solicitarea p]rin[ilor sau reprezentan[ilor legali - acolo unde este posibil din punct de vedere psiho-socio-economic;
159. când este necesar] urmarea unui tratament medical sau asigurarea unor servicii de reabilitare/recuperare în alte jude[e;
160. înfiin[area unei unit][i de protec[ie mai apropiate de domiciliu;
161. ameliorarea/compensarea sau agravarea deficien[ei;
162. inadaptabilitatea în centru sau atunci când nevoile copilului impun transferul într-o alt] institu[ie care s] fie mai adecvat];
163. decesul beneficiarului;
164. în cazul adop[iei beneficiarului
165. la solicitarea scris] din partea beneficiarului care a împlinit vârsta de 18 ani \i nu mai dore\te s] beneficieze de serviciile centrului.
Ie\irea copilului din unitate se preg]te\te de c]tre echipa pluridisciplinar] \i persoana de referin[] a copilului cu 3 luni înainte, în urma evalu]rii
posibilit][ilor de reintegrare familial] sau socio-profesional], \i se realizeaz] pe baza Hot]râri Comisiei pentru protec[ia copilului S]laj sau a S.C.
a Instan[ei de judecat]. Protec[ia asigurat] de Centrul de plasament pentru copii cu dizabilit][i are un caracter temporar, P.I.P. prevede solu[ii pentru
integrarea/reintegrarea copilului în familia sa în termenul cel mai scurt, sau dac] acest lucru nu este posibil dup] încheierea procesului de
\colarizare (copilul beneficiind de programe de interven[ie pentru integrarea socio-profesional] a sa). La plecarea copilului/tân]rului din unitate,
în urma încet]rii m]surii de plasament, actele originale se înmâneaz], dup] caz, titularului sau reprezentan[ilor legali, fiind re[inute doar copii ale
acestor documente.
(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în @@Centrul de plasament pentru copii cu dizabilit][i@@ au urm]toarele drepturi:
a) s] li se respecte drepturile \i libert][ile fundamentale, f]r] discriminare pe baz] de ras], sex, religie, opinie sau orice alt] circumstan[]
personal] ori social];
b) de a fi informa[i \i de a participa la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind
interven[ia social] care li se aplic];
c) s] li se asigure p]strarea confiden[ialit][ii asupra informa[iilor furnizate \i primite;
d) s] li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atât timp cât se men[in condi[iile care au generat situa[ia de dificultate;
e) s] fie proteja[i de lege atât ei, cât \i bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exerci[iu;
f) s] li se garanteze demnitatea, intimitatea \i respectarea vie[ii intime;
g) s] participe la evaluarea serviciilor sociale primite;
h) s] li se respecte toate drepturile speciale în situa[ia în care sunt minori sau persoane cu dizabilit][i;
i) dreptul la o alimenta[ie corespunz]toare din punct de vedere calitativ \i cantitativ, [inând cont de vârsta, nevoile \i preferin[ele beneficiarilor,
în conformitate cu legisla[ia în vigoare; posibilitatea de a participa la alegerea alimentelor \i meniurilor zilnice, precum \i în activit][ile de preg]tire
\i servire a mesei;
j) dreptul la îmbr]c]minte, înc]l[]minte, rechizite \i alte echipamente, precum \i bani de buzunar;
k) dreptul la servicii medicale, stomatologice, oftalmologice sau orice alte servicii de sprijin \i promovare a s]n]t][ii;
l) dreptul la educa[ie în unit][ile de înv][]mânt special din localitate;
m) dreptul la timp liber, în care se pot odihni, relaxa sau participa la activit][i de recreare \i socializare;
n) dreptul la protec[ie împotriva oric]ror forme de intimidare, discriminare, abuz, neglijare, exploatare, tratament inuman sau degradant;
o)dreptul la condi[ii de locuit de bun] calitate, decente \i asem]n]toare mediului familial;
p) dreptul de a men[ine \i dezvolta leg]turi cu familia, familia extins], orice alte persoane care reprezentative din via[a copilului/ tân]rului.
(5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în @@Centrul de plasament pentru copii cu dizabilit][i@@ au urm]toarele obliga[ii:
a) s] furnizeze informa[ii corecte cu privire la identitate, situa[ie familial], social], medical] \i economic];
b) s] participe, în raport cu vârsta, situa[ia de dependen[] etc., la procesul de furnizare a serviciilor sociale;
c) s] contribuie, în conformitate cu legisla[ia în vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate, în func[ie de tipul serviciului \i de situa[ia lor material];
d) s] comunice orice modificare intervenit] în leg]tur] cu situa[ia lor personal];
e) s] respecte prevederile prezentului regulament;
s] frecventeze cu regularitate cursurile \colare \i s] participe la activit][ile extra\colare;
s] cunoasc] \i s] respecte normele de conduit] moral], s] adopte o conduit] social] acceptabil];
s] cunoasc] \i s] respecte procedurile referitoare la siguran[] \i securitate;
s] între[in] cur][enia în spa[iile interioare \i exterioare ale centrului;
s] p]streze \i s] foloseasc] cu grij] bunurile de uz personal \i cele de uz colectiv;
s] nu p]r]seasc] centrul f]r] bilet de voie emis de educatorul de serviciu \i semnat de \eful de complex;
s] nu consume alcool, substan[e toxice \i/sau tutun în incinta centrului sau în afara lui;
s] aib] o [inut] decent];
s] respecte personalul centrului \i copiii/tinerii, folosind în acest sens un vocabular adecvat, fiind interzise expresiile vulgare.
ARTICOLUL 7. Activit][i \i func[ii
Principalele func[iile ale serviciului social @@Centrul de plasament pentru copii cu dizabilit][i@@ sunt urm]toarele:
a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea urm]toarele activit][i:
1. reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiar];
2. g]zduire pe perioada determinat];
3. îngrijire personal]: asigur] cazarea, hrana, cazarmamentul, echipamentul \i condi[iile igienico-sanitare necesare protec[iei speciale a copiilor
\i tinerilor care beneficiaz] de acest serviciu, în func[ie de nevoile fiec]rei categorii de beneficiari; asigur], dup] caz, supravegherea st]rii de
s]n]tate, asisten[] medical], recuperare, îngrijire \i supraveghere permanent] a beneficiarilor;
4. asigur] paza \i securitatea beneficiarilor;
5. asigur] beneficiarilor protec[ie \i asisten[] în cunoa\terea \i exercitarea drepturilor lor;
6. asigur] beneficiarilor accesul la educa[ie, informare, cultur];
asigur] educa[ie informal] \i non-formal] a beneficiarilor, în vederea asimil]rii cuno\tin[elor \i deprinderilor necesare integr]rii sociale;
8.asigur] socializarea beneficiarilor, dezvoltarea rela[iilor cu comunitatea;
9.asigur] climatul favorabil dezvolt]rii personalit][ii copiilor;
10.asigur] participarea beneficiarilor la activit][i de grup \i la programe individualizate, adaptate nevoilor \i caracteristicilor lor;
11.asigur] interven[ie de specialitate;
12.contribuie la realizarea obiectivelor cuprinse în planul individualizat de protec[ie;
13. urm]resc modalit][ile concrete de punere în aplicare a m]surilor de protec[ie special], integrarea \i evolu[ia beneficiarilor în cadrul serviciului
\i formuleaz] propuneri vizând completarea sau modificarea planului individualizat de protec[ie sau îmbun]t][irea calit][ii îngrijirii acordate;
14.asigur] posibilit][i de petrecere a timpului liber.
15.asigur] men[inerea \i dezvoltarea leg]turilor cu p]rin[ii, familia l]rgit] \i alte persoane importante pentru copil, exceptând restric[iile în acest sens.
b) de informare a beneficiarilor, poten[ialilor beneficiari, autorit][ilor publice \i publicului larg despre domeniul s]u de activitate, prin
asigurarea urm]toarelor activit][i:
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1. mediatizare prin intermediul afi\elor \i pliantelor, a articolelor în mass-media, reportaje etc.;
2. organizarea de activit][i cultural -artistice împreun] cu alte institu[ii de interes din comunitate;
3. organizarea de mese rotunde \i simpozioane cu privire la serviciile oferite;
4. elaborarea de rapoarte anuale de activitate;
c) de promovare a drepturilor beneficiarilor \i a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum \i de
prevenire a situa[iilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului
acestuia, prin asigurarea urm]toarelor activit][i:
1. asigur] beneficiarilor protec[ie \i asisten[] în cunoa\terea \i exercitarea drepturilor lor;
2. respectarea \i promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului, egalitatea \anselor \i nediscriminarea;
3. ascultarea opiniei copilului \i luarea în considerare a acesteia, [inându-se cont de vârsta \i de gradul s]u de maturitate;
4. informarea p]rin[ilor cu privire la drepturile copiilor precum \i cele cu privire la îndeplinirea obliga[iilor p]rinte\ti;
5. implicarea beneficiarilor în activit][i cultural-sportive, precum \i în orice alte categorii de activit][i desf]\urate la nivel de comunitate.
d) de asigurare a calit][ii serviciilor sociale prin realizarea urm]toarelor activit][i:
1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;
2. realizarea de evalu]ri periodice a serviciilor prestate utilizând chestionare care evalueaz] gradul de satisfac[ie al beneficiarilor;
3. întâlniri \i dezbateri periodice stabilite între personalul de îngrijire, echipa multidisciplinar] \i beneficiarii serviciului.
e) de administrare a resurselor financiare, materiale si umane ale centrului prin realizarea urm]toarelor activit][i:
1. consultarea personalului unit][ii \i consiliul copiilor cu privire la activit][ile care urmeaz] a fi desf]\urate conform Planului anual de activitate
2. consultarea personalului unit][ii cu privire la dorin[a acestora de a participa la cursuri de perfec[ionare, schimburi de experien[], precum \i
achizi[ionarea unor echipamente, instrumente de lucru etc. pentru o bun] func[ionalitate a tuturor compartimentelor
3. încheierea de parteneriate/protocoale de colaborare cu centre din alte jude[e privind asigurarea de hran] \i cazare pentru copii \i personalul
care îi înso[e\te, asigurându-se astfel posibilitatea organiz]rii de tabere în diferite jude[e, cu care se poate face schimb.
ARTICOLUL 8. Structura organizatoric], num]rul de posturi \i categoriile de personal
(1) Serviciul social @@Centrul de plasament pentru copii cu dizabilit][i@@ func[ioneaz] cu un num]r total de personal de 37,5 de norme/serviciu
conform prevederilor Hot]rârii Consiliului Jude[ean nr.din care:
a) personal de conducere:
- \ef complex:0,25 (care coordoneaz] \i activitatea celorlalte centre din cadrul Complexului de Servicii Sociale |imleu Silvaniei);
- coordonator personal de specialitate: 0,5.
b) personal de specialitate de îngrijire \i asisten[]:
- asistent social (263501): 1
- educator studii medii (263508): 5
- educator studii superioare(263508): 5
- asistent medical generalist (325901): 3,75
- infirmier] (532103): 7
- psihopedagog (263412): 1
- psiholog în specialitatea psihologie clinic] (263401):1
- instructor ergoterapeut (223003):1
c) personal cu func[ii administrative, gospod]rire, între[inere-repara[ii, deservire:
- administrator: 1
- muncitor calificat sp]l]torie-lenjerie: 1
- muncitor calificat buc]tar: 4
- muncitor calificat între[inere: 1
- \ofer: 1
- sp]l]toreas]: 1
- referent de specialitate: 2
- casier magaziner: 1
d) voluntari: 5
(2) Raportul angajat/beneficiar este de:1/1,49
ARTICOLUL 9. Personalul de conducere
(1) Personalul de conducere:
a) \ef complex;
b) coordonator personal de specialitate.
(2) Atribu[iile personalului de conducere sunt:
a. Atribu[iile \efului de complex:
- asigur] coordonarea, îndrumarea \i controlul activit][ilor desf]\urate de personalul serviciului \i propune organului competent sanc[iuni
disciplinare pentru salaria[ii care nu î\i îndeplinesc în mod corespunz]tor atribu[iile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furniz]rii
serviciilor sociale, codului muncii etc.;
- elaboreaz] rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implement]rii obiectivelor \i întocme\te inform]ri pe care le
prezint] furnizorului de servicii sociale;
- propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire \i perfec[ionare;
- colaboreaz] cu alte centre/al[i furnizori de servicii sociale \i/sau alte structuri ale societ][ii civile în vederea schimbului de bune practici, a
îmbun]t][irii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calit][ii serviciilor, precum \i pentru identificarea celor mai bune servicii care sa
r]spund] nevoilor persoanelor beneficiare;
- întocme\te raportul anual de activitate;
- asigur] buna desf]\urare a raporturilor de munc] dintre angaja[ii centrului;
- propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice \i a num]rului de personal;
- desf]\oar] activit][i pentru promovarea imaginii centrului în comunitate;
- ia în considerare \i analizeaz] orice sesizare care îi este adresat], referitoare la înc]lc]ri ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe
care îl conduce;
- r]spunde de calitatea activit][ilor desf]\urate de personalul din cadrul serviciului \i dispune, în limita competen[ei, m]suri de organizare care
s] conduc] la îmbun]t][irea acestor activit][i sau, dup] caz, formuleaz] propuneri în acest sens;
- organizeaz] activitatea personalului \i asigur] respectarea timpului de lucru \i a regulamentului de organizare \i func[ionare;
- reprezint] serviciul în rela[iile cu furnizorul de servicii sociale \i, dup] caz, cu autorit][ile \i institu[iile publice, cu persoanele fizice \i juridice
din [ar] \i din str]in]tate, precum \i în justi[ie;
- asigur] comunicarea \i colaborarea permanent] cu D.G.A.S.P.C. S]laj, Prim]ria, cu alte institu[ii publice locale \i jude[ene, precum \i cu
organiza[ii ale societ][ii civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor;
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- propune proiectul bugetului propriu al complexului;
- asigur] îndeplinirea m]surilor de aducere la cuno\tin[] atât personalului, cât \i beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de
organizare \i func[ionare;
- semneaz] contractele încheiate cu familia/ reprezentan[ii legali privind acordarea de servicii sociale în cadrul Complexului de Servicii Sociale
|imleu Silvaniei;
- alte atribu[ii prev]zute în Ordinul nr.25/2019
b. Atribu[iile coordonatorului de personal de specialitate:
- îndrum], coordoneaz] \i verific] activitatea personalului de specialitate;
- îndepline\te atribu[ii de coordonare \i administrare a activit][ii de voluntariat;
- desf]\oar] activit][i pentru promovarea imaginii centrului în comunitate;
- întocme\te Rapoartele trimestriale împreun] cu echipa multidisciplinar];
- întocme\te Rapoarte lunare cu privire la dificult][ile \i riscurile ap]rute;
- coordoneaz] activitatea echipei multidisciplinar];
- propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire \i perfec[ionare;
- orice alte atribu[ii dispuse prin Fi\a postului.
(3) Func[iile de conducere se ocup] prin concurs sau, dup] caz, examen, în condi[iile legii.
(4) Candida[ii pentru ocuparea func[iei de conducere trebuie s] fie absolven[i cu diplom] de înv][]mânt superior în domeniul psihologie, asisten[]
social] \i sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolven[i cu diplom] de licen[] ai înv][]mântului superior în
domeniul juridic, medical, economic \i al \tiin[elor administrative, cu experien[] de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale conform HG nr. 867/
2015 privind aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum \i a regulamentelor-cadru de organizare \i func[ionare a serviciilor sociale.
(5) Sanc[ionarea disciplinar] sau eliberarea din func[ie a conduc]torilor institu[iei se face în condi[iile legii.
ART 10. Personalul de specialitate de îngrijire \i asisten[]. Personal de specialitate \i auxiliar
(1) Personalul de specialitate este format din:
*
asistent social (263501);
*
asistent medical generalist (325901);
*
educator (263508);
*
infirmier] (532103);
*
psihopedagog (263412);
*
instructor ergoterapeut (223003);
*
psiholog în specialitatea psihologie clinic](263401);
(2) Atribu[ii ale personalului de specialitate:
a) asigur] derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate
aplicabile \i a prezentului regulament;
b) colaboreaz] cu speciali\ti din alte centre în vederea solu[ion]rii cazurilor; identific]rii de resurse etc.;
c) monitorizeaz] respectarea standardelor minime de calitate;
d) sesizeaz] conducerii centrului situa[ii care pun în pericol siguran[a beneficiarului, situa[ii de nerespectare a prevederilor prezentului
regulament etc.;
e) întocme\te rapoarte periodice cu privire la activitatea derulat];
f) face propuneri de îmbun]t][ire a activit][ii în vederea cre\terii calit][ii serviciului \i respect]rii legisla[iei;
g) alte atribu[ii prev]zute în standardul minim de calitate aplicabil.
a. Atribu[iile asistentului social:
- se preocup] de cunoa\terea \i respectarea cadrului normativ de protec[ie social] în general \i în special de protec[ia copilului aflat în
dificultate ocrotit în sistem reziden[ial;
- cunoa\terea \i aplicarea programelor de interes na[ional în domeniul protec[iei drepturilor copilului \i conlucreaz] cu \eful de complex \i
ceilal[i salaria[i pentru aplicarea programului @@Restructurarea institu[iilor de tip reziden[ial@@ conform HG. 260/2000;
- asigur] executarea Hot]rârilor Comisiei pentru Protec[ia Copilului care privesc copiii ocroti[i în Centrul de plasament pentru copii cu dizabilit][i;
- asigur] primirea copiilor în Centrul de plasament pentru copii cu dizabilit][i numai pe baza documentelor legale ( Hot]rârea C.P.C. S]laj,
actele de identitate originale, acte de studiu, propunerea \i orientarea Serviciului de Evaluare Complex] S]laj, Fi\a medical], caracterizare
psihopedagogic], Ancheta social] de la domiciliul p]rin[ilor, cererea de plasament etc.);
- asigur] consiliere \i sprijin copiilor ocroti[i în centru, pe diferite probleme (de intimitate, familiale, de adaptabilitate, de s]n]tate, dep]\irea
unor momente dificile din via[a lor, cazuri de abuz etc.)
- sprijin] accesul familiei naturale \i a rudeniilor în centrul de plasament \i conlucreaz] cu educatorii pentru activit][i de re-socializare \i
pedagogii sociali pentru consemnarea în Registru a vizitelor \i a faptelor care atest] leg]tura copil -familie;
- reevalueaz] trimestrial situa[ia social] a familiei prin vizite la domiciliu, rela[ia cu Prim]ria \i D.G.A.S.P.C. S]laj, solicit] anchete sociale \i
propune C.P.C. S]laj m]surile care se impun în func[ie de caz;
- întocme\te împreun] cu echipa multifunc[ional] P.I.P. \i P.I.S. pentru fiecare beneficiar; revizuie\te aceste planuri o dat] la 3 luni,
comunicând rezultatele cu managerul de caz \i \eful de centru, p]rin[ii \i copiii acestora; aceste planuri sunt vizate de \eful de centru;
- întocme\te Contractul cu familia/reprezentan[ii legali; acest document se înregistreaz], este semnat de c]tre directorul executiv al D.G.A.S.P.C.
S]laj, de c]tre \eful Complexului de Servicii Sociale |imleu Silvaniei \i de c]tre p]rin[i/ reprezentan[ii legali;
- stabile\te m]suri de ie\ire a copilului din sistem, urm]rind aspectele: cunoa\terea de c]tre copil a caracteristicilor concrete ale viitorului mod
de via[]; pe cât posibil antrenarea prin programe de tranzi[ie, asigurarea unui sentiment de continuitate a vie[ii copilului \i discutarea de modalit][i
prin care, dup] p]r]sirea unit][ii copilul va men[ine rela[iile de comunicare cu colegii \i persoanele din centrul de plasament; preg]tirea familiei,
- alte atribu[ii prev]zute în fi\a postului.
110. Atribu[iile asistentului medical generalist:
166. acord] prim-ajutor în situa[ii de urgen[] pân] la chemarea medicului de familie pe care-l informeaz] asupra st]rii copilului, sau ia toate
m]surile de a ajunge copilul la spital dac] situa[ia o impune;
167. preg]te\te copilul prin tehnici specifice pentru investiga[ii speciale sau interven[ii chirurgicale, organizând transportul copilului bolnav
\i la nevoie supravegheaz] copilul pân] la medicul de familie/spital;
168. administreaz] medica[ia, efectueaz] tratamentele, imuniz]rile, test]rile biologice, conform prescrip[iei medicale;
169. coordoneaz] activitatea echipei de la blocul alimentar \i buc]t]rie privind preg]tirea alimentelor \i respectarea prescrip[iilor medicale, în
conformitate cu legisla[ia în vigoare;
170. controleaz] zilnic respectarea normelor igienico-sanitare din blocul alimentar, a normelor în vigoare privind controlul \i combaterea
infec[iilor, a normelor de protec[ia muncii \i a Regulamentului de Ordine Interioar];
171. îndrum], sprijin] \i consiliaz] pe probleme de s]n]tate, igien] personal], evalu]ri medicale periodice sau ori de câte ori se impune,
tratamente diverse \i de specialitate, stomatologice, nutri[ie \i diet], exerci[iu \i odihn], educa[ie pentru s]n]tate, educa[ie sexual] \i contraceptiv],
abilitare -reabilitare etc.;
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172. desf]\oar] activit][i cu personalul unit][ii cu privire la normele igienico-sanitare, acordarea primului ajutor în caz de accidente etc.;
173. consemneaz] într-un registru special informa[iile referitoare la: medicamente, tratamente \i asisten[] de prim-ajutor, precizând numele
copilului, data, ora, denumirea medicamentului administrat \i doza, motivul administr]rii;
- respectarea programului de lucru conform planific]rii pe ture în vederea asigur]rii continuit][ii serviciului \i în zilele de sâmb]t] \i duminic],
s]rb]tori legale în care nu se lucreaz],
- alte atribu[ii prev]zute în fi\a postului.
c. Atribu[iile educatorului cu studii superioare:
- asigur] \i r]spunde de securitatea copiilor \i le ofer] condi[ii corespunz]toare dezvolt]rii fizice, psihice \i afective;
- se implic] în amenajarea \i între[inerea spa[iului, pentru a oferi condi[ii de securitate, func[ionare, igien], estetic], etc.;
- desf]\oar] activit][i de înv][are non-formal] \i informal], precum \i activit][i de dezvoltare a deprinderilor de via[] independent], de
autonomie personal]; obiectivele activit][ilor educa[ionale fiind adaptate vârstei \i nivelului intelectual al fiec]rui copil;
- respect] personalitatea copilului, dezvolt] un demers educa[ional individualizat, bazat pe o rela[ie cotidian] de tip p]rinte - copil;
- întocme\te fi\e de observa[ie \i alte documente care sunt necesare pentru buna desf]\urare a activit][ii;
- cunoa\te particularit][ile de vârst] \i diferen[ele individuale de conduit] ale copiilor, folosind o comunicare adecvat] cu ace\tia;
- preg]te\te copilul pentru momentul când iese din sistemul de protec[ie, urm]rind aspecte precum: cunoa\terea de c]tre copil a caracteristicilor
concrete ale viitorului mod de via[], pe cât posibil antrenarea în programe de tranzi[ie, asigurarea unui sentiment de continuitate a vie[ii copilului;
- cunoa\te \i respect] regulile cu privire la intimitate \i confiden[ialitate: acces la dosar, utilizarea informa[iilor, asigurarea îngrijirii \i igienei
personale, aspecte \i probleme de ordin personal, modul de administrare a medicamentelor, inviolabilitatea coresponden[ei, dreptul la convorbiri
telefonice private etc.;
- încurajeaz] copiii în vederea dezvolt]rii de rela[ii pozitive cu: familia, al[i copii, cu personalul din centru, sau cu orice alte persoane cu care
intr] în contact;
- respectarea programului de lucru conform planific]rii pe ture în vederea asigur]rii continuit][ii serviciului \i în zilele de sâmb]t] \i duminic],
s]rb]tori legale în care nu se lucreaz],
- alte atribu[ii prev]zute în fi\a postului.
d. Atribu[iile educatorului cu studii medii:
- asigur] \i r]spunde de securitatea copiilor \i le ofer] condi[ii corespunz]toare dezvolt]rii fizice, psihice \i afective;
- se implic] în amenajarea \i între[inerea spa[iului, pentru a oferi condi[ii de securitate, func[ionare, igien], estetic], etc.;
- desf]\oar] activit][i de înv][are non-formal] \i informal], precum \i activit][i de dezvoltare a deprinderilor de via[] independent], de
autonomie personal]; obiectivele activit][ilor educa[ionale fiind adaptate vârstei \i nivelului intelectual al fiec]rui copil;
- respect] personalitatea copilului, dezvolt] un demers educa[ional individualizat, bazat pe o rela[ie cotidian] de tip p]rinte - copil;
- întocme\te fi\e de observa[ie \i alte documente care sunt necesare pentru buna desf]\urare a activit][ii;
- cunoa\te particularit][ile de vârst] \i diferen[ele individuale de conduit] ale copiilor, folosind o comunicare adecvat] cu ace\tia;
- preg]te\te copilul pentru momentul când iese din sistemul de protec[ie, urm]rind aspecte precum: cunoa\terea de c]tre copil a caracteristicilor
concrete ale viitorului mod de via[], pe cât posibil antrenarea în programe de tranzi[ie, asigurarea unui sentiment de continuitate a vie[ii copilului;
- cunoa\te \i respect] regulile cu privire la intimitate \i confiden[ialitate: acces la dosar, utilizarea informa[iilor, asigurarea îngrijirii \i igienei
personale, aspecte \i probleme de ordin personal, modul de administrare a medicamentelor, inviolabilitatea coresponden[ei, dreptul la convorbiri
telefonice private etc.;
- încurajeaz] copiii în vederea dezvolt]rii de rela[ii pozitive cu: familia, al[i copii, cu personalul din centru, sau cu orice alte persoane cu care
intr] în contact;
- respectarea programului de lucru conform planific]rii pe ture în vederea asigur]rii continuit][ii serviciului \i în zilele de sâmb]t] \i duminic],
s]rb]tori legale în care nu se lucreaz],
- alte atribu[ii prev]zute în fi\a postului.
e. Atribu[iile infirmierei:
- r]spunde de via[a \i securitatea copilului în timpul nop[ii, în perioada efectu]rii serviciului;
- [ine leg]tura cu pedagogul social \i educatorul \i cu personalul medical din unitate pentru a-\i comunica reciproc unele comport]ri sau
afec[iuni ale copiilor;
- consemneaz] într-un registru special toate evenimentele ap]rute în timpul nop[ii, precum \i m]surile care au fost luate, toate aceste
evenimente sunt comunicare diminea[a \efului de complex;
- particip] la programul de igien] al copiilor (seara \i diminea[a), supravegheaz] \i îndrum] copiii cu privire la efectuarea programului de
sear]/diminea[] (aranjarea patului, preg]tirea hainelor pentru ziua urm]toare, îmbr]carea etc.);
- supravegheaz] \i r]spunde pe tot parcursul orelor de serviciu de desf]\urarea în condi[ii corespunz]toare a programului de somn, intervenind
la nevoie pentru aplanarea oric]ror conflicte sau incidente;
- treze\te copiii cu enurezis, conform programului (la ora 12, 3 \i 6) \i consemneaz] în registru acest fapt;
- pred] copiii la \coal] pe baz] de Proces verbal;
- respectarea programului de lucru conform planific]rii pe ture în vederea asigur]rii continuit][ii serviciului \i în zilele de sâmb]t] \i duminic],
s]rb]tori legale în care nu se lucreaz],
- alte atribu[ii prev]zute în fi\a postului.
f. Atribu[iile psihopedagogului:
- se preocup] de cunoa\terea \i respectarea cadrului normativ de protec[ie social] în general \i în special de protec[ia copilului aflat în
dificultate, ocrotit în sistemul reziden[ial;
- asigur] informarea \i consilierea tinerilor pe diferite subiecte: cunoa\terea \i auto-cunoa\terea, adaptarea tinerilor la mediul social, optimizarea
rela[iilor loc de munc] - tân]r-personal angajat;
- le insufl] copiilor/tinerilor respectul pentru familie în general, ca aspect ini[ial al preg]tirii acestora pentru via[a de adult, fiind ajuta[i s]
pre[uiasc] pe cât posibil orice etap] din via[a lor, inclusiv perioada petrecut] în alte centre de plasament cu care vor p]stra leg]tura;
- organizeaz] \i promoveaz] activitatea de consiliere psihopedagogic], întocmind rapoarte;
- elaboreaz] \i organizeaz] programe, proiecte \i activit][i de prevenire sau diminuare a factorilor care determin] tulbur]ri de comportament,
comportamente cu risc sau disconfort psihic prin intermediul metodelor, procedeelor \i tehnicilor specifice (dezvoltarea comportamentelor
s]n]toase, prevenirea consumului de droguri, prevenire BTS/HIV/SIDA, prevenirea violen[ei, agresivit][ii \i a comportamentelor delincvente,
prevenirea sarcinii nedorite etc.);
- ofer] asisten[] psihopedagogic] copiilor/tinerilor cu tulbur]ri emo[ionale, tulbur]ri psihosomatice, cerin[e educative speciale etc.;
- întocme\te împreun] cu echipa multidisciplinar] P.I.P. \i P.I.S. pentru fiecare beneficiar; revizuie\te aceste planuri o dat] la 3 luni,
- îndepline\te \i alte atribu[ii prev]zute în fi\a postului.
g. Atribu[iile ergoterapeutului
- asigur] \i r]spunde de securitatea beneficiarilor \i le ofer] condi[ii corespunz]toare dezvolt]rii fizice, psihice \i afective;
- se implic] în amenajarea \i între[inerea spa[iului, pentru a oferi condi[ii de securitate, func[ionare, igien], estetic], etc.;
- desf]\oar] activit][i de înv][are non-formal] \i informal], precum \i activit][i de dezvoltare a deprinderilor de via[] independent], de
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autonomie personal]; obiectivele activit][ilor educa[ionale fiind adaptate vârstei \i nivelului intelectual al fiec]rui beneficiar;
- respect] personalitatea copilului, dezvolt] un demers educa[ional individualizat, bazat pe o rela[ie cotidian] de tip p]rinte - copil;
- întocme\te fi\e de observa[ie \i alte documente care sunt necesare pentru buna desf]\urare a activit][ii;
- cunoa\te particularit][ile de vârst] \i diferen[ele individuale de conduit] ale copiilor, folosind o comunicare adecvat] cu ace\tia;
- preg]te\te copilul pentru momentul când iese din unitate, urm]rind aspecte precum: cunoa\terea caracteristicilor concrete ale viitorului mod
de via[], pe cât posibil antrenarea în programe de tranzi[ie, asigurarea unui sentiment de continuitate;
- cunoa\te \i respect] regulile cu privire la intimitate \i confiden[ialitate: acces la dosar, utilizarea informa[iilor, asigurarea îngrijirii \i igienei
personale, aspecte \i probleme de ordin personal, modul de administrare a medicamentelor, inviolabilitatea coresponden[ei, dreptul la convorbiri
telefonice private etc.;
- încurajeaz] beneficiarii în vederea dezvolt]rii de rela[ii pozitive cu: familia, al[i copii/tineri, cu personalul din centru, sau cu orice alte
persoane cu care intr] în contact;
- respect] programul de lucru,
- îndepline\te \i alte atribu[ii prev]zute în fi\a postului.
h. Atribu[iile psihologului în specialitatea psihologie clinic]:
- desf]\oar] activit][i de: observare, evaluare/reevaluare, diagnostic, consiliere individual] \i de grup \i terapie individual] \i de grup;
- efectueaz] evaluarea complet] \i complex] a copilului nou venit;
- desf]\oar] activit][i de consiliere \i training cu familia sau sus[in]torul legal al copilului;
- organizeaz] grupuri de formare \i supervizare a personalului care particip] direct la programul educa[ional;
- particip] al]turi de ceilal[i speciali\ti la elaborarea strategiilor de evaluare \i recuperare a fiec]rui copil;
- indic] \i colaboreaz] la stabilirea programului progresiv de recuperare educa[ional] \i socializare dup] posibilit][ile func[ionale ale fiec]rui
copil, P.I.P. \i P.I.S. -uri; revizuie\te aceste documente o dat] la 3 luni;
- manifest] profesionalism, în[elegere \i r]bdare, dragoste fa[] de copiii din cadrul centrului;
- urm]re\te modul în care se respect] drepturile copilului rezident, care privesc respectarea aloca[iei de hran], calitatea meniurilor \i modul de
servire a mesei, precum \i asigurarea îmbr]c]mintei pentru copii, informând \eful de centru despre neajunsurile existente, precum \i alocarea \i
cheltuirea banilor de buzunar;
- urm]re\te asigurarea condi[iilor de cazare, de îmbun]t][ire a mediului ambiant \i starea de igien];
- realizeaz] consilierea \i preg]tirea copilului premerg]tor unor m]suri de protec[ie (adop[ie, plasament) transfer, reintegrarea familial],
integrare \i reintegrare profesional] \i social] etc.
- îndepline\te \i alte atribu[ii prev]zute în fi\a postului.
(3)Atribu[iile voluntarului:
- îndepline\te atribu[iile ce îi revin conform fi\ei de voluntariat;
- execut] la timp \i în bune condi[ii atribu[iile specificate în fi\a de voluntariat;
- principalele activit][i desf]\urate sunt de joc, socializare, recreere etc.;
- respect] disciplina muncii;
- respect] prevederile cuprinse în contractul de voluntariat, are obliga[ia de a respecta prevederile ROI, ROF;
- î\i însu\e\te \i respect] normele \i instruc[iunile de securitate \i s]n]tate a muncii \i m]surile de aplicare a acestora;
- este loial intereselor institu[iei, p]strând confiden[ialitatea datelor \i informa[iilor pe care le de[ine în urma exercit]rii activit][ii.
ARTICOLUL 11. Personalul administrativ, gospod]rie, între[inere-repara[ii, deservire
Personalul administrativ asigur] activit][ile auxiliare atât pentru Centrul de plasament pentru copii cu dizabilit][i, cât \i pentru toate celelalte
centre aflate în subordinea Complexului de Servicii Sociale |imleu Silvaniei \i const] în: servicii administrative, aprovizionare, mentenan[],
achizi[ii etc. Personalul administrativ este format din:
administrator
muncitor calificat sp]l]torie-lenjerie
muncitor calificat buc]tar
muncitor calificat între[inere
\ofer
sp]l]toreas]
consilier
referent de specialitate
casier magaziner.
a. Atribu[iile administratorului:
- rezolv] împreun] cu conducerea unit][ii toate problemele ce revin sectorului administrativ - gospod]resc; în fiecare luni a s]pt]mânii se
prezint] cu planul de lucru pentru s]pt]mâna în curs, în vederea aprob]rii;
- întocme\te planul de munc] al fiec]rui sector, pe care îl supune aprob]rii \i urm]re\te aplicarea lui de c]tre fiecare angajat în parte;
- r]spunde de înzestrarea internatului, a cantinei \i a celorlalte dependin[e cu materialele necesare;
- administreaz] \i r]spunde de p]strarea bunurilor mobile \i imobile, de inventarul institu[iei pe care îl repartizeaz] pe oameni \i [ine eviden[a sa;
- preg]te\te din timp aprovizionarea cu alimente, îmbr]c]minte \i rechizite \colare, întocmind referate de necesitate \i realizeaz] studiu de pia[];
- r]spunde de administrarea cantinei, face propuneri pentru alc]tuirea meniurilor \i întocme\te lista zilnic] de alimente pe care o supune spre aprobare;
- întocme\te graficele personalului angajat, precum \i pontajul în fiecare 1 a lunii în curs;
- prezint] documentele necesare contabilului, referate de necesitate, oferte de pre[ sau procese verbale pentru materiale ce se g]sesc doar întrun singur magazin specializat, recep[ia pentru fiecare obiect sau material intrat în magazie, precum \i bon de scoatere din magazie a fiec]rui
material, comenzi etc.;
- îndepline\te \i alte atribu[ii prev]zute în fi\a postului.
b. Atribu[iile muncitorului calificat sp]l]torie-lenjerie:
- p]streaz] în ordine echipamentul copiilor pe rafturi \i umera\e, pe categorii \i numere;
- [ine eviden[a clar] a tuturor obiectelor de îmbr]c]minte \i înc]l[]minte;
- verific] periodic echipamentul, f]când inventarul \i întocmind procese verbale pentru echipamentul dat la copii/ grupe;
- gestioneaz] îmbr]c]mintea, pe baza de fi\e, bonuri \i procese verbale, încheiate între lenjerie - educatori - infirmieri - infirmerie - sp]l]torie;
- repar] toate articolele de îmbr]c]minte ale copiilor/tinerilor;
- se îngrije\te ca articolele de îmbr]c]minte, lenjeria de pat \i alte materiale s] fie date în folosin[] doar dup] ce au parcurs toate etapele: de
sp]lare, dezinfec[ie, repararea lor, c]lcarea etc.;
- schimb] lenjeria de pat o dat] pe s]pt]mân] sau de câte ori se impune,
- îndepline\te \i alte atribu[ii prev]zute în fi\a postului.
c. Atribu[iile muncitorului calificat buc]tar:
- conduce toate lucr]rile din buc]t]rie, preg]te\te meniurile \i preparatele de cofet]rie;
- elaboreaz] meniul s]pt]mânal împreun] cu magazinerul, administratorul \i asistentul medical;
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- prime\te produsele alimentare de la magaziner, verific] din punct de vedere calitativ \i cantitativ aceste produse \i r]spunde de corecta lor
p]strare \i distribuire în totalitate a cantit][ilor primite pe baza @@Listei de alimente@@;
- asigur] respectarea cerin[elor igienico-sanitare în buc]t]rie, sala de mese \i dependin[e; între[ine zilnic cur][enia în blocul alimentar prin
\tergerea prafului, sp]larea cu ap] \i detergent, urmat] de dezinfec[ia cu substan[e dezinfectante;
- r]spunde de corecta împ]r[ire a hranei în func[ie de vârst] \i sex, regim alimentar, respectând legisla[ia în domeniu;
- r]spunde de preg]tirea la timp a mesei \i de calitatea mânc]rurilor;
- respectarea programului de lucru conform planific]rii pe ture în vederea asigur]rii continuit][ii serviciului \i în zilele de sâmb]t] \i duminic],
s]rb]tori legale în care nu se lucreaz],
- îndepline\te \i alte atribu[ii prev]zute în fi\a postului.
d. Atribu[iile muncitorului calificat între[inere:
- se îngrije\te de buna func[ionare a instala[iei electrice, sanitare \i înc]lzire;
- r]spunde de buna func[ionare aparaturii electrice din unitate;
- execut] repara[iile curente \i lucr]rile de între[inere necesare la instala[iile din inventarul unit][ii;
- efectueaz] lucr]ri de între[inere \i reparare curent] a bunurilor din unitate (mobilier, aparatur] electrocasnic], biciclete etc.);
- execut] lucr]ri de între[inere în curtea unit][ii, inclusiv cosit iarba, t]iat pomi, etc.;
174. zilnic întreprinde ac[iuni de verificare a dormitoarelor, cantinei, sp]l]toriei în ceea ce prive\te: instala[iile aparatura, siguran[a u\ilor \i
geamurilor, în vederea remedierii defec[iunilor \i a siguran[ei privind evitarea accidentelor;
175. verific] periodic func[ionarea sistemului de canalizare \i intervine ori de câte ori se impune;
176. r]spunde de materialele primite conform bonului de consum \i conduce o eviden[] a acestor bunuri într-un registru în care sunt
eviden[iate \i lucr]rile efectuate;
177. comunic] permanent cu conducerea unit][ii referitor la defec[iunile ap]rute, materialele necesare \i m]surile care se impun a se lua,
178. îndepline\te \i alte atribu[ii prev]zute în fi\a postului.
e. Atribu[iile \oferului:
- cunoa\te \i aplic] în practic] no[iunile legislative \i normativele privind circula[ia rutier]; conduce cu mare aten[ie respectând legisla[ia rutier]
\i fiind preocupat de siguran[a pasagerilor;
- cunoa\te în permanen[] starea tehnic] a mijlocului de transport;
- se preocup] de: Inspec[ia tehnic], asigurarea ma\inii, rovinieta;
- între[ine în stare perfect] de func[ionare autovehiculele, iar atunci când constat] defec[iuni tehnice remediaz] personal problema sau apeleaz]
la ateliere specializate;
- deplasarea autovehiculului se face numai cu aprobarea \efului de complex \i numai în interesul unit][ii;
- completeaz] zilnic Foaia de parcurs; completeaz] F.A.Z. la sfâr\itul fiec]rei luni;
- verific] zilnic nivelul uleiului, a apei \i a instala[iei electrice (semnalizare, faz]), frânele;
- r]spunde de starea ma\inii \i se îngrije\te ca pe perioada transportului cu copiii s] nu apar] distrugeri, iar copiii s] adopte o atitudine corect]
în mijlocul de transport,
- îndepline\te \i alte atribu[ii prev]zute în fi\a postului.
f. Atribu[iile sp]l]toresei:
- organizeaz] sortarea, sp]larea \i uscarea cazarmamentului echipamentului copiilor;
- r]spunde numeric \i calitativ de obiectele vestimentare ce se dau la sp]lare;
- schimb] la nevoie echipamentul murdar al copiilor;
- organizeaz] sortarea, sp]larea \i uscarea echipamentului de protec[ie al angaja[ilor, precum \i a altor obiecte de lenjerie ca ex.: fe[e de mas],
prosoape de buc]t]rie etc.;
- realizeaz] colaborarea permanent] cu lenjeria prin confruntarea periodic] a bonurilor de predare-preluare a ruf]riei \i cazarmamentului;
- urm]re\te buna func[ionare a ma\inilor de sp]lat, f]r] a fi supra-nc]rcate, programarea corect] (f]r] a s]ri peste programe sau alimentarea
manual] cu ap]),
- îndepline\te \i alte atribu[ii prev]zute în fi\a postului.
g. Atribu[iile referentului de specialitate:
- în data de 10 ale fiec]rei luni se prezint] la D.G.A.S.P.C. S]laj cu actele pentru control salarii, pentru semn]turi, dup] care un exemplar din
ordinele de plat] \i situa[ie recapitulativ] le depune la Trezoreria Zal]u;
- întocme\te statele de plat] în modulul @@rezum@@ pe baza pontajului pe care îl prime\te de la administrator;
- pe baza statelor de plat] întocme\te \i depune online declara[iile lunare;
- întocme\te statele de func[ii ale unit][ii \i le prezint] spre aprobare;
- opereaz] în Revisal toate modific]rile pe baza actelor legale \i a preciz]rilor f]cute de serviciul de resort al D.G.A.S.P.C. S]laj;
- întocme\te graficul concediilor de odihn] împreun] cu administratorul \i \eful de centru;
- întocme\te potrivit legii dosarele de pensionare pentru limita de vârst] \i invaliditate \i r]spunde de depunerea lor în termen;
- întocme\te \i opereaz] bonurile de consum la materiale, obiecte de inventar, echipament - pentru Casa de tip familial Iaz;
- întocme\te recep[ii pentru Casa de tip familial Iaz;
- întocme\te rapoartele statistice cerute de lege,
- îndepline\te \i alte atribu[ii prev]zute în fi\a postului.
h. Atribu[iile casierului magaziner:
- întocme\te recep[ia bunurilor ce se primesc în unitate, aceasta se va face în condi[iile stabilite prin regulamentul privind recep[ia \i primirea
m]rfurilor. Bunurile se primesc de c]tre gestionar pe baza documentelor justificative (factura, aviz de înso[ire a m]rfii);
- eliberarea bunurilor din magazie se va face de c]tre gestionar în baza unui referat de necesitate sau a Listei zilnice de alimente, atât cantitativ cât \i
calitativ, [inând cont de normele specificate pe actele de eliberare prin cânt]rire, m]surare, num]rare, etc., aprobate de \eful de centru \i vizate de consilier;
- pred] alimentele buc]tarului, în prezen[a asistentului medical \i administratorului;
- pred] actele de primire \i eliberare a bunurilor la compartimentul contabilitate a doua zi, dup] completarea lor;
- [ine eviden[a tehnico-operativ] cu ajutorul Fi\elor de magazie, care se deschid pe feluri de materiale, sortimente, dimensiuni;
- înregistreaz] în fi\ele de magazie zilnic intr]rile \i ie\irile bunurilor pe baza documentelor justificative;
- este preocupat ca în magazie s] existe toate produsele de care unitatea are nevoie; s] solicite din timp administratorului aprovizionarea cu
produsele respective;
- îndepline\te func[ia de casier, întocme\te registrul de cas], completeaz] CEC pentru ridicare de numerar, chitan[e pentru încas]ri, dispozi[ii
de plat] \i încasare;
- se asigur] c] alimentele intrate în magazie corespund din punct de vedere calitativ \i sunt înso[ite de documentele care atest] calitatea
produselor, conform legii,
- îndepline\te \i alte atribu[ii prev]zute în fi\a postului.
ARTICOLUL 12 Finan[area centrului
(1) În estimarea bugetului de venituri \i cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea resurselor necesare acord]rii serviciilor sociale cel pu[in la
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nivelul standardelor minime de calitate aplicabile.
(2) Finan[area cheltuielilor centrului se asigur], în condi[iile legii, din urm]toarele surse:
a) bugetul local al jude[ului S]laj;
b) dona[ii, sponsoriz]ri sau alte contribu[ii din partea persoanelor fizice ori juridice din [ar] \i din str]in]tate;
c) fonduri externe rambursabile \i nerambursabile;
d) alte surse de finan[are, în conformitate cu legisla[ia în vigoare.
ARTICOLUL 13 Dispozi[ii finale
(1) Centrul de plasament pentru copii cu dizabilit][i î\i desf]\oar] activitatea în baza unui Cod de etic] \i a unor proceduri proprii de acordare a serviciilor,
consemnate în Manualul de proceduri. Personalul centrului este instruit, cunoa\te \i aplic] prevederile Codului de etic] \i a Manualului de proceduri.
(2) Prin grija \efului de complex, Regulamentul de organizare \i func[ionare al centrului va fi însu\it de c]tre fiecare salariat sub luare de semn]tur].
(3) Nerespectarea dispozi[iilor Regulamentului de organizare \i func[ionare atrage dup] sine r]spunderea administrativ] sau civil].
(4) Personalul angajat beneficiaz] de toate drepturile legale prev]zute în Contractul individual de munc].
(5) Personalul Centrului de plasament pentru copii cu dizabilit][i, indiferent de func[ia pe care o ocup] este obligat s] cunoasc] \i s] respecte
prevederile prezentului Regulament, precum \i legisla[ia în vigoare cu privire la domeniul protec[iei copilului.
(6) În exercitarea tuturor atribu[iilor, personalul angajat al centrului trebuie s] [in] cont de faptul c] în unitate sunt interzise urm]toarele:
fumatul, consumul de b]uturi alcoolice, consumul de semin[e, folosirea de cuvinte sau gesturi obscene, s] se intervin] la instala[iile electrice,
termice, etc. s] se distrug] bunurile, utilizarea/promovarea în rândul copiilor/tinerilor de materiale de tip pornografic (sub orice form]). Angaja[ii
au obliga[ia ca în timpul programului de lucru s] respecte sarcinile de lucru, s] nu abuzeze de utilizarea telefonului mobil /internetului decât în caz
de nevoie; pentru a p]stra leg]tura cu familia sunt permise maxim 1-2 convorbiri telefonice/zi.
(7) Beneficiarilor centrului le sunt respectate drepturile prev]zute de Constitu[ie, Conven[ia Drepturilor Omului, Legea 272/2004 privind
protec[ia \i promovarea drepturilor copilului, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare \i de alte legi.
(8) Beneficiarii au obliga[ia s] p]streze bunurile din dotarea centrului \i s] respecte prevederile Regulamentului de Ordine Interioar] \i normele
legale în vigoare.
(9) Evenimentele produse la locul de munc], a\a cum sunt definite de Legea nr. 319/2006, privind s]n]tatea \i securitatea în munc], a
normelor metodologice de aplicare \i a celorlalte acte normative care o completeaz] vor fi raportate \efului de centru, directorului executiv al
D.G.A.S.P.C. S]laj, Inspectoratului teritorial de munc] S]laj \i celorlalte organe prev]zute de lege, dup] caz.
(10) Prevederile prezentului regulament se completeaz] cu orice dispozi[ie legal] ce prive\te organizarea, func[ionarea \i atribu[iile Centrului
de plasament pentru copii cu dizabilit][i. De asemenea, în m]sura în care se modific] prevederile legale în vigoare la data aprob]rii prezentului
regulament, acesta se consider] de drept modificat cu respectivele prevederi legale.
(11) Prevederile prezentului regulament se completeaz] cu prevederile Regulamentului de organizare \i func[ionare al Direc[iei Generale de
Asisten[] Social] \i Protec[ia Copilului S]laj \i se completeaz]/sau modific] cu aprobarea consiliului jude[ean S]laj.
(12) Prevederile prezentului Regulament de organizare \i func[ionare, se completeaz] sau se modific] cu prevederile legisla[iei în vigoare care
reglementeaz] acest domeniu de activitate.
(13) Se vor respecta prevederile Legii nr.677/2001 pentru protec[ia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal \i libera
circula[ie a acestor date.
(14) În cadrul Centrului de plasament pentru copii cu dizabilit][i se constituie Comisia de disciplin] pentru beneficiari, prin dispozi[ia
directorului executiv al D.G.A.S.P.C. S]laj \i este format] din: \ef centru, coordonator personal de specialitate, asistent social, psiholog, 2
educatori. Comisia de disciplin] cerceteaz] faptele sesizate ca abateri disciplinare \i propune sanc[iunea aplicabil] celor viza[i.
(15) În cazul existen[ei unor reclama[ii din partea beneficiarilor cu privire la serviciile oferite sunt stabilite urm]toarele proceduri: a.
Beneficiarul are dreptul de a formula verbal \i/sau în scris reclama[ii cu privire la acordarea serviciilor sociale - direct sau prin intermediul Cutiei
pentru Sesiz]ri \i reclama[ii. b. Reclama[iile pot fi adresate \efului de complex, direct sau prin intermediul oric]rei persoane din cadrul echipei de
implementare a planului de interven[ie personalizat. c. \eful de complex are obliga[ia de a analiza con[inutul reclama[iilor, consultând atât
beneficiarul, cât \i speciali\tii implica[i în implementarea planului individualizat de asisten[] \i de a formula r]spuns în termen de maximum 10 zile
de la primirea reclama[iei. d. Dac] beneficiarul de servicii sociale nu este mul[umit de solu[ionarea reclama[iei, acesta se poate adresa în scris
directorului executiv al D.G.A.S.P.C. S]laj care va clarifica prin dialog divergen[ele dintre p]r[i.

Anexa nr.6
la Hot]r`rea nr.106
din 30 august 2019

REGULAMENT
de organizare \i func[ionare a serviciului social cu cazare
@@Centrul Multifunc[ional@@ din cadrul Complexului de Servicii Sociale |imleu Silvaniei

ARTICOLUL 1. Defini[ie
(1) Regulamentul de organizare \i func[ionare este un document propriu al serviciului social cu cazare @@Centrul Multifunc[ional@@, din cadrul
Complexului de Servicii Sociale |imleu Silvaniei, aprobat prin Hot]rârea Consiliului Jude[ean S]laj întocmit cu respectarea standardelor minime
de calitate aplicabile \i a asigur]rii accesului persoanelor beneficiare la informa[ii privind condi[iile de admitere, serviciile oferite etc.
(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât \i pentru angaja[ii centrului \i, dup] caz, pentru
membrii familiei beneficiarilor, reprezentan[ii legali/conven[ionali, vizitatori.
ARTICOLUL 2. Identificarea serviciului social
Serviciul social @@Centrul Multifunc[ional@@, cod serviciu social 8790 CRT-I, este înfiin[at \i administrat de furnizorul D.G.A.S.P.C. S]laj,
acreditat conform Certificatului de acreditare nr. 000744 din 05.06.2014, de[ine Licen[a de func[ionare definitiv]/provizorie nr.......................,
sediul str. Nicolae B]lcescu nr 19, |imleu Silvaniei.
ARTICOLUL 3. Scopul serviciului social
Scopul serviciului social @@Centrul Multifunc[ional@@ este de a g]zdui pe o perioad] de maxim 5 ani, beneficiari c]rora li se asigur] condi[ii
de via[] adecvate \i servicii care promoveaz] integrarea/reintegrarea socio-profesional] \i de a preveni riscul de marginalizare \i excluziune
social].
ARTICOLUL 4. Cadrul legal de înfiin[are, organizare \i func[ionare
(1) Serviciul social @@Centrul Multifunc[ional@@ func[ioneaz] cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare \i func[ionare a
serviciilor sociale, reglementat de Legea asisten[ei sociale nr. 292/2011, cu modific]rile ulterioare \i Legea nr. 272/2004 privind protec[ia \i
promovarea drepturilo copilului cu modific]rile \i complet]rile ulterioare, precum \i a altor acte normative secundare aplicabile domeniului:
Ordinul 288/2008 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protec[iei drepturilor copilului,
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Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calit][ii în domeniul serviciilor sociale cu modific]rile \i complet]rile ulterioare, H.G. nr. 75/2015 privind
reglementarea prest]rii de c]tre copii de activit][i remunerare în domeniile cultural, artistic, sportiv, publicitar, de modeling etc.. H.G. nr. 904/
2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prev]zute de art. 129 alin. (1) din Legea nr. 272/ 2004 privind protec[ia
\i promovarea drepturilor copilului, H.G. nr. 1113/2014 privind aprobarea Strategiei na[ionale pentru protec[ia \i promovarea drepturilor
copilului pentru perioada 2014-2020 \i a Planului opera[ional pentru implementarea Strategiei na[ionale pentru protec[ia \i promovarea drepturilor
copilului 2014-2016, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare, H.G. nr. 867/2009 privind interzicerea muncilor periculoase pentru copii, H.G.
nr. 1018/2002 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la obliga[iile ce revin serviciilor publice specializate pentru protec[ia drepturilor
copilului în vederea garant]rii respect]rii dreptului la imagine \i intimitate al copilului aflat în plasament sau încredin[are, H.G. nr. 867/ 2015
pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum \i a regulamentelor - cadru de organizare \i func[ionare a serviciilor sociale precum
\i a altor acte normative secundare aplicabile domeniului, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare
(2) Standarde minime de calitatepentru serviciile sociale cu cazare organizate ca centre reziden[iale pentru tinerii care p]r]sesc sistemul de
protec[ie a copilului ( Anexa 3), aprobate de Ordinul Ministerului Muncii \i Justi[iei Sociale nr. 29/2019.
(3) Serviciul social @@Centrul Multifunc[ional@@ este înfiin[at prin: Hot]rârea Consiliului Jude[ean S]laj nr. 22 din 26.02.2016 privind
adoptarea unor m]suri de reorganizare a serviciilor sociale din structura D.G.A.S.P.C. S]laj \i func[ioneaz] f]r] personalitate juridic] în cadrul
Complexului de Servicii Sociale |imleu Silvaniei, din subordinea Direc[iei Generale de Asisten[] Social] \i Protec[ia Copilului S]laj.
ARTICOLUL 5. Principiile care stau la baza acord]rii serviciului social
(1) Serviciul social @@Centrul Multifunc[ional@@ se organizeaz] \i func[ioneaz] cu respectarea principiilor generale care guverneaz] sistemul
na[ional de asisten[] social], precum \i a principiilor specifice care stau la baza acord]rii serviciilor sociale prev]zute în legisla[ia specific], în
conven[iile interna[ionale ratificate prin lege \i în celelalte acte interna[ionale în materie la care România este parte, precum \i în standardele
minime de calitate aplicabile.
(2) Principiile specifice care stau la baza prest]rii serviciilor sociale în cadrul @@Centrului Multifunc[ional@@, sunt urm]toarele:
informarea beneficiarilor despre activit][ile desf]\urate \i procedurile aplicate în centru \i posibilitatea de a-\i putea exprima liber opiniile
în leg]tur] cu acestea;
respectarea drepturilor \i demnit][ii omului;
egalitatea \anselor \i nediscriminarea;
asistarea beneficiarilor în realizarea \i exercitarea drepturilor lor;
respectarea demnit][ii tinerilor;
ascultarea opiniei tân]rului \i luarea în considerare a acesteia, [inându-se cont de gradul s]u de maturitate;
men[inerea rela[iilor personale ale tân]rului \i contacte directe cu p]rin[ii, rudele, precum \i cu alte persoane;
deschiderea c]tre comunitate;
asigurarea protec[iei tân]rului pe o perioad] determinat], pân] la integrarea socio-profesional] a acestuia;
asigurarea protec[iei împotriva abuzului \i exploat]rii tân]rului;
asigurarea unei interven[ii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;
asigurarea confiden[ialit][ii \i a eticii profesionale;
dobândirea unei calific]ri profesionale,adaptarea calific]rii profesionale în func[ie de abilit][i \i în func[ie de cerin[ele din pia[a muncii;
dezvoltarea abilit][ilor de via[] independent];
asigurarea dreptului de a alege;
respectarea legisla[iei cu privire la administrarea \i gestionarea bunurilor;
asigurarea întocmirii \i respect]rii procedurilor scrise;
respectarea libert][ii de gândire, de con\tiin[] \i de religie;
respectarea vie[ii private;
abordare individualizat] \i centrat] pe persoan];
rela[iile între beneficiari precum \i cele cu personalul s] fie bazate pe încredere, onestitate \i confiden[ialitate;
încurajarea autodetermin]rii;
orientarea pe rezultate;
principiul echit][ii sociale-conform c]ruia persoanele aflate în situa[ii de risc social au dreptul la asisten[] \i protec[ie social] în condi[iile legii;
asigurarea autodetermin]rii \i a intimit][ii persoanelor beneficiare.
(3) Conform prevederilor Legii 272/2004 privind protec[ia \i promovarea drepturilor copilului, republicat], în art. 2 pc.6: în determinarea
interesului superior al copilului se au în vedere cel pu[in urm]toarele:
a) nevoile de dezvoltare fizic], psihologic], de educa[ie \i s]n]tate, de securitate \i stabilitate \i apartenen[] la o familie;
b) opinia copilului în func[ie de vârsta \i gradul de maturitate;
c) istoricul copilului având în vedere în mod special situa[iile de abuz, neglijare, exploatare sau orice alt] form] de violen[] asupra copilului,
precum \i poten[ialele situa[ii de risc care pot interveni în viitor;
d) capacitatea p]rin[ilor sau a persoanelor care urmeaz] s] se ocupe de cre\terea \i îngrijirea copilului de a r]spunde nevoilor concrete ale
acestuia;
e) men[inerea rela[iilor personale cu persoanele fa[] de care copilul a dezvoltat rela[ii de ata\ament.
ARTICOLUL 6. Beneficiarii serviciilor sociale
(1) Capacitatea Centrului Multifunc[ional |imleu Silvaniei este de 10 beneficiari, apar[inând urm]toarelor categorii:
a) tineri care sunt/urmeaz] s] fie dezinstitu[ionaliza[i \i nu au posibilitatea de reintegrare familial];
b) tineri institu[ionaliza[i care urmeaz] o form] de înv][]mânt;
c) tineri care nu au locuin[] \i nu dispun de mijloacele financiare necesare închirierii sau cump]r]rii unei locuin[e;
d) tineri care doresc s] se preg]teasc] pentru via[a independent] de adult;
e) tineri care au un loc de munc] cu venituri insuficiente pentru a-\i asigura traiul zilnic;
f) tineri care nu au loc de munc];
g) tineri afla[i în \omaj;
h) tineri care au calificare dar nu sunt angaja[i;
i) tineri care nu au nici o calificare;
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j) tinerii, declara[i accepta[i în urma evalu]rii din punct de vedere psiho-social;
k) tineri care nu prezint] boli contagioase, boli psihice, dependen[] de alcool \i droguri.
(2) Condi[iile de admitere în centru:
Admiterea beneficiarilor se face pe baza unei dispozi[ii de plasament emis] de Direc[ia General] de Asisten[] Social] \i Protec[ia Copilului S]laj.
Dup] emiterea dispozi[iei de c]tre D.G.A.S.P.C. S]laj personalul din cadrul CM care are atribu[ii în acest sens întocme\te dosarul beneficiarului care
con[ine:
- cererea de admitere, semnat] de beneficiar, în original;
- decizia de admitere, sub form] de dispozi[ie de plasament de la D.G.A.S.P.C. S]laj, în original.
- cartea de identitate a beneficiarului, în copie pentru, beneficiarii care sunt caza[i mai mult de 7 zile;
- contractul de furnizare servicii, încheiat pe o perioad] de maxim 5 ani este semnat de p]r[i în original; acesta con[ine \i clauze referitoare
la contribu[ia beneficiarului;
- documentele completate de organiza[iile /institu[iile care eviden[iaz] situa[ia beneficiarului, respectiv faptul c] acesta provine din sistemul
de protec[ie a copilului \i nu are familie care s]-i ofere spa[iu de locuit.
- certificat de încadrare în grad de handicap, acolo unde este cazul.
Beneficiarul va fi admis în cadrul Centrului Multifunc[ional |imleu Silvaniei în urma unei cereri de admitere scris] de poten[ialul beneficiar.
Dup] înregistrarea cererii, echipa multidisciplinar] a centrului va efectua un interviu cu poten[ialul beneficiar. Dup] interviu, dac] echipa
multidisciplinar] î\i d] acordul, cererea va fi înaintat] D.G.A.S.P.C. S]laj. Dac] cererea va fi admis], D.G.A.S.P.C. S]laj va emite o dispozi[ie
prin care beneficiarul este admis ca rezident al Centrului Multifunc[ional |imleu Silvaniei.
Se va efectua o evaluare a beneficiarului în primele 72 de ore de la admitere care include aspecte legate de situa[ia socio-economic] rela[ii
familiale \i în func[ie de nevoile individuale se stabile\te perioada maxim] de reziden[] recomandat], precum \i serviciile recomandate. Evaluarea
se realizeaz] de c]tre asistentul social al centrului. Fi\a de evaluare este semnat] de persoana care a efectuat evaluarea \i este adus] la cuno\tin[a
beneficiarului care poate solicita informa[ii/explica[ii suplimentare în raport cu rezultatele evalu]rii.
În fi\a de evaluare a beneficiarului se consemneaz] rezultatele evalu]rii, nevoile identificate, data fiec]rei evalu]ri.
Reevaluarea beneficiarilor se realizeaz] semestrial, precum \i atunci când situa[ia o impune, dac] apar modific]ri semnificative ale st]rii de
s]n]tate \i ale statusului func[ional, fizic \i/sau psihic al beneficiarului. Rezultatele reevalu]rii se înscriu în fi\a de reevaluare a beneficiarului.
Pentru întocmirea planului individualizat de interven[ie se va efectua o o evaluare/reevaluare a nevoilor beneficiarului,care s] cuprind]
diferite aspecte din via[a beneficiarului cum ar fi: rela[ii sociale, s]n]tate, conduit], dezvoltare emo[ional], comportament, nivelul de dezvoltare
a tr]s]turilor de personalitate mai ales în dezvoltarea deprinderilor de via[] independent]. În baza evalu]rii efectuate se întocme\te P.I.P.-ul
fiec]rui beneficiar, în func[ie de nevoile sale. Se va pune un accent deosebit pe dezvoltarea deprinderilor de via[] independent]. De asemenea
Planul Individualizat de Interven[ie va con[ine \i urm]toarele:numele \i profesia/ocupa[ia persoanei/persoanelor care au elaborat planul de
interven[ie; numele responsabilului de caz; activit][ile derulate/serviciile acordate pentru a r]spunde nevoilor de integrare/reintegrare social];
programarea activit][ilor \i serviciilor: zilnic], s]pt]mânal] sau lunar]; termenele de revizuire ale planului de interven[ie; semn]tura de luare la
cuno\tin[] a beneficiarului, semn]tura evaluatorului \i a responsabilului de caz.
* Condi[ii de încetare a serviciilor:
Suspendarea acord]rii serviciilor pe o perioad] determinat]:
* la cererea motivat] a beneficiarului în scopul ie\irii din centru pe o perioad] determinat]; se solicit] acordul scris al persoanei care îi va
asigura g]zduirea \i îngrijirea necesar], pe perioada respectiv];
* în caz de internare în spital, în baza recomand]rilor medicale;
* în caz de transfer într-un alt centru/institu[ie, în scopul efectu]rii unor terapii sau programe de recuperare/reabilitare func[ional] sau de
integrare/reintegrare social] pe perioad] determinat], în m]sura în care aceste servicii nu sunt furnizate în proximitatea centrului;
* în cazuri de for[] major] (cataclisme naturale, incendii, apari[ia unui focar de infec[ie, sistarea licen[ei de func[ionare a centrului etc.)
Centrul stabile\te, împreun] cu beneficiarul \i serviciul public de asisten[] social] pe a c]rei raz] teritorial] î\i are sediul centrul, modul de
solu[ionare a situa[iei fiec]rui beneficiar (transfer în alt centru, revenire în familie pe perioad] determinat] etc).
Încetarea acord]rii serviciilor în cadrul Centrului Multifunc[ional:
*la cererea beneficiarului care are prezervat] capacitatea de discern]mânt, sub semn]tur] (se solicit] beneficiarului s] indice în scris locul de
domiciliu/reziden[]);
În termen de maxim 5 zile de la ie\irea beneficiarului din centru se notific] în scris serviciul public de asisten[] social] de la nivelul prim]riei
localit][ii pe a c]rei raz] teritorial] va locui persoana respectiv] cu privire la prezen[a beneficiarului în localitate.
*dup] caz, la cererea reprezentantului legal al beneficiarului lipsit de discern]mânt \i angajamentul scris al acestuia cu privire la respectarea
obliga[iei de a asigura g]zduirea, îngrijirea \i între[inerea beneficiarului;
În termen de maxim 48 ore de la ie\irea beneficiarului, centrul notific], telefonic \i în scris, serviciul public de asisten[] social] pe a c]rei raz]
teritorial] va locui beneficiarul despre prezen[a acestuia în localitate, pentru a facilita verificarea condi[iilor de g]zduire \i îngrijire oferite;
*transfer în alt centru de tip reziden[ial/alt] institu[ie, la cererea scris] a beneficiarului sau, dup] caz, a reprezentantului s]u legal;
Anterior ie\irii beneficiarului din centru se verific] acordul centrului/institu[iei în care se va transfera acesta.
*la recomandarea centrului reziden[ial care nu mai are capacitatea de a acorda toate serviciile corespunz]toare nevoilor beneficiarului sau se închide;
Cu minim 30 de zile anterior datei când se estimeaz] încetarea serviciilor, centrul stabile\te, împreun] cu beneficiarul \i serviciul public de
asisten[] social] pe a c]rei raz] teritorial] î\i are sediul centrul, modul de solu[ionare a situa[iei fiec]rui beneficiar (transfer în alt centru, revenire
în familie pe perioad] determinat] etc.);
- caz de deces al beneficiarului;
- când înceteaz] perioada de valabilitate a contractului de furnizare servicii;
- în cazul în care beneficiarul are un comportament inadecvat care face incompatibil] g]zduirea acestuia în centru în condi[ii de securitate
pentru el, ceilal[i beneficiari sau personalul centrului;
- când nu se mai respect] clauzele contractuale de c]tre beneficiar.
La ie\irea beneficiarului din centru, în termen de maxim 30 de zile de la ie\ire, centrul transmite serviciului public de asisten[] social] pe a
c]rui raz] teritorial] î\i are domiciliul, re\edin[a sau unde locuie\te beneficiarul, documente care s] con[in] informa[ii despre acesta (referitoare
la identitatea sa, date de contact, starea de s]n]tate, motivele ie\irii acestuia din centru etc).
Fiecare beneficiar la plecarea sa din cadrul serviciului, în urma încet]rii m]surii de plasament, va primii actele originale, fiind re[inute doar
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copii ale acestor documente.
(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în @@Centrul Multifunc[ional@@ au urm]toarele drepturi:
179. dreptul de a fi informa[i asupra drepturilor \i responsabilit][ilor lor în calitate de beneficiari ai serviciilor centrului \i de a fi consulta[i
cu privire la toate deciziile care îi privesc;
180. dreptul de a-\i desf]\ura activit][ile într-un mediu fizic accesibil, sigur func[ional \i intim;
181. dreptul de a consim[i asupra serviciilor asigurate prin contractul de furnizare de servicii;
182. dreptul de a beneficia de serviciile men[ionate în contractul de furnizare de servicii;
183. dreptul de a li se p]stra datele personale în condi[ii de siguran[] \i confiden[ialitate;
184. dreptul de a nu fi abuza[i, neglija[i, abandona[i, pedepsi[i, h]r[ui[i sau exploata[i sexual;
185. dreptul de a face sugestii \i reclama[ii f]r] team] de consecin[e;
186. dreptul de a nu fi exploata[i economic privind banii, propriet][ile sau s] le fie pretinse sume b]ne\ti ce dep]\esc taxele convenite pentru servicii;
187. dreptul de a nu li se impune restric[ii de natur] fizic] ori psihic], în afara celor stabilite de medic sau alt personal calificat, precum \i a
celor convenite prin contractul de furnizare de servicii;
188. dreptul de a fi trata[i \i de a avea acces la servicii, f]r] discriminare;
189. dreptul de beneficia de intimitate;
190. dreptul de a-\i manifesta \i exercita liber orient]rile \i interesele culturale, etnice, religioase, sexuale, conform legii;
191. dreptul de a-\i dezvolta talentele \i abilit][ile;
192. dreptul de a-\i gestiona a\a cum doresc resursele financiare;
193. dreptul de a-\i utiliza a\a cum doresc lucrurile personale;
194. dreptul de a practica cultul religios dorit;
195. dreptul de a nu desf]\ura activit][i lucrative, aduc]toare de venituri pentru centru, împotriva voin[ei lor;
196. dreptul de accesa toate spa[iile \i echipamentele comune;
197. dreptul de a fi informa[i despre activit][ile desf]\urate \i procedurile aplicate în centru \i de a-\i putea exprima liber opiniile în leg]tur] cu
acestea;
198. dreptul de a fi consulta[i cu privire la serviciile furnizate.
(5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în @@Centrul Multifunc[ional@@ au urm]toarele obliga[ii:
a) s] cunoasc] \i s] respecte Regulamentul de organizare \i func[ionare, Regulamentul de ordine interioar] \i Codul etic;
b) s] frecventeze cu regularitate cursurile de calificare profesional];
c) s] fie interesa[i de g]sirea \i ocuparea unui loc de munc];
d) s] - \i p]streze locul de munc];
e) s] nu absenteze de la locul de munc], decât din motive bine întemeiate, având învoirea \efului;
f) s] participe activ la via[a cotidian] din cadrul serviciului;
e) s] cunoasc] \i s] respecte normele de conduit] moral], s] adopte o conduit] acceptabil];
g) s] cunoasc] \i s] respecte procedurile referitoare la siguran[] \i securitate;
h) s] efectueze \i s] între[in] cur][enia în spa[iile interioare \i exterioare ale casei;
i) s] manifeste interes pentru buna gospod]rire a bunurilor din dotare a materialelor, a folosirii eficiente a energiei electrice, gaz, ap];
j) s] p]streze confiden[ialitatea cu privire la informa[iile primite referitoare la al[i beneficiarilor;
k) s] nu distrug] bunurile centrului sau ale colegilor;
l) s] respecte programul de vizit];
m) s] nu întreprind] activit][i care deranjeaz] colegii: s] asculte muzic] cu volumul dat la maxim, s] fac] g]l]gie în timp ce colegii dorm;
n) s] nu invite în casa persoane dezagreate de colegi, datorit] comportamentului negativ;
o) s] respecte intimitatea colegilor;
p) s] nu p]r]seasc] casa, centrul f]r] bilet de voie;
q) s] pl]teasc] taxele convenite pentru serviciile acordate;
r) s] nu consume alcool, substan[e toxice \i/sau tutun în incinta centrului sau în afara lui;
s) s] aib] o [inut] decent];
t) s] respecte personalul centrului \i colegii beneficiari, folosind în acest sens un vocabular adecvat, fiind interzise expresiile vulgare;
u) s] accepte locul de munc] ce i se ofer] (conform preg]tirii profesionale) cu excep[ia celor care, cu acte medicale, pot face dovada
incapacit][ii de munc].
M]suri care se aplic] tinerilor care au terminat o form] de înv][]mânt - în cazul nerespect]rii obliga[iilor care le revin acestora:
* Mustrarea - const] într-o aten[ionare verbal] cu privire la gravitatea faptelor s]vâr\ite, precum \i a repercusiunilor dac] acestea se mai
repet] \i este aplicat] pentru abateri minore precum: nu particip] activ la via[a din centru (activit][i de preg]tire pentru o via[] independent],
activit][i de autonomie personal], activit][i gospod]re\ti \i altele care se g]sesc în P.I.P. \i P.I.S. a fiec]rui tân]r); are un comportament
neadecvat; folose\te cuvinte jignitoare, vulgare la adresa celorlal[i tineri.
* Avertisment scris - const] într-o prevenire în scris a beneficiarului prin care i se pune în vedere faptul c] în cazul s]vâr\irii de noi abateri
va fi aplicat] alt] sanc[iune mai drastic]. Sanc[iunea se aplic] beneficiarului care a s]vâr\it cu inten[ie o fapt] grav], ca de exemplu:
ª
absenteaz] f]r] motiv de la locul de munc]; nu are grij] de bunurile din unitate - distrugându-le;
ª
este agresiv fizic (love\te voit tinerii \i/sau personalul din unitate); folose\te cuvinte jignitoare, vulgare la adresa personalului;
consum]: alcool, substan[e toxice \i/sau tutun în incita centrului; nu respect] R.O.F. \i R.O.I. al unit][ii \i nici programul zilnic al centrului.
* Excluderea din centru
- în cazul în care beneficiarul are un comportament inadecvat care face incompatibil] g]zduirea acestuia în centru în condi[ii de securitate
pentru el, ceilal[i beneficiari sau personalul centrului;
- când nu se mai respect] clauzele contractuale de c]tre beneficiar;
Refuzul repetat a ofertelor de munc] din motive imputabile beneficiarului.
ARTICOLUL 7. Activit][i \i func[ii
Principalele func[iile ale serviciului social @@Centrul Multifunc[ional@@ sunt urm]toarele:
a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea urm]toarele activit][i:
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1) g]zduirea pe perioad] determinat] a tinerilor care provin din sistemul de protec[ie a copilului, prin asigurarea de spa[ii de locuit (camere
de dormit, camere de zi, buc]t]rii, b]i, etc.), conform standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare, organizate ca centre
reziden[iale pentru tinerii care p]r]sesc sistemul de protec[ie a copilului;
2) asigur] dup] caz, supravegherea st]rii de s]n]tate, asisten[] medical], recuperare \i îngrijirea beneficiarilor;
3) asigur] condi[iile necesare pentru prepararea, p]strarea alimentelor, precum \i servirea mesei;
4) asigur] fiec]rui beneficiar un mediu de via[] sigur \i confortabil;
5) asigur] accesul beneficiarilor la spa[ii igienico-sanitare adecvate;
6) reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiar];
7) asigur] paza \i securitatea beneficiarilor;
8) asigur] beneficiarilor protec[ie \i asisten[] în cunoa\terea \i exercitarea drepturilor lor;
9) asigur] educa[ie informal] \i non-formal] a beneficiarilor, în vederea asimil]rii cuno\tin[elor \i deprinderilor necesare integr]rii sociale;
10) asigur] socializarea beneficiarilor, dezvoltarea rela[iilor cu comunitatea;
11) asigur] un climat favorabil dezvolt]rii personalit][ii tinerilor;
12) asigur] participarea beneficiarilor la activit][i de grup \i la programe individualizate, adaptate nevoilor \i caracteristicilor lor;
13) asigur] interven[ie de specialitate;
14) contribuie la realizarea obiectivelor cuprinse în planul individualizat de protec[ie;
15) asigur] posibilit][i de petrecere a timpului liber;
16) asigur] men[inerea \i dezvoltarea leg]turilor cu p]rin[ii, familia l]rgit] \i alte persoane semnificative/importante pentru tineri, exceptând
restric[iile în acest sens;
Urm]resc modalit][i concrete de punere în aplicare a m]surilor de protec[ie special], integrarea \i evolu[ia tân]rului în cadrul serviciului \i
formuleaz] propuneri v]zând completarea \i modificare planului individualizat de protec[ie sau îmbun]t][irea calit][ii îngrijirii acordate.
b) de informare a beneficiarilor, poten[ialilor beneficiari, autorit][ilor publice \i publicului larg despre domeniul s]u de activitate, prin
asigurarea urm]toarelor activit][i:
1) informarea beneficiarilor despre activit][ile desf]\urate \i procedurile aplicate în centru \i posibilitatea de a-\i putea exprima liber opiniile
în leg]tur] cu acestea;
2) sprijin] beneficiarii s] men[in] rela[ii cu rude \i prieteni;
3) sprijin] socializarea tinerilor, dezvoltarea rela[iilor cu comunitatea;
4) deschiderea c]tre comunitate;
5) mediatizarea prin intermediul afi\elor \i pliantelor, articolelor mass-media, reportaje, etc.;
6) organizarea de activit][i cultural- artistice împreun] cu alte institu[ii de interes din comunitate;
7) organizarea de mese rotunde \i simpozioane cu privire la serviciile oferite;
8) elaborarea de rapoarte anuale de activitate.
c) de promovare a drepturilor beneficiarilor \i a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum \i de
prevenire a situa[iilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului
acestuia, prin asigurarea urm]toarelor activit][i:
1) asigur] beneficiarilor protec[ie \i asisten[] în cunoa\terea \i exercitarea drepturilor lor;
2) asigur] accesul tinerilor la educa[ie, informare, cultur];
3) promoveaz] buna convie[uire a beneficiarilor;
4) asigur] dezvoltarea deprinderilor necesare pentru o via[] independent];
5) asigur] climatul favorabil dezvolt]rii personalit][ii tinerilor;
6) asigur] participarea tinerilor la activit][i de grup \i la programe individualizate, adaptate nevoilor \i caracteristicilor lor;
7) implicarea beneficiarilor în activit][i cultural -sportive, precum \i în alte categorii de activit][i desf]\urate la nivel de comunitate.
d) de asigurare a calit][ii serviciilor sociale prin realizarea urm]toarelor activit][i:
1) elaboreaz] \i aplic] programe de integrare /reintegrare social] pentru beneficiari;
2) contribuie la realizarea obiectivelor cuprinse în planul individualizat de interven[ie;
3) asigur] interven[ie de specialitate;
111. realizarea de evalu]ri periodice a serviciilor prestate.
e) de administrare a resurselor financiare, materiale \i umane ale centrului prin realizarea urm]toarelor activit][i:
1) resursele financiare ale centrului sunt administrate prin intermediul Serviciului Contabilitate - Administrativ.
2) consultarea personalului unit][ii \i a beneficiarilor cu privire la activit][ile care urmeaz] a fi desf]\urate conform Planului anual de activitate.
ARTICOLUL 8. Structura organizatoric], num]rul de posturi \i categoriile de personal
(1) Serviciul social @@Centrul Multifunc[ional@@ func[ioneaz] cu un num]r total de 6,125 angaja[i, din care:
a) personal de conducere:
- \ef complex - 0.125
- coordonator personal de specialitate: 0,25;
b) personal de specialitate de îngrijire \i asisten[]; personal de specialitate \i auxiliar:
- infirmier : 2
- psihopedagog : 1
- educator cu studii superioare:1
- educator cu studii medii: 1
- asistent social : 0,5
- psiholog în specialitatea psihologie educa[ional], consiliere \colar] \i voca[ional] - 0,25.
c) personal cu func[ii administrative, gospod]rire, între[inere-repara[ii, deservire: Centrul Multifunc[ional este deservit de angaja[ii Centrului
de plasament pentru copii cu dizabilit][i.
d) voluntari: 3
(2) Raportul angajat/beneficiar este de: 1/1,63.
ARTICOLUL 9. Personalul de conducere
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(1) Personalul de conducere este:
- \ef complex (care coordoneaz] activitatea tuturor centrelor din cadrul complexului);
- coordonator personal de specialitate.
(2) Atribu[iile personalului de conducere sunt:
a. Atribu[iile \efului de complex:
- asigur] coordonarea, îndrumarea \i controlul activit][ilor desf]\urate de personalul serviciului \i propune organului competent sanc[iuni
disciplinare pentru salaria[ii care nu î\i îndeplinesc în mod corespunz]tor atribu[iile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furniz]rii
serviciilor sociale, codului muncii etc.;
- elaboreaz] rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implement]rii obiectivelor \i întocme\te inform]ri pe care le
prezint] furnizorului de servicii sociale;
- propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire \i perfec[ionare;
- colaboreaz] cu alte centre/al[i furnizori de servicii sociale \i/sau alte structuri ale societ][ii civile în vederea schimbului de bune practici, a
îmbun]t][irii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calit][ii serviciilor, precum \i pentru identificarea celor mai bune servicii care sa
r]spund] nevoilor persoanelor beneficiare;
- întocme\te raportul anual de activitate;
- asigur] buna desf]\urare a raporturilor de munc] dintre angaja[ii centrului;
- propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice \i a num]rului de personal;
- desf]\oar] activit][i pentru promovarea imaginii centrului în comunitate;
- ia în considerare \i analizeaz] orice sesizare care îi este adresat], referitoare la înc]lc]ri ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe
care îl conduce;
- r]spunde de calitatea activit][ilor desf]\urate de personalul din cadrul serviciului \i dispune, în limita competen[ei, m]suri de organizare
care s] conduc] la îmbun]t][irea acestor activit][i sau, dup] caz, formuleaz] propuneri în acest sens;
- organizeaz] activitatea personalului \i asigur] respectarea timpului de lucru \i a regulamentului de organizare \i func[ionare;
- reprezint] serviciul în rela[iile cu furnizorul de servicii sociale \i, dup] caz, cu autorit][ile \i institu[iile publice, cu persoanele fizice \i
juridice din [ar] \i din str]in]tate, precum \i în justi[ie;
- asigur] comunicarea \i colaborarea permanent] cu D.G.A.S.P.C. S]laj, Prim]ria, cu alte institu[ii publice locale \i jude[ene, precum \i cu
organiza[ii ale societ][ii civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor;
- propune proiectul bugetului propriu al complexului;
- asigur] îndeplinirea m]surilor de aducere la cuno\tin[] atât personalului, cât \i beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de
organizare \i func[ionare;
- asigur] încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale;
- semneaz] contractele încheiate cu familia/reprezentan[ii legali/beneficiari privind acordarea de servicii sociale în cadrul Complexului de
Servicii Sociale |imleu-Silvaniei;
- alte atribu[ii prev]zute în standardul minim de calitate aplicabil.
b. Atribu[iile coordonatorului de personal de specialitate:
- îndrum] \i coordoneaz] activitatea personalului de specialitate;
- îndepline\te atribu[ii de coordonare \i administrare a activit][ii de voluntariat;
- desf]\oar] activit][i pentru promovarea imaginii centrului în comunitate;
- propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire \i perfec[ionare;
- orice alte atribu[ii dispuse prin Fi\a postului.
(3) Func[iile de conducere se ocup] prin concurs sau, dup] caz, examen, în condi[iile legii.
(4) Candida[ii pentru ocuparea func[iei de conducere trebuie s] fie absolven[i cu diplom] de înv][]mânt superior în domeniul psihologie,
asisten[] social] \i sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolven[i cu diplom] de licen[] ai înv][]mântului
superior în domeniul juridic, medical, economic \i al \tiin[elor administrative, cu experien[] de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.
(5) Sanc[ionarea disciplinar] sau eliberarea din func[ie a conduc]torilor institu[iei se face în condi[iile legii.
ARTICOLUL 10. Personalul de specialitate de îngrijire \i asisten[]. Personal de specialitate \i auxiliar
(1) Personalul de specialitate este:
- infirmier] (532103);
- psihopedagog (263412);
- educator pentru activit][i de resocializare (263508)
- asistent social (263501);
- psiholog în specialitatea psihologie educa[ional], consiliere \colar] \i voca[ional] (263407).
(2) Atribu[ii ale personalului de specialitate:
a) asigur] derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate
aplicabile \i a prezentului regulament;
b) colaboreaz] cu speciali\ti din alte centre în vederea solu[ion]rii cazurilor; identific]rii de resurse etc.;
c) monitorizeaz] respectarea standardelor minime de calitate;
d) sesizeaz] conducerii centrului situa[ii care pun în pericol siguran[a beneficiarului, situa[ii de nerespectare a prevederilor prezentului
regulament etc.;
e) întocme\te rapoarte periodice cu privire la activitatea derulat];
f) face propuneri de îmbun]t][ire a activit][ii în vederea cre\terii calit][ii serviciului \i respect]rii legisla[iei;
g) alte atribu[ii prev]zute în standardul minim de calitate aplicabil.
a. Atribu[iile infirmierei:
- r]spunde de via[a \i securitatea tân]rului în timpul nop[ii, în perioada efectu]rii serviciului;
- [ine leg]tura cu pedagogul social, educatorul pentru activit][i de resocializare \i cu personalul medical din unitate pentru a-\i comunica
reciproc unele comport]ri sau afec[iuni ale copiilor;
- consemneaz] într-un registru special toate evenimentele ap]rute în timpul nop[ii, precum \i m]surile care au fost luate, toate aceste
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evenimente sunt comunicare diminea[a \efului de complex;
- supravegheaz] \i îndrum] tinerii cu privire la efectuarea programului de sear]/diminea[] (aranjarea patului, preg]tirea hainelor pentru ziua
urm]toare, îmbr]carea etc.);
- supravegheaz] \i r]spunde pe tot parcursul orelor de serviciu de desf]\urarea în condi[ii corespunz]toare a programului de somn,
intervenind la nevoie pentru aplanarea oric]ror conflicte sau incidente;
- pred] tinerii la \coal] pe baz] de Proces verbal;
- respectarea programului de lucru conform planific]rii pe ture în vederea asigur]rii continuit][ii serviciului \i în zilele de sâmb]t] \i
duminic], s]rb]tori legale în care nu se lucreaz];
- îndepline\te orice alte atribu[ii prev]zute în fi\a postului.
b. Atribu[iile psihopedagogului:
- se preocup] de cunoa\terea \i respectarea cadrului normativ de protec[ie social] în general \i în special de protec[ia copilului/tân]rului aflat
în dificultate, ocrotit în sistemul reziden[ial;
- asigur] informarea \i consilierea tinerilor pe diferite subiecte: cunoa\terea \i auto-cunoa\terea, adaptarea tinerilor la mediul social,
optimizarea rela[iilor loc de munc] - tân]r - personal angajat;
- le insufl] copiilor/tinerilor respectul pentru familie în general, ca aspect ini[ial al preg]tirii acestora pentru via[a de adult, fiind ajuta[i s]
pre[uiasc] pe cât posibil orice etap] din via[a lor, inclusiv perioada petrecut] în alte centre de plasament cu care vor p]stra leg]tura;
- organizeaz] \i promoveaz] activitatea de consiliere psihopedagogic], întocmind rapoarte;
- elaboreaz] \i organizeaz] programe, proiecte \i activit][i de prevenire sau diminuare a factorilor care determin] tulbur]ri de comportament,
comportamente cu risc sau disconfort psihic prin intermediul metodelor, procedeelor \i tehnicilor specifice (dezvoltarea comportamentelor
s]n]toase, prevenirea consumului de droguri, prevenire BTS/HIV/SIDA, prevenirea violen[ei, agresivit][ii \i a comportamentelor delincvente,
prevenirea sarcinii nedorite etc.);
- ofer] asisten[] psihopedagogic] copiilor/tinerilor cu tulbur]ri emo[ionale, tulbur]ri psihosomatice, cerin[e educative speciale etc.;
- întocme\te împreun] cu echipa multidisciplinar] P.I.P. \i P.I.S. pentru fiecare beneficiar; revizuie\te aceste planuri o dat] la 3 luni;
- îndepline\te \i alte atribu[ii prev]zute în fi\a postului.
c. Atribu[iile educatorului cu studii medii
- asigur] \i r]spunde de securitatea tinerilor \i le ofer] condi[ii corespunz]toare dezvolt]rii fizice, psihice \i afective;
- se implic] în amenajarea \i între[inerea spa[iului, pentru a oferi condi[ii de securitate, func[ionare, igien], estetic], etc.;
- desf]\oar] activit][i de înv][are non-formal] \i informal], precum \i activit][i de dezvoltare a deprinderilor de via[] independent], de
autonomie personal]; obiectivele activit][ilor educa[ionale fiind adaptate vârstei \i nivelului intelectual al fiec]rui beneficiar;
- respect] personalitatea tân]rului, dezvolt] un demers educa[ional individualizat, bazat pe o rela[ie cotidian] de tip p]rinte - copil;
- întocme\te fi\e de observa[ie \i alte documente care sunt necesare pentru buna desf]\urare a activit][ii;
- cunoa\te particularit][ile de vârst] \i diferen[ele individuale de conduit] ale tinerilor, folosind o comunicare adecvat] cu ace\tia;
- preg]te\te tân]rul pentru momentul când iese din unitate, urm]rind aspecte precum: cunoa\terea caracteristicilor concrete ale viitorului mod
de via[], pe cât posibil antrenarea în programe de tranzi[ie, asigurarea unui sentiment de continuitate;
- cunoa\te \i respect] regulile cu privire la intimitate \i confiden[ialitate: acces la dosar, utilizarea informa[iilor, asigurarea îngrijirii \i igienei
personale, aspecte \i probleme de ordin personal, modul de administrare a medicamentelor, inviolabilitatea coresponden[ei, dreptul la convorbiri
telefonice private etc.;
- încurajeaz] tinerii în vederea dezvolt]rii de rela[ii pozitive cu: familia, al[i copii/tineri, cu personalul din centru, sau cu orice alte persoane
cu care intr] în contact.
- respectarea programului de lucru conform planific]rii pe ture în vederea asigur]rii continuit][ii serviciului \i în zilele de sâmb]t] \i
duminic], s]rb]tori legale în care nu se lucreaz];
- îndepline\te \i alte atribu[ii prev]zute în fi\a postului.
d. Atribu[iile educatorului pentru activit][i de re-socializare, cu studii superioare:
- asigur] \i r]spunde de securitatea tinerilor \i le ofer] condi[ii corespunz]toare dezvolt]rii fizice, psihice \i afective;
- se implic] în amenajarea \i între[inerea spa[iului, pentru a oferi condi[ii de securitate, func[ionare, igien], estetic], etc.;
- desf]\oar] activit][i de înv][are non-formal] \i informal], precum \i activit][i de dezvoltare a deprinderilor de via[] independent], de
autonomie personal]; obiectivele activit][ilor educa[ionale fiind adaptate vârstei \i nivelului intelectual al fiec]rui beneficiar;
- respect] personalitatea tân]rului, dezvolt] un demers educa[ional individualizat, bazat pe o rela[ie cotidian] de tip p]rinte - copil;
- întocme\te fi\e de observa[ie \i alte documente care sunt necesare pentru buna desf]\urare a activit][ii;
- cunoa\te particularit][ile de vârst] \i diferen[ele individuale de conduit] ale tinerilor, folosind o comunicare adecvat] cu ace\tia;
- preg]te\te tân]rul pentru momentul când iese din sistemul de protec[ie, urm]rind aspecte precum: cunoa\terea caracteristicilor concrete ale
viitorului mod de via[], pe cât posibil antrenarea în programe de tranzi[ie, asigurarea unui sentiment de continuitate;
- cunoa\te \i respect] regulile cu privire la intimitate \i confiden[ialitate: acces la dosar, utilizarea informa[iilor, asigurarea îngrijirii \i igienei
personale, aspecte \i probleme de ordin personal, modul de administrare a medicamentelor, inviolabilitatea coresponden[ei, dreptul la convorbiri
telefonice private etc.;
- încurajeaz] tinerii în vederea dezvolt]rii de rela[ii pozitive cu: familia, al[i copii/tineri, cu personalul din centru, sau cu orice alte persoane
cu care intr] în contact;
- respectarea programului de lucru conform planific]rii pe ture în vederea asigur]rii continuit][ii serviciului \i în zilele de sâmb]t] \i
duminic], s]rb]tori legale în care nu se lucreaz];
- îndepline\te \i alte atribu[ii prev]zute în fi\a postului.
e. Atribu[iile psihologului în specialitatea psihologie educa[ional], consiliere \colar] \i voca[ional]:
- desf]\oar] activit][i de: observare, evaluare/reevaluare, diagnostic, consiliere individual] \i de grup \i terapie individual] \i de grup;
- efectueaz] evaluarea complet] \i complex] a tân]rului nou venit;
- desf]\oar] activit][i de consiliere \i cu familia sau sus[in]torul legal al tân]rului;
- organizeaz] grupuri de formare \i supervizare a personalului care particip] direct la programul educa[ional;
- particip] al]turi de ceilal[i speciali\ti la elaborarea strategiilor de evaluare \i recuperare a fiec]rui tân]r;
- indic] \i colaboreaz] la stabilirea programului progresiv de recuperare \i socializare dup] posibilit][ile func[ionale ale fiec]rui tân]r, P.I.P.
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\i P.I.S. -uri; revizuie\te aceste documente o dat] la 3 luni;
- manifest] profesionalism, în[elegere \i r]bdare, dragoste fa[] de tinerii din cadrul centrului;
- urm]re\te modul în care se respect] drepturile beneficiarilor, informând \eful de complex despre neajunsurile existente;
- îndepline\te \i alte atribu[ii prev]zute în fi\a postului.
b. Atribu[iile asistentului social:
- cunoa\terea \i aplicarea programelor de interes na[ional în domeniul protec[iei drepturilor copilului \i conlucreaz] cu \eful de complex \i
ceilal[i salaria[i pentru aplicarea programului @@Restructurarea institu[iilor de tip reziden[ial@@ conform HG. 260/2000;
- asigur] primirea tinerilor numai pe baza documentelor legale (dispozi[ie, copii dup] actele de identitate, Ancheta social] etc.);
- asigur] consiliere \i sprijin pe diferite probleme (de intimitate, familiale, de adaptabilitate, de s]n]tate, dep]\irea unor momente dificile din
via[a lor, cazuri de abuz etc.)
- întocme\te împreun] cu echipa multifunc[ional] P.I.I \i P.I.S. pentru fiecare beneficiar; revizuie\te aceste planuri o dat] la 3 luni,
comunicând rezultatele cu managerul de caz \i \eful de complex; aceste planuri sunt avizate de \eful de complex;
- întocme\te Contractul cu beneficiarul; acesta se înregistreaz] \i se avizeaz] de \eful de complex;
- stabile\te m]suri de ie\ire a tân]rului din sistem, urm]rind aspectele: cunoa\terea de c]tre acesta a caracteristicilor concrete ale viitorului
mod de via[]; asigurarea unui sentiment de continuitate;
- îndepline\te \i alte atribu[ii prev]zute în fi\a postului.
(3) Atribu[iile voluntarilor:
- îndepline\te atribu[iile ce îi revin conform Fi\ei de voluntariat;
- execut] la timp \i în bune condi[ii atribu[iile specificate în Fi\a de voluntariat;
- principalele activit][i desf]\urate sunt de joc, socializare, recreere etc.;
- respect] disciplina muncii;
- respect] prevederile cuprinse în contractul de voluntariat, are obliga[ia de a respecta prevederile ROI, ROF;
- s]-\i însu\easc] \i s] respecte normele \i instruc[iunile de securitate \i s]n]tate a muncii \i m]surile de aplicare a acestora;
- este loial intereselor institu[iei, p]strând confiden[ialitatea datelor \i informa[iilor pe care le de[ine în urma exercit]rii activit][ii.
ARTICOLUL 11. Personalul administrativ, gospod]rie, între[inere-repara[ii, deservire
Personalului administrativ al Centrului de plasament pentru copii cu dizabilit][i asigur] activit][ile auxiliare precum: servicii administrative,
aprovizionare, mentenan[], achizi[ii etc. \i pentru Centrul Multifunc[ional.
ARTICOLUL 12. Finan[area centrului
(1) În estimarea bugetului de venituri \i cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea resurselor necesare acord]rii serviciilor sociale cel pu[in
la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile.
(2) Finan[area cheltuielilor centrului se asigur], în condi[iile legii, din urm]toarele surse:
a) bugetul local al jude[ului S]laj;
b) dona[ii, sponsoriz]ri sau alte contribu[ii din partea persoanelor fizice ori juridice din [ar] \i din str]in]tate;
c) fonduri externe rambursabile \i nerambursabile;
d) alte surse de finan[are, în conformitate cu legisla[ia în vigoare.
ARTICOLUL 13. Dispozi[ii finale
(1) Centrul Multifunc[ional î\i desf]\oar] activitatea în baza unui Cod de etic] \i a unor proceduri proprii de acordare a serviciilor,
consemnate în Manualul de proceduri. Personalul centrului este instruit, cunoa\te \i aplic] prevederile Codului de etic] \i a Manualului de
proceduri.
(2) Prin grija \efului de complex, Regulamentul de organizare \i func[ionare al centrului va fi însu\it de c]tre fiecare salariat sub luare de semn]tur].
(3) Nerespectarea dispozi[iilor Regulamentului de organizare \i func[ionare atrage dup] sine r]spunderea administrativ] sau civil].
(4) Personalul angajat beneficiaz] de toate drepturile legale prev]zute în Contractul individual de munc].
(5) Personalul Centrului Multifunc[ional, indiferent de func[ia pe care o ocup] este obligat s] cunoasc] \i s] respecte prevederile prezentului
Regulament, precum \i legisla[ia în vigoare cu privire la domeniul protec[iei copilului/ protec[iei sociale
(6) În exercitarea tuturor atribu[iilor, personalul angajat al centrului trebuie s] [in] cont de faptul c] în unitate sunt interzise urm]toarele:
fumatul, consumul de b]uturi alcoolice, consumul de semin[e, folosirea de cuvinte sau gesturi obscene, s] se intervin] la instala[iile electrice,
termice, etc. s] se distrug] bunurile, utilizarea/promovarea în rândul tinerilor de materiale de tip pornografic (sub orice form]). Angaja[ii au
obliga[ia ca în timpul programului de lucru s] respecte sarcinile de lucru, s] nu abuzeze de utilizarea telefonului mobil /internetului decât în caz
de nevoie; pentru a p]stra leg]tura cu familia sunt permise maxim 1-2 convorbiri telefonice/zi.
(7) Beneficiarilor centrului le sunt respectate drepturile prev]zute de Constitu[ie, Conven[ia Drepturilor Omului, Legea 272/2004 privind
protec[ia \i promovarea drepturilor copilului, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare \i de alte legi.
(8) Beneficiarii au obliga[ia s] p]streze bunurile din dotarea centrului \i s] respecte prevederile Regulamentului de Ordine Interioar] \i
normele legale în vigoare.
(9) Evenimentele produse la locul de munc], a\a cum sunt definite de Legea nr. 319/2006, privind s]n]tatea \i securitatea în munc], a
normelor metodologice de aplicare \i a celorlalte acte normative care o completeaz] vor fi raportate \efului de complex, directorului executiv al
D.G.A.S.P.C. S]laj, Inspectoratului teritorial de munc] S]laj \i celorlalte organe prev]zute de lege, dup] caz.
(10) Prevederile prezentului regulament se completeaz] cu orice dispozi[ie legal] ce prive\te organizarea, func[ionarea \i atribu[iile Centrului
Multifunc[ional. De asemenea, în m]sura în care se modific] prevederile legale în vigoare la data aprob]rii prezentului regulament, acesta se
consider] de drept modificat cu respectivele prevederi legale.
(11) Prevederile prezentului regulament se completeaz] cu prevederile Regulamentului de organizare \i func[ionare al Direc[iei Generale de
Asisten[] Social] \i Protec[ia Copilului S]laj \i se completeaz]/sau modific] cu aprobarea consiliului jude[ean S]laj.
(12) Prevederile prezentului Regulament de organizare \i func[ionare, se completeaz] sau se modific] cu prevederile legisla[iei în vigoare
care reglementeaz] acest domeniu de activitate.
(13) Se vor respecta prevederile Legii nr.677/2001 pentru protec[ia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal \i libera
circula[ie a acestor date.
(14) În cadrul Centrului Multifunc[ional se constituie Comisia de disciplin] pentru beneficiari, prin dispozi[ia directorului executiv al
D.G.A.S.P.C. S]laj \i este format] din: \ef complex, asistent social, psiholog, psihopedagog, educator pentru activit][i de resocializare, precum
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\i un reprezentant din partea beneficiarilor. Comisia de disciplin] cerceteaz] faptele sesizate ca abateri disciplinare \i propune sanc[iunea
aplicabil] celor viza[i. Sanc[iunea disciplinar] se stabile\te prin dispozi[ie/decizie scris] emis] în acest sens.
(15) În cazul existen[ei unor reclama[ii din partea beneficiarilor cu privire la serviciile oferite sunt stabilite urm]toarele proceduri: a.
Beneficiarul are dreptul de a formula verbal \i/sau în scris reclama[ii cu privire la acordarea serviciilor sociale - direct sau prin intermediul Cutiei
pentru Reclama[ii. b. Reclama[iile pot fi adresate \efului de complex, direct sau prin intermediul oric]rei persoane din cadrul echipei de
implementare a planului de interven[ie personalizat. c. \eful de complex are obliga[ia de a analiza con[inutul reclama[iilor, consultând atât
beneficiarul, cât \i speciali\tii implica[i în implementarea planului individualizat de asisten[] \i de a formula r]spuns în termen de maximum 10
zile de la primirea reclama[iei. d. Dac] beneficiarul de servicii sociale nu este mul[umit de solu[ionarea reclama[iei, acesta se poate adresa în scris
directorului executiv al D.G.A.S.P.C. S]laj care va clarifica prin dialog divergen[ele dintre p]r[i.
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