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

27 septembrie
2019

CUPRINS

HOT}R~RI ALE CONSILIULUI
JUDE{EAN S}LAJ
HOT}RÂREA nr.107 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 Jibou
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HOT}RÂREA nr.108 din 30 august 2019 privind constituirea Comisiei 28
pentru coordonarea implement]rii m]surilor necesare pentru
îmbun]t][irea condi[iilor de via[] a locuitorilor din a\ez]rile informale
HOT}RÂREA nr.109 din 30 august 2019 privind alocarea unei sume 29
Parohiei Ortodoxe Poarta S]lajului pentru punerea în siguran[], în
regim de urgen[], a Bisericii de lemn Sfin[ii Arhangheli Mihail \i Gavriil
HOT}RÂREA nr.110 din 30 august 2019 privind aprobarea 30
Programului pentru preg]tirea \i între[inerea drumurilor jude[ene,
din administrarea Consiliului Jude[ean S]laj, pentru perioada de
iarn] 2019-2020

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL JUDE{EAN
HOT}RÂREA nr.107
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 Jibou
Consiliul Jude[ean S]laj întrunit în \edin[] ordinar];
Având în vedere:
- referatul de aprobare nr. 12283 din 21.08.2019 al pre\edintelui Consiliului Jude[ean S]laj;
- raportul de specialitate nr. 21940 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 organizare \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. 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 Jibou, conform Anexelor nr.1 - 3, parte
integrant] din prezenta hot]râre.
Art. 2. Cu data prezentei, î\i înceteaz] aplicabilitatea Anexele nr.6.1 - 6.3. 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.107
din 30 august 2019
REGULAMENT
de organizare \i func[ionare a serviciului social cu cazare @@Centrul multifunc[ional@@
din cadrul Complexului de Servicii Sociale Jibou

Art.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 Jibou, aprobat prin Hot]râre a Consiliului Jude[ean, întocmit cu respectarea standardelor minime de calitate
aplicabile \i a asigur]rii accesului poten[ialilor beneficiari \i a publicului la informa[ii privind condi[iile de admitere, scopul sau func[iile sale \i
serviciile oferite.
(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru poten[ialii beneficiari, cât \i pentru angaja[ii centrului \i, dup] caz, pentru
membrii familiei beneficiarilor, reprezentan[ii legali/conven[ionali, vizitatori.
ART. 2 Identificarea serviciului social
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(1) Serviciul social cu cazare, organizat ca centru reziden[ial pentru tinerii care p]r]sesc sistemul de protec[ie a copiilor, denumit @@Centrul
multifunc[ional@@ din cadrul Complexului de Servicii Sociale Jibou, aplicabile centrelor reziden[iale pentru tineri în dificultate, cod serviciu social
8790 CRT-I \i 8790 CCR-II, este înfiin[at \i administrat de Direc[ia General] de Asisten[] Social] \i Protec[ia Copilului S]laj \i acreditat conform
Certificatului de acreditare AF 00744, în curs de licen[iere, CUI 17090997, Sediul Str. Wesselenyi Miklos, Nr. 7A, loc. Jibou, jud. S]laj.
ART. 3 Scopul serviciului social
(1) Scopul serviciului social cu cazare @@Centrul multifunc[ional@@ din cadrul Complexului de Servicii Sociale Jibou, este de a g]zdui pe o
perioad] de maxim 5 ani beneficiari c]rora li se asigur] condi[ii de via[] adecvate \i activit][i/servicii care promoveaz] integrarea/reintegrarea
social] a acestora \i de a preveni riscul de marginalizare \i excluziune social], în baza unui contract de furnizare servicii. Beneficiarii sunt g]zdui[i
\i primesc servicii în Centrul multifunc[ional, pe perioada prev]zut] în contractul de furnizare de servicii, cu excep[ia situa[iilor speciale prev]zute
de lege sau a celor stipulate în procedura de ie\ire sau în contractul de furnizare servicii.
(2) Serviciului social cu cazare @@Centrul multifunc[ional@@ se adreseaz] tinerilor afla[i sau ie\i[i din sistemul reziden[ial cu scopul de a
implementa m]suri \i proceduri pentru a preveni \i combate riscul ca tinerii care p]r]sesc sistemul de protec[ie a copilului s] devin] persoane f]r]
ad]post, precum \i pentru promovarea integr]rii/reintegr]rii sociale a acestora.
(3) Serviciul social cu cazare ,,Centrul multifunc[ional@@ func[ioneaz] dup] prevederile Legii asisten[ei sociale nr. 292/2011, cu modific]rile ulterioare,
cât \i prevederile Legii nr. 272/2004 privind protec[ia \i promovarea drepturilor copilului, republicat], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare.
ART.4 Cadrul legal de înfiin[are, organizare \i func[ionare
(1) Serviciul social cu cazare @@Centrul multifunc[ional@@ din cadrul Complexului de Servicii Sociale Jibou, func[ioneaz] cu respectarea
prevederilor cadrului general de organizare \i func[ionare a serviciilor sociale, având în vedere H.G. 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;
Legea nr. 292/2011, legea asisten[ei sociale cu modific]rile ulterioare \i Legea nr. 272/2004 privind protec[ia \i promovarea drepturilor copilului,
republicat], 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, Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calit][ii în domeniul serviciilor
sociale, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare; 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; Anexa nr.9 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii
nr. 197/2012 privind asigurarea calit][ii în domeniul serviciilor sociale cu modific]rile \i complet]rile ulterioare,
(2) Standarde 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, aplicabile centrelor reziden[iale pentru tineri în dificultate (Anexa 3), aprobate de Ordinul nr. 29 /2019.
(3) Serviciul social cu cazare @@Centrul Multifunc[ional@@ este înfiin[at prin Hot]râre a 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 Jibou, din subordinea Direc[iei Generale de Asisten[] Social] \i Protec[ia Copilului S]laj.
ART.5 Principiile care stau la baza acord]rii serviciului social
(1) Serviciul social cu cazare @@Centrul multifunc[ional@@ din cadrul Complexului de Servicii Sociale Jibou, 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 @@Centrul multifunc[ional@@ sunt urm]toarele:
a) informarea poten[ialilor beneficiari \i a publicului cu privire la scopul s]u/func[iile sale \i serviciile oferite, activit][ile desf]\urate \i
procedurile aplicate în centru cu posibilitatea de a-\i putea exprima liber opiniile în leg]tur] cu acestea;
b) respectarea \i promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;
c) 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;
d) asigurarea protec[iei împotriva abuzului \i exploat]rii persoanei beneficiare;
e) deschiderea c]tre comunitate;
f) asistarea persoanelor f]r] capacitate de exerci[iu în realizarea \i exercitarea drepturilor lor;
g) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol \i statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt;
h) 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;
cu respectarea prevederilor Legii s]n]t][ii mintale \i a protec[iei persoanelor cu tulbur]ri psihice nr. 487/2002 republicat].
i) 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;
j) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;
k) asigurarea unei îngrijiri individualizate \i personalizate a persoanei beneficiare;
l) 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;
m) încurajarea ini[iativelor individuale ale persoanelor beneficiare \i a implic]rii active a acestora în solu[ionarea situa[iilor de dificultate;
n) asigurarea unei interven[ii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;
o) asigurarea confiden[ialit][ii \i a eticii profesionale;
p) 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;
r) colaborarea centrului/unit][ii cu serviciul public de asisten[] social];
s) respectarea vie[ii private;
t) abordare individualizat] \i centrat] pe persoan];
u) rela[iile între beneficiari precum \i cele cu personalul s] fie bazate pe încredere, onestitate \i confiden[ialitate;
v) încurajarea autodetermin]rii;
w) orientarea pe rezultate;
x) 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;
y) asigurarea autodetermin]rii \i a intimit][ii persoanelor beneficiare.
ART.6 Beneficiarii serviciului social cu cazare - ,,Centrul Multifunc[ional@@, sunt tineri afla[i în situa[ii de risc, care au p]r]sit sau urmeaz] s]
p]r]seasc] sistemul reziden[ial de protec[ie a copilului.
(1) Capacitatea serviciului social cu cazare ,,Centrului multifunc[ional@@ este de 15 locuri, apar[inând urm]toarelor categorii de beneficiari:
a) tineri care sunt/sau 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;
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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;
j) tinerii, declara[i accepta[i în urma evalu]rii din punct de vedere psihosocial;
k) tineri care nu prezint] boli contagioase, boli psihice, dependen[] de alcool \i droguri;
(2) Condi[iile de admitere a beneficiarilor în ,,Centrul multifunc[ional@@ din cadrul Complexului de Servicii Sociale Jibou se realizeaz] în
condi[iile legii \i numai dac] pot acorda serviciile minim necesare pentru a r]spunde nevoilor beneficiarilor.
Centrul multifunc[ional elaboreaz] \i aplic] propria procedur] de admitere care precizeaz], cel pu[in, condi[iile de admitere ale beneficiarilor,
cine ia decizia de admitere/respingere, modalitatea de încheiere a contractului de furnizare servicii \i modelul acestuia, perioada de reziden[] în
centru, actele necesare. Procedura de admitere este aprobat] prin decizia furnizorului de servicii sociale.
Centrul multifunc[ional [ine eviden[a beneficiarilor admi\i într-un registru special de eviden[] a beneficiarilor în care se consemneaz]: data \i
ora primirii; numele \i prenumele beneficiarului; seria \i nr. c]r[ii de identitate (dac] o are); o declara[ie pe proprie r]spundere privind datele
personale; ultima adres] de reziden[]; stare civil]; loc de munc] \i, dup] caz, organiza[ia/institu[ia care l-a referit centrului. Registrul de eviden[]
privind admiterea beneficiarilor este disponibil la sediul centrului.
Admiterea în Centrul multifunc[ional a beneficiarilor se realizeaz] cu încheierea unui contract de furnizare servicii. Centrul multifunc[ional/
furnizorul acestuia încheie cu beneficiarul un contract de furnizare servicii pe o perioad] de maxim 5 ani. Formatul \i con[inutul contractului de
furnizare servicii este stabilit de centru sau furnizorul acestuia, în baza modelului aprobat prin ordin al ministrului muncii \i justi[iei sociale.
Contractul de furnizare servicii este redactat în dou] exemplare originale,câte unul pentru fiecare parte. Un exemplar original al contractului de
furnizare servicii se p]streaz] în dosarul personal al beneficirului. Pentru beneficiarii cu care încheie contracte de furnizare servicii, personalul
centrului întocme\te dosarul personal al beneficiarului.
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 Centrului multifunc[ional, care are atribu[ii în acest sens,
întocme\te dosarul personal al beneficiarului care con[ine, cel pu[in urm]toarele documente:
- cererea de admitere, semnat] de beneficiar, în original;
- decizia de admitere, aprobat] sau, dup] caz, avizat] de conduc]torul centrului/reprezentantul furnizorului, în original.
- cartea de identitate a beneficiarului, în copie, pentru beneficiarii care sunt caza[i mai mult de 7 zile;
- contractul de furnizare servicii semnat de p]r[i în original;
- 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 un spa[iu de locuit;
- certificat de încadrare în grad de handicap, acolo unde este cazul.
Dosarele personale ale beneficiarilor care con[in documentele prev]zute în standard sunt disponibile la sediul centrului \i sunt depozitate în
condi[ii care s] permit] p]strarea confiden[ialit][ii datelor.
Dosarul personal al beneficiarului este arhivat la sediul Centrului multifunc[ional pe perioada prev]zut] în nomenclatorul arhivistic al
furnizorului, confirmat de Comisia de Selec[ionare din cadrul Serviciului Jude[ean al Arhivelor Na[ionale. La solicitarea scris] a beneficiarului/
organelor abilitate, o copie a dosarului personal, completat cu toate documentele \i fi\a de ie\ire, se pune la dispozi[ia acestuia/acestora.
Centrul multifunc[ional întocme\te un caiet de eviden[] a dosarelor personale ale beneficiarilor arhivate. Registrul de eviden[] a acestora este
disponibil la sediul centrului.
Asistarea \i g]zduirea beneficiarilor în centrul reziden[ial se realizeaz] în baza evalu]rii nevoilor individuale \i situa[iei personale a fiec]rui
beneficiar. Beneficiarii sunt g]zdui[i în centre reziden[iale care asigur] condi[ii de via[] adecvate \i activit][i/servicii care promoveaz] integrarea/
reintegrarea social] a acestora. Fiecare beneficiar este g]zduit \i prime\te sprijin pentru integrarea/reintegrarea social] în baza unei evalu]ri a
nevoilor individuale. Beneficiarul va fi admis în cadrul Centrului multifunc[ional Jibou în urma unei cereri de admitere scris] de poten[ialul
beneficiar. Dup] înregistrarea cererii, echipa pluridisciplinar] a centrului va efectua un interviu cu poten[ialul beneficiar. Dup] interviu, dac]
echipa pluridisciplinar] 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 Jibou.
Beneficiarul admis în centru este evaluat în primele 72 de ore de la admitere din punct de vedere al situa[iei socio-economice \i rela[iilor
familiale \i în func[ie de nevoile individuale se stabile\te perioada maxim] de reziden[] recomandat], precum \i serviciile recomandate. Pentru
evaluare se utilizeaz] fi\a de evaluare/reevaluare a beneficiarului, al c]rui model se stabile\te de centru. Fi\a de evaluare/reevaluare a beneficiarului
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.
Evaluarea se realizeaz] de un asistent social. În anumite situa[ii, dac] asistentul social o solicit], se efectueaz] \i o evaluare psihologic] \i a st]rii de s]n]tate.
Beneficiarului i se aduce la cuno\tin[] necesitatea de a se implica activ în activitatea de evaluare \i de a furniza informa[ii reale evaluatorului/
evaluatorilor.
Reevaluarea beneficiarului se realizeaz] semestrial, precum \i atunci când situa[ia o impune, respectiv 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. Odat]
cu încetarea serviciilor, fi\a de evaluare/reevaluare a beneficiarului se arhiveaz] în dosarul personal al beneficiarului. Fi\ele de evaluare/reevaluare
completate conform condi[iilor standardului \i semnate de beneficiari, sunt disponibile la sediul centrului, în dosarele personale ale beneficiarilor.
Planificare activit][i/servicii
Centrul multifunc[ional din cadrul Complexului de Servicii Sociale Jibou acord] servicii fiec]rui beneficiar conform unui plan individualizat
de interven[ie. Fiecare beneficiar admis în centru prime\te serviciile necesare în func[ie de nevoile individuale.
Centrul multifunc[ional desf]\oar] activit][i \i acord] servicii în baza unui plan individualizat de interven[ie. Planul individualizat de interven[ie
se alaboreaz] în baza evalu]rii/reevalu]rii nevoilor beneficiarului \i cuprinde informa[ii privind: numele \i vârsta beneficiarului; 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.
Centrul multifunc[ional î\i stabile\te modelul propriu pentru întocmirea planului individualizat de interven[ie, aprobat prin decizia furnizorului
de servicii sociale. La întocmirea planului individualizat de interven[ie beneficiarul particip] activ \i este încurajat s] î\i exprime preferin[ele/
dorin[ele. Planul individualizat de interven[ie cuprinde rubrici în care se men[ioneaz] data revizuirii, semn]turile personalului de specialitate \i a
responsabilului de caz. Acesta con[ine \i o rubric] destinat] semn]turii beneficiarului prin care se atest] luarea la cuno\tin[] \i acceptul acestuia.
Planul individualizat de interven[ie este revizuit dup] fiecare reevaluare. Revizuirea planului individualizat de interven[ie se realizeaz] în termen
de maxim 3 zile de la finalizarea reevalu]rii.
Odat] cu încetarea serviciilor, planul individualizat de interven[ie se arhiveaz] în dosarul personal al beneficiarului.
Centrul multifunc[ional asigur] monitorizarea situa[iei beneficiarului \i a aplic]rii planului individualizat de interven[ie. Monitorizarea situa[iei
beneficiarului \i a aplic]rii planului individualizat de interven[ie se realizeaz] de un responsabil de caz, numit de coordonatorul centrului sau de
coordonatorul de specialitate al acestuia. Centrul multifunc[ional stabile\te num]rul de beneficiari care revine unui responsabil de caz, în func[ie
de complexitatea nevoilor acestora \i dificultatea cazului. Pentru monitorizarea situa[iei beneficiarului \i a aplic]rii planului individualizat de
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interven[ie, centrul multifunc[ional utilizeaz] o fi\] de monitorizare servicii, în care se consemneaz] serviciile acordate beneficiarului \i evolu[ia acestuia.
Fi\a de monitorizare servicii se completeaz] conform unui model propriu stabilit de centru. Fi\a de monitorizare servicii, fi\a de evaluare \i planul
individualizat de interven[ie compun dosarul de servicii al beneficiarului. Dosarul de servicii al beneficiarului se p]streaz] la responsabilul de caz.
Centrul multifunc[ional din cadrul Complexului de Servicii Sociale Jibou p]streaz] datele personale \i informa[iilor cuprinse în documentele
componente ale dosarelor personale \i dosarelor de servicii ale beneficiarilor în regim de confiden[ialitate, cu respectarea prevederilor legale.
(3) Suspendarea/încetarea serviciilor:
Încetarea serviciilor se realizeaz] la cererea beneficiarilor precum \i în alte condi[ii cunoscute \i acceptate de ace\tia. Beneficiarii sunt g]zdui[i
\i primesc servicii în centrul reziden[ial pe perioada prev]zut] în contractul de furnizare de servicii, cu excep[ia situa[iilor speciale prev]zute de lege
sau a celor stipulate în procedura de ie\ire sau în contractul de furnizare servicii.
Serviciul social cu cazare ,,Centrul multifunc[ional@@ stabile\te \i aduce la cuno\tin[a beneficiarilor condi[iile de suspendare a acord]rii
serviciilor pe perioada determinat]. Centrul elaboreaz] \i aplic] o procedur] proprie de suspendare a acord]rii serviciilor. Principalele situa[ii în
care Centrul multifunc[ional poate s] suspende acordarea serviciilor c]tre beneficiar pe o anumit] perioad] de timp sunt urm]toarele:
- 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.).
Procedura privind suspendarea acord]rii serviciilor c]tre beneficiar este aprobat] prin decizia furnizorului de servicii sociale \i este disponibil]
la sediul centrului, pe suport de hârtie.
Serviciul social cu cazare ,,Centrul multifunc[ional@@ stabile\te \i aduce la cuno\tin[a beneficiarilor situa[iile de încetare a acord]rii serviciilor.
Principalele situa[ii în care Centrul multifunc[ional înceteaz] acordarea serviciilor, precum \i modalit][ile de interven[ie sunt urm]toarele:
- 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 de 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 beneficiariarului 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 perioada determinat], etc.);
- caz de deces al beneficiarului;
- 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, încetarea serviciilor acordate beneficiarului în ultimele dou] situa[ii
men[ionate mai sus se realizeaz] de conduc]torul centrului/furnizorului acestuia cu acordul prealabil al consiliului consultativ al centrului sau, în
lipsa acestuia, cu acordul unei comisii formate din conduc]torul centrului/furnizorului, 2 reprezentan[i ai personalului, responsabilul de caz \i 2
reprezentan[i ai beneficiarilor.
Situa[iile în care înceteaz] serviciile, precum \i modalit][ile de interven[ie se înscriu în procedura de încetare a serviciilor. Procedura privind
încetarea acord]rii serviciilor c]tre beneficiar este aprobat] prin decizia furnizorului de servicii sociale \i este disponibil] la sediul centrului, pe
suport de hârtie.
În caz de ie\ire a 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[iidespre acesta (referitoare
la identitatea sa, date de contact, starea de s]n]tate, motivele ie\irii acestuia din centru, etc.). Centrul multifunc[ional de[ine un registru de eviden[]
a ie\irilor din centru în care se înscriu: datele de identificare ale beneficiarului, datele de transmitere a notific]rilor c]tre serviciile publice de
asisten[] social] (dup] caz, transmiterea dosarului personal), destinatarii comunic]rilor (denumire, adres], telefon, e-mail).
Centrul multifunc[ional se asigur] c] beneficiarul p]r]se\te centrul în condi[ii de securitate. Centrul cunoa\te \i, dup] caz, faciliteaz] sau
asigur] transferul/transportul beneficiarului c]tre noua sa reziden[]. În registru de eviden[] a ie\irilor se consemneaz] modalitatea de transport \i/
sau condi[iile în care beneficiarul a p]r]sit centrul (ex. îmbr]cat corespunz]tor, a utilizat mijloacele de transport auto, etc.). Registrul de eviden[]
a ie\irilor beneficiarilor din centru, completat conform condi[iilor standardului, este disponibil la sediul centrului.
Beneficiarii serviciului social cu cazare ,,Centrul multifunc[ional@@ din cadrul Complexului de Servicii Sociale Jibou, beneficiaz] de continuitate
în acordarea serviciilor sociale \i sunt proteja[i de riscul de neglijare \i abuz în situa[ia în care se impune transferul sper alte servicii sociale.
(4) Serviciul social cu cazare ,,Centrul multifunc[ional@@ respect] drepturile beneficiarilor prev]zute de lege. Centrul multifunc[ional elaboreaz]
\i aplic] o Cart] a drepturilor beneficiarilor. Carta drepturilor beneficiarilor, denumit] în continuare Cart], se elaboreaz] cu respectarea prevederilor
legisla[iei în vigoare privind drepturile beneficiarilor, respectiv:
1. de a fi informa[i asupra drepturilor \i responsabilit][ilor lor în calitate de beneficiari ai serviciilor furnizorului \i de a fi consulta[i cu privire
la toate deciziile care îi privesc;
2. de a-\i desf]\ura activit][ile într-un mediu fizic accesibil, sigur, func[ional \i intim;
3. de a consim[i asupra serviciilor asigurate prin contractul de furnizare servicii;
4. de a beneficia de serviciile men[ionate în contractul de furnizare servicii;
5. de a li se p]stra datele personale în condi[ii de siguran[] \i confiden[ialitate;
6. de a nu fi abuza[i, neglija[i, abandona[i, pedepsi[i, h]r[ui[i sau exploata[i sexual;
7. de a face sugestii \i reclama[ii f]r] team] de consecin[e;
8. 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;
9. 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;
10. de a fi trata[i \i de a avea acces la servicii, f]r] discriminare;
11. de beneficia de intimitate;
12. de a-\i manifesta \i exercit] liber orient]rile \i interesele culturale, etnice, religioase, sexuale, conform legii;
13. de a-\i dezvolta talentele \i abilit][ile;
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14. de a-\i utiliza a\a cum doresc lucrurile personale;
15. de a-\i gestiona a\a cum doresc resursele financiare;
16. de a practic] cultul religios dorit;
17. de a nu desf]\ura activit][i lucrative, aduc]toare de venituri pentru centru, împotriva voin[ei lor;
18. de a accesa toate spa[iile \i echipamentele comune;
19. 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;
20. de a fi consulta[i cu privire la serviciile furnizate.
Centrul multifunc[ional asigur] informarea beneficiarilor cu privire la drepturile înscrise în Cart], odat] cu încheierea contractului de furnizare
servicii. Informarea beneficiarilor cu privire la drepturile înscrise în Cart] se consemneaz] în registrul de eviden[] pentru informarea beneficiarilor.
(5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în @@Centrul multifunc[ional@@ au urm]toarele obliga[ii:
1. s] cunoasc] \i s] respecte Regulamentul de organizare \i func[ionare, Regulamentul de ordine interioar] \i Codul etic;
2. s] frecventeze cu regularitate cursurile de calificare profesional];
3. s] fie interesa[i de g]sirea \i ocuparea unui loc de munc];
4. s] - \i p]streze locul de munc];
5. s] nu absenteze de la locul de munc], decât din motive bine întemeiate, având învoirea \efului;
6. s] participe activ la via[a cotidian] din cadrul serviciului;
7. s] cunoasc] \i s] respecte normele de conduit] moral], s] adopte o conduit] acceptabil];
8. s] cunoasc] \i s] respecte procedurile referitoare la siguran[] \i securitate;
9. s] efectueze \i s] între[in] cur][enia în spa[iile interioare \i exterioare ale casei;
10. s] participe la alegerea meniurilor s]pt]mânale, la cump]r]turi, la g]tit, în func[ie de un program stabilit;
11. s] p]streze \i s] foloseasc] cu grij] bunurile de uz personal \i cele de uz colectiv;
12. s] nu distrug] bunurile centrului sau ale colegilor;
13. s] respecte programul de vizit];
14. 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;
15. s] nu invite în cas] persoane dezagreate de colegi, datorit] comportamentului negativ;
16. s] respecte intimitatea colegilor;
17. s] nu p]r]seasc] casa, centrul f]r] bilet de voie;
18. s] pl]teasc] taxele convenite pentru serviciile acordate;
19. s] nu consume alcool, substan[e toxice \i/sau tutun în incinta centrului sau în afara lui;
20. s] aib] o [inut] decent];
21. s] respecte personalul centrului \i colegii beneficiari, folosind în acest sens un vocabular adecvat, fiind interzise expresiile vulgare.
22. 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].
(6) M]suri care se aplic] tinerilor care au terminat o form] de înv][]mânt - în cazul nerespect]rii obliga[iilor care le revin acestora:
155.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.
156.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;
b) 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.
3. Refuzul repetat a ofertelor de munc] din motive imputabile beneficiarului duce la excluderea din centru.
ART. 7 Activit][i derulate/servicii acordate
(1) Serviciul social cu cazare ,,Centrul multifunc[ional@@ din cadrul Complexului de Servicii Sociale Jibou promoveaz] integrarea/reintegrarea
social] a beneficiarilor. Ace\tia sunt încuraja[i \i sprijini[i s] se integreze pe deplin în familie, în comunitate \i în societate în general.
Centrul multifunc[ional elaboreaz] \i aplic] programe de integrare/reintegrare social] pentru beneficiarii care necesit] astfel de servicii. Programul
de integrare/reintegrare social] cuprinde activit][i \i servicii specifice nevoilor fiec]rui beneficiar, este revizuit periodic \i este semnat de beneficiar.
Principalele activit][i/servicii acordate în Centrul multifunc[ional sunt cele de consiliere social] \i psihologic], consiliere/orientare voca[ional],
educa[ie extracurricular], facilitarea accesului la cursuri de formare/reconversie profesional], facilitarea accesului la un loc de munc] \i la o
locuin[], informare privind drepturile sociale, etc. Programul de integrare/reintegrare social] este inclus în planul individualizat de interven[ie.
Serviciile de integrare/reintegrare social] urmate de beneficiari sunt înscrise în fi\a de monitorizare servicii a beneficiarului.
Planurile individualizate de asisten[] \i îngrijire/planurile de interven[ie \i fi\ele de monitorizare servicii ale beneficiarilor detaliaz] serviciile/
terapiile de integrare/reintegrare social] recomandate \i urmate de beneficiari. Planurile individualizate de asisten[] \i îngrijire sunt revizuite
periodic \i sunt semnate de beneficiar.
(2) Serviciul social cu cazare ,,Centrul multifunc[ional@@ din cadrul Complexului de Servicii Sociale Jibou faciliteaz] participarea beneficiarilor
la programele de integrare/reintegrare social].
Centrul multifunc[ional dispune de personal calificat care organizeaz] \i acord] servicii în vederea facilit]rii integr]rii/reintegr]rii sociale a
beneficiarilor sau încheie conven[ii de parteneriat cu institu[ii/organiza[ii care ofer] astfel de servicii ori încheie contracte de prest]ri servicii cu
diver\i speciali\ti. Acordarea unor servicii de c]tre personalul angajat al Centrului multifunc[ional se realizeaz] doar dac] exist] un num]r de cel
pu[in 10 beneficiari/zi/cabinet de specialitate.
Centrul multifunc[ional poate beneficia \i de aportul unor speciali\ti angaja[i ai furnizorului care pot s] î\i desf]\oare activitatea un num]r de
ore pe s]pt]mân]/lun] la sediul centrului. Programele de integrare/reintegrare social] sunt coordonate \i realizate de personal de specialitate.
(3) Serviciul social cu cazare ,,Centrul multifunc[ional Jibou@@ dispune de spa[ii amenajate \i dotate corespunz]tor desf]\ur]rii activit][ilor/
terapiilor de integrare/reintegrare social].
Centrul multifunc[ional de[ine cel pu[in un cabinet pentru servicii de asisten[] social]. În cazul în care acord] \i alte servicii de integrare/
reintegrare social] la sediul propriu, amenajeaz] spa[ii special destinate derul]rii activit][ilor/terapiilor de integrare/reintegrare social] \i le doteaz]
cu mobilierul, materialele \i echipamentele adecvate.
(4) Centrul multifunc[ional din cadrul Complexului de Servicii Sociale Jibou realizeaz] eviden[a zilnic] a activit][ilor/serviciilor de integrare/
reintegrare social].
Responsabilul/responsabilii de caz consemneaz] în fi\a de monitorizare servicii, eviden[a zilnic] a activit][ilor desf]\urate pe intervale orare
\i monitorizeaz] progresele înregistrate, pentru beneficiarii cuprin\i în programe de integrare/reintegrare social].
(5) Centrul multifunc[ional promoveaz] buna convie[uire a beneficiarilor \i încurajeaz] beneficiarii s] se implice în activit][ile
gospod]re\ti(cur][enie, aprovizionare, prepararea hranei, etc.).
Personalul Centrului multifunc[ional încurajeaz] \i sprijin] beneficiarii în vederea particip]rii la activit][ile cotidiene din centru \i elaboreaz]
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un set de reguli interne, denumite Regulile casei. Acestea sunt aprobate prin decizia furnizorului de servicii sociale. Regulile casei sunt disponibile
la sediul centrului, pe suport de hârtie, care trebuie urmate de beneficiari pentru o convie[uire în bune condi[ii (socializare în spa[ii comune,
program de cur][enie \i sp]lat, prepararea hranei \i servirea meselor, program de vizite, etc.).
(6) Centrul multifunc[ional faciliteaz] înscrierea beneficiarilor în sistemul de asigur]ri sociale de s]n]tate \i îi sprijin] în caz de nevoie pentru
a accesa serviciile acordate de medici de familie, de medici speciali\ti din ambulatorii \i spitale.
ART. 8 Func[ii
(1) Principalele func[iile ale serviciului social cu cazare @@Centrul multifunc[ional@@ din cadrul Complexului de Servicii Sociale Jibou sunt urm]toarele:
A) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea urm]toarele activit][i:
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, aplicabile centrelor reziden[iale pentru tineri în dificultate;
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/reintegrare social] \i evolu[ia tân]rului în
cadrul serviciului social \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 activit][ile/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] bun] 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;
4) 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.
ART. 9 Structura organizatoric], num]rul de posturi \i categoriile de personal
(1) Serviciul social cu cazare @@Centrul multifunc[ional@@ din cadrul Complexului de Servicii Sociale Jibou, func[ioneaz] cu un num]r total de
4,25 posturi, conform prevederilor Hot]rârii Consiliului Jude[ean nr. _____ din care:
A) posturi de conducere:
- Coordonator personal de specialitate: - 0,25
B) posturi de specialitate de îngrijire \i asisten[]; personal de specialitate \i auxiliar:
- Infirmier] (532103):- 1
- Psihopedagog (263412): - 1
- Pedagog social (341202):- 1
- Psiholog (341202): - 0,50
- Asistent social:- 0,50
C) posturi cu func[ii administrative, gospod]rire, între[inere/repara[ii, deservire: Centrul multifunc[ional este deservit de angaja[ii Centrului de
plasament.
D) Voluntari(2) Raportul angajat/beneficiar este de 1/3,53.
ART. 11 Personalul de conducere
1. (a) Atribu[iile personalului de conducere
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- 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 biectivelor \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 personalului, cât \i beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare \i func[ionare;
- întocme\te raportul anual de activitate;
- asigur] bun] desf]\urare a raporturilor de munc] dintre angaja[ii serviciului/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 serviciul public de asisten[] social] de la nivelul prim]riei \i de la nivel jude[ean, cu alte
institu[ii publice locale \i organiza[ii ale societ][ii civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor;
- nume\te \i elibereaz] din func[ie personalul din cadrul serviciului, în condi[iile legii;
- întocme\te proiectul bugetului propriu al serviciului \i contul de încheiere a exerci[iului bugetar;
- 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 Jibou;
- 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.
(2) Func[iile de conducere se ocup] prin concurs sau, dup] caz, examen, în condi[iile legii.
(3) 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.
(4) 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.
A) Asistent Social - descrierea sarcinilor/atribu[iilor postului:
Cunoa\te \i respect] prevederilor Regulamentul de Ordine Interioar] \i Regulamentul de Organizare \i Func[ionare al Centrului multifunc[ional Jibou;
Identific] \i evalueaz] riscurile postului pe care îl ocup];
Elaboreaz] propriul registru de riscuri;
Cunoa\terea legisla[iei în vigoare cu privire la drepturile beneficiarilor;
Cunoa\terea \i respectarea codului deontologic al profesiei;
Colaborarea cu institu[iile statului \i ONG-urile care pot contribui la integrarea/reintegrarea social] a beneficiarilor;
Completeaz] cartea de imobil;
Gestioneaz] arhiva cu dosarele beneficiarilor;
Întocme\te toate situa[iile statistice solicitate de D.G.A.S.P.C. sau alte institu[ii conexe;
Urm]re\te respectarea contractului individual încheiat între centru \i beneficiarii centrului;
-Colaboreaz] cu \eful de centru în vederea îmbun]t][irii furniz]rii serviciilor sociale.
*Psihologul (cor 263401), are urm]toarele atribu[ii/sarcini/responsabilit][i:
- 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 aplic] planul terapeutic de recuperare individual] pentru fiecare beneficiar;
-Stabile\te programul s]pt]mânal de interven[ie terapeutic] - de socializare, 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.
*Atribu[iile infirmierului:
124.R]spunde de via[a \i securitatea tân]rului în timpul nop[ii, în perioada efectu]rii serviciului;
125.[ine leg]tura cu pedagogul social \i instructorul/educator pentru activit][i de resocializare \i cu personalul medical din unitate pentru a-\i
comunica reciproc unele comport]ri sau afec[iuni ale tinerilor;
126.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 centru;
127.Supravegheaz] \i îndrum] tinerii cu privire la efectuarea programului de sear]/diminea[];
128.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;
129.Respect] programul 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].
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 tân]rului aflat în dificultate,
ocrotit în sistemul reziden[ial;
Asigur] informarea \i consilierea tinerilor pe diferite subiecte: cunoa\terea \i autocunoa\terea, adaptarea tinerilor la mediul social, optimizarea
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rela[iilor loc de munc] - tân]r - personal angajat;
Le insufl] 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 delincven[e,
prevenirea sarcinii nedorite etc.);
Ofer] asisten[] psihopedagogic] tinerilor cu tulbur]ri emo[ionale, tulbur]ri psihosomatice etc.;
Respect] programul 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].
E. Pedagog social (cor 341202), are urm]toarele atribu[ii/sarcini/responsabilit][i:
199.Desf]\oar] activit][i de îngrijire \i supraveghere în vederea cre\terii gradului de independen[] a beneficiarilor;
200.Desf]\oar] activit][i ce vizeaz] dezvoltarea comportamentului socio-afectiv;
201.Realizeaz] programe ce cuprind activit][i care urm]resc cre\terea receptivit][ii generale, stimuli în vederea dezvolt]rii capacit][ilor \i
aptitudinilor;
202.Identific] dificult][i/deficien[e în dezvoltarea beneficiarilor \i comunic] aceste aspecte echipei de speciali\ti din centru, în vederea stabilirii
unui program de recuperare;
203.Respect] programul 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].
Art. 12 Personalul administrativ, gospod]rie, între[inere repara[ii, deservire este reprezentat de:
Administrator;
Inspector de specialitate;
A) Administratorul are urm]toarele responsabilit][i
*Aprovizionarea unit][ii cu bunuri materiale;
*Administreaz] \i r]spunde de p]strarea bunurilor mobile \i imobile, de inventarul unit][ii;
*R]spunde de bun] gospod]rire \i administrare a centrului.
B) Inspectorul de specialitate are urm]toarele atribu[iuni:
112.Efectueaz] control periodic al gestiunilor, informând conducerea în cazul constat]rii abaterilor pentru stabilirea m]surilor de recuperare a pagubelor;
113.[ine eviden[a mijloacelor fixe \i a obiectelor de inventar din centru;
Art. 13 Finan[area centrului
(1) În estimarea bugetului de venituri \i cheltuieli, centrul reziden[ial 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) contribu[ia persoanelor beneficiare sau a între[in]torilor acestora, dup] caz;
b) bugetul Consiliului Jude[ean S]laj;
c) bugetul de stat;
d) dona[ii, sponsoriz]ri sau alte contribu[ii din partea persoanelor fizice ori juridice din [ar] \i din str]in]tate;
e) fonduri externe rambursabile \i nerambursabile;
f) alte surse de finan[are, în conformitate cu legisla[ia în vigoare.
Art. 14 Dispozi[ii finale
*Centrul multifunc[ional din cadrul Complexului de Servicii Sociale Jibou î\i desf]\oar] activitatea în
baza unui Cod de etic] \i a unor proceduri proprii de acordare a serviciilor sociale. 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 Jibou, 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] nu 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 Jibou. 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 Jibouse 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 \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
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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.

Anexa nr.2
la Hot]r`rea nr.107
din 30 august 2019
REGULAMENT
de organizare \i func[ionare a serviciului social cu cazare @@Centrul de plasament Jibou@@ din cadrul Complexului de Servicii Sociale Jibou
ART. 1 Defini[ie
(1) Regulamentul de organizare \i func[ionare este un document propriu al serviciului social cu cazare, centre reziden[iale pentru copilul separat
temporar sau definitiv de p]rin[ii s]i din cadrul Complexului de Servicii Sociale Jibou, @@Centrul de plasament Jibou@@ aprobat prin Hot]rârea
Consiliului Jude[ean, 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, modificat \i completat prin Hot. Nr. 867/14.10.2015.
(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.
ART. 2 Identificarea serviciului social
Serviciul social cu cazare @@Centre reziden[iale pentru copilul separat temporar sau definitiv de p]rin[ii s]i din cadrul Complexului de Servicii
Sociale Jibou @@Centrul de plasament Jibou@@, cod serviciu social 8790 CR-C-I, este înfiin[at \i administrat de Direc[ia General] de Asisten[] Social]
\i Protec[ia Copilului S]laj \i acreditat conform Certificatului de acreditare Seria AF nr. 000744, CUI 17090997, de[ine Licen[a de func[ionare
nr.3073 din 09.06.2017 , f]r] personalitate juridic], având sediul în ora\ul Jibou, Str. Wesselenyi Miklos, Nr. 7, jude[ul S]laj.
ART. 3 Scopul serviciului social
Scopul serviciului social @@Centrul de plasament Jibou@@ este asigurarea accesului beneficiarilor (copii/tineri afla[i în dificultate, dac] dezvoltarea
sau integritatea fizic] sau moral] le este periclitat], iar prin copil/tân]r se în[elege persoana care nu a împlinit vârsta de 18 ani \i nu are capacitate
deplin] de exerci[iu), pe o perioad] determinat], la g]zduire, îngrijire, educa[ie \i servicii de preg]tire pentru via[a independent] \i pentru
integrarea/reintegrarea familial] \i a integr]rii socio-profesionale prin organizarea de activit][i de preg]tire pentru \coal], de recreere \i socializare,
de consiliere \i orientare \colar] \i profesional], de asigurare a s]n]t][ii \i de dezvoltare a deprinderilor de via[].
Centrul de plasament func[ioneaz] dup] prevederile Legii asisten[ei sociale nr. 292/2011, cu modific]rile ulterioare, cât \i prevederile Legii
nr. 272/2004 privind protec[ia \i promovarea drepturilor copilului, republicat], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare.
ART. 4 Cadrul legal de înfiin[are, organizare \i func[ionare
(1) Serviciul social @@Centrul de plasament Jibou@@ func[ioneaz] cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare \i func[ionare a
serviciilor sociale, reglementat de Legea privind protec[ia \i promovarea drepturilor copilului nr. 272/2004, republicat], cu modific]rile \i complet]rile
ulterioare, Legea nr. 292/2011 cu modific]rile ulterioare precum \i a altor acte normative secundare aplicabile domeniului, în baza Hot]rârii nr. 867/
2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum \i regulamentelor cadru de organizare \i func[ionare a serviciilor sociale cu
modific]rile \i complet]rile ulteriare \i a Ordinului Ministerului Muncii \i Justi[ei Sociale nr. 25/2019 pentru aprobarea standardelor minime
obligatorii privind serviciile pentru protec[ia copilului de tip reziden[ial \i a ghidului metodologic de implementare a acestor standarde.
(2) Standard minim de calitate aplicabil: Standard minim de calitate pentru serviciile sociale de tip reziden[ial destinate copiilor din sistemul de
protec[ie special]: Ordinul nr.25/2019 din 03.01.2019.
(3) Serviciul social @@Centrul de plasament Jibou@@ este înfiin[at prin Hot]rârea Consiliului Jude[ean S]laj nr. 97/29.07.2011 \i func[ioneaz] în
subordinea Direc[iei Generale de Asisten[] Social] \i Protec[ia Copilului S]laj, f]r] personalitate juridic].
ART. 5 Principiile care stau la baza acord]rii serviciului social
(1) Serviciul social @@Centrul de plasament Jibou@@ 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 de plasament Jibou@@ 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 ( cu respectarea prevederilor Legii s]n]t][ii mintale \i a protec[iei persoanelor cu tulbur]ri psihice nr. 487/
2002, republicat]);
H) facilitarea men[inerii rela[iilor personale ale copilului \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 copilului;
J) asigurarea unei îngrijiri individualizate \i personalizate a copilului;
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 copilului de a tr]i independent;
L) încurajarea ini[iativelor individuale ale copiilor \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 beneficiarilor, 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 cu serviciul public de asisten[] social];
R) men[inerea împreun] a fra[ilor.
ART.6 Beneficiarii serviciilor sociale
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(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în @@Centrul de plasament Jibou@@ sunt: copiii/tinerii separa[i, temporar sau definitiv, de p]rin[i, ca
urmare a stabilirii, în condi[iile legii, a m]surii plasamentului în acest tip de serviciu. Pot fi beneficiari ai Centrului de plasament copii/tineri afla[i
în una din urm]toarele situa[ii;
A) Copilul/tân]rul ai c]ror p]rin[i sunt deceda[i, necunoscu[i, dec]zu[i din exerci[iul drepturilor p]rinte\ti, pu\i sub interdic[ie, declara[i
judec]tore\te mor[i sau disp]ru[i, când nu a putut fi instituit] tutela;
B) Copilul/tân]rul care, în vederea protej]rii intereselor sale, nu poate fi l]sat în grija p]rin[ilor din motive neimputabile acestora;
Admiterea în centrul reziden[ial se realizeaz] doar dac] exist] o m]sur] legal] dispus] de organismele abilitate în acest sens, iar serviciile
acordate asigur] condi[iile necesare pentru cre\terea \i îngrijirea copiilor \i sunt adaptate nevoilor fiec]rui copil.
(2) Condi[iile de acces/admitere în centru sunt urm]toarele:
Admiterea copilului/tân]rului în cadrul Centrului de plasament Jibou se face în baza hot]rârii emis] de c]tre Comisia pentru Protec[ia Copilului
S]laj sau a sentin[ei civile emis] de c]tre instan[] judec]toreasc], în caz de urgen[] prin dispozi[ia directorului executiv, prin care s-a stabilit
plasamentul copilului în acest centru.
M]sura plasamentului se stabile\te de c]tre Comisia pentru Protec[ia Copilului, în situa[ia în care exist] acordul p]rin[ilor, pentru copilul care
în vederea protej]rii intereselor sale, nu poate fi l]sat în grija p]rin[ilor din motive neimputabile acestora.
M]sura plasamentului se stabile\te de c]tre instan[] judec]toreasc], la cererea direc[iei generale de asisten[] social] \i protec[ia copilului, în
urm]toarele situa[ii:
*
în situa[ia copilului ai c]rui p]rin[i sunt deceda[i, necunoscu[i, dec]zu[i din exerci[iul drepturilor p]rinte\ti sau c]rora li s-a aplicat
pedeapsa interzicerii drepturilor p]rinte\ti, pu\i sub interdic[ie, declara[i judec]tore\te mor[i sau disp]ru[i, când nu a putut fi instituit] tutela;
*
în situa[ia copilului abuzat, neglijat, g]sit sau p]r]sit în unit][i sanitare, dac] se impune înlocuirea plasamentului în regim de urgen[],
dispus de c]tre direc[ia general] de asisten[] social] \i protec[ia copilului, cu m]sura plasamentului;
*
în situa[ia copilului care, în vederea protej]rii intereselor sale, nu poate fi l]sat în grija p]rin[ilor din motive neimputabile acestora, atunci
când nu exist] acordul p]rin[ilor sau, dup] caz, al unuia dintre p]rin[i, pentru instituirea m]surii plasamentului.
Acte necesare pentru admitere:
- Dispozi[ia conduc]torului direc[iei generale de asisten[] social] \i protec[ia copilului, denumit] în continuare DGASPC, privind instituirea
plasamentului în regim de urgen[] sau, dup] caz, hot]rârea Comisiei pentru Protec[ia Copilului sau a instan[ei de judecat] privind instituirea m]surii
de protec[ie pentru copil la Centrul de plasament Jibou;
- Certificat de na\tere al copilului (original) \i, dup] caz cartea de identitate a acestuia;
- Copii ale actelor de stare civil] ale p]rin[ilor;
- Documentul care consemneaz] opinia copilului cu privire la stabilirea m]surii de protec[ie, pentru copilul care a împlinit vârsta de 10 ani;
- Ancheta social] efectuat] la domiciliul/re\edin[a familiei copilului;
- Fi\a de consulta[ii medicale sau alte acte medicale referitoare la starea de s]n]tate a copilului (adeverin[a medical], scrisori medicale, bilet de
ie\ire din spital);
- Raportul referitor la ancheta psihosocial] a copilului \i a familiei sale;
-Documente care atest] situa[ia \colar] a copilului (adeverin[a de elev, caracterizare psihopedagogic]);
- Cererea/sesizarea privind stabilirea m]surii de plasament;
- Referat sau raport de evaluare ini[ial] a cazului;
- Raport de vizit] (dup] caz);
-Adeverin[e medicale/alte acte medicale referitoare la starea de s]n]tate a p]rin[ilor/membrilor familiei.
M]sura de plasament la centru se stabile\te numai dac] serviciul poate r]spunde nevoilor individuale ale copilului privind îngrijirea, educa[ia,
s]n]tatea etc., nevoi identificate printr-o evaluare ini[ial]. La stabilirea m]surii de plasament se va [ine cont de urm]toarele aspecte: posibilitatea
men[inerii fra[ilor împreun], facilitarea exercit]rii de c]tre p]rin[i a dreptului de a vizita copilul \i de a men[ine leg]tura cu acesta, plasarea copilului
cât mai aproape de comunitatea din care provine (principiul proximiz]rii), plasarea cu prioritate în case de tip familial.
Specialistul din cadrul DGASPC S]laj care instrumenteaz] cazul va analiza cu prioritate posibilitatea plas]rii copilului la familia extins] sau
identificarea unei forme de protec[ie de tip familial \i doar în lipsa acestor posibilit][i va propune plasamentul copilului în centrul de plasament.
Centrul de[ine \i pune la dispozi[ia copiilor \i a membrilor de familie materiale infomative ( ce pot fi pe suport de hârtie- tip bro\ur]- \i/sau pe
suport electronic - fotografii,film) privind activit][ile derulate \i serviciile oferite.
Copiii/tinerii sunt informa[i cu privire la misiunea centrului, serviciile oferite, drepturile \i obliga[iile lor pe perioada reziden[ei în centru,
imediat dup] admitere.
Imediat dup] admitere, coordonatorul centrului nominalizeaz], din personalul propriu, o persoan] de referin[] care stabile\te împreun] cu
copilul/tân]rul, în func[ie de vârst] \i de gradul de maturitate al acestuia, un program de acomodare adaptat caracteristicilor personale ale copilului/
tân]rului ( vârst], status psiho-somatic, personalitate \i temperament, nivel de educa[ie, etc.), cu o durat] minim] de 2 s]pt]mâni.
În programul de acomodare se consemneaz] de c]tre persoana de referin[], sub semn]tur], informa[ii relevante privind: evolu[ia s]pt]mânal]
a copilului/tân]rului g]zduit în centru, problemele de acomodare întâmpinate \i m]surile de remediere aplicate, gradul de integrare în grup \i în
comunitatea reprezentat] de centru (copii \i personal).
Centrul întocme\te pentru fiecare copil un dosar, denumit dosarul personal al beneficiarului, care con[ine obligatoriu urm]toarele documente
Dispozi[ia conduc]torului direc[iei generale de asisten[] social] \i protec[ia copilului, denumit] în continuare DGASPC, privind instituirea/
încetarea plasamentului în regim de urgen[] sau dup] caz, hot]rârea Comisiei pentru Protec[ia Copilului sau a instatn[ei de judecat] privind
instituirea/ încetarea m]surii de protec[ie;
- Certificatul de na\tere al copilului \i, dup] caz, cartea de identitate în original(în original);
- Copii ale actelor de stare civil] ale p]rin[ilor;
- Documentul care consemneaz] opinia copilului cu privire la stabilirea m]surii de protec[ie, pentru copilul care a împlinit vârsta de 10 ani;
- Planul de acomodare a copilului;
- Planul individualizat de protec[ie 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 furnicare servicii încheiat, dup] caz, cu p]rin[ii copilului sau cu copilul dup] împlinirea vârstei de 16 ani.
(3) Contractul cu familia
Furnizarea serviciilor în cadrul Centrului de plasament Jibou se realizeaz] în baza unui contract încheiat, dup] caz, cu familia, dac] copilul are
p]rin[i \i nu exist] prevederi restrictive de ordin legislativ, sau, în lipsa acestora, cu reprezentantul legal al copilului, sau cu tân]rul dup] împlinirea
vârstei de 16 ani.
Contractul cu familia este un document scris încheiat între managerul de caz \i unul sau ambii p]rin[i ori, dup] caz, cu reprezentantul legal al
copilului, sau cu tân]rulul dup] împlinirea vârstei de 16 ani,în care se men[ioneaz] condi[iile în care se vor oferi serviciile \i responsabilit][ile
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specifice pe care fiecare parte implicat] le are de îndeplinit în perioada de timp stabilit].
Modelul de contract cu familia este stabilit de managerul de caz.
(4) Contribu[ia p]rin[ilor:
Comisia pentru protec[ia copilului sau, dup] caz, instan[a care a dispus plasamentul copilului în centru va stabili, dac] este cazul, \i cuantumul
contribu[iei lunare a p]rin[ilor la între[inerea acestuia, în condi[iile stabilite de Codul civil. Sumele astfel încasate se constituie venit la bugetul jude[ului.
Dac] plata contribu[iei la între[inerea copilului nu este posibil], instan[a oblig] p]rintele apt de munc] s] presteze între 20 \i 40 de ore lunar
pentru fiecare copil, ac[iuni sau lucr]ri de interes local, pe durata aplic]rii m]surii de protec[ie special], pe raza administrativ teritorial] în care î\i
are domiciliul sau re\edin[a.
(5) Condi[ii de încetare a serviciilor
Încetarea îngrijirii copiilor/tinerilor, afla[i într-un centru reziden[ial ca urmare a instituirii unei m]suri de protec[ie special] a copilului/
tân]rului, se realizeaz] numai cu preg]tirea prealabil] a acestora \i în condi[iile prev]zute de lege.
Ie\irea copilului/tân]rului din cadrul Centrului de plasament Jibou se face în baza hot]rârii Comisiei pentru Protec[ia Copilului S]laj sau a
sentin[ei civile emis] de c]tre instan[a judec]toreasc], prin care se dispune încetarea m]surii de plasament din centru.
Centrul de plasament din cadrul Complexului de Servicii Sociale Jibou asigur] preg]tirea corespunz]toare a ie\irii copilului/tân]rului din
centru, prin dezvoltarea deprinderilor de via[] independent] \i a altor condi[ii necesare pentru reintegrarea sau integrarea familial] \i/sau socioprofesional]. În situa[ia în care nu este posibil] reintegrarea copilului în familia natural] sau integrarea în familia extins], se efectueaz] demersuri
pentru plasamentul copilului la un asistent maternal profesionist sau, dup] caz, pentru deschiderea procedurii adop[iei (în special în cazul copiilor
de vârst] mic]).
Centrul de plasament din cadrul Complexului de Servicii Sociale Jibou implic] activ copilul/tân]rul, în func[ie de vârsta \i gradul s]u de
maturitate, p]rin[ii \i/sau persoanele fa[] de care copilul/tân]rul a dezvoltat rela[ii de ata\ament, în vederea preg]tirii pentru ie\irea din sistemul de
protec[ie special], sau, dup] caz, pentru transferul în cadrul altui serviciu social.
Centrul de plasament din cadrul Complexului de Servicii Sociale Jibou organizeaz] \i preg]te\te p]r]sirea serviciului de c]tre copii/tân]r: se
asigur] c] ace\tia dispun de îmbr]c]mintea \i înc]l[]mintea necesar], de[in toate obiectele \i documentele personale, au resurese financiare necesare
pentru costurile deplas]rii \i hranei, de[in bilet de c]l]torie, au înso[itor sau nu, etc.
Centrul de plasament din cadrul Complexului de Servicii Sociale Jibou cunoa\te \i consemneaz] în scris, modalitatea de transport \i/sau
condi[iile în care copilul/tân]rul p]r]se\te serviciul, precum \i locul în care va merge copilul/tân]rul (domiciliul/reziden[a acestuia).
Centrul de plasament din cadrul Complexului de Servicii Sociale Jibou de[ine \i aplic] o procedur] de transfer al copiilor în caz de for[]
major]( evenimente imprevizibile \i/sau inevitabile cum ar fi: lucr]ri de amenajare/reabilitare cl]diri \i instala[ii, epidemii, incendii, calamit][i
naturale, etc.) elaborat] de furnizorul de servicii sociale.
Centrul de plasament din cadrul Complexului de Servicii Sociale Jibou realizeaz] ac[iuni de instruire a personalului privind procedura de
transfer a copiilor în caz de for[] major], precum \i sesiuni de consiliere \i instruire a copiilor în care li se explic] regulile ce trebuie urmate în
situa[iile/evenimentele considerate cazuri de for[] major].
Centrul de plasament din cadrul Complexului de Servicii Sociale Jibou de[ine un plan de urgen[] în caz de retragere a licen[ei de func[ionare/
desfiin[are a serviciului social, elaborat \i aprobat de furnizorul de servicii sociale.
Încetarea m]surii de plasament din centru poate fi dispus] în urm]toarele situa[ii:
copilul va fi reintegrat în familia natural];
copilul va fi plasat la rude;
pentru copil se instituie tutela;
a fost identificat un asistent maternal profesionist care s] asigure cre\terea, îngrijirea \i educarea copilului;
copilul este plasat la o familie sau persoan];
copilul este încredin[at în vederea adop[iei;
nevoile copilului impun transferul în alte unit][i de protec[ie a copilului (centre specializate pentru copii cu dizabilit][i);
copilul a decedat;
la solicitarea tân]rului care a împlinit vârsta de 18 ani.
(6) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în@@ Centrul de plasament Jibou@@ au urm]toarele drepturi:
A. Dreprul de a fi informa[i, ei \i p]rin[ii lor, asupra drepturilor \i responsabilit][ilor lor în calitate de beneficiari ai centrului de plasament \i
de a fi consulta[i cu privire la toate deciziile ce îi privesc;
B. Dreptul de a-\i desf]\ura via[a într-un mediu fizic accesibil, sigur, func[ional \i intim;
C. Dreptul de a-\i exprima liber opiniile/dorin[ele/aspira[iile privind toate aspectele vie[ii \i dezvolt]rii personale;
D. Dreptul de a gândi \i ac[iona autonom, cu respectarea drepturilor celorlal[i beneficiari, conform poten[ialului \i dorin[elor personale;
E. Dreptul de a fi informa[i cu privire la starea lor de s]n]tate;
F. Dreptul de a consim[i asupra serviciilor asigurate de centru sau la care li se faciliteaz] accesul;
G. Dreptul de a beneficia de serviciile men[ionate în ROF-ul centrului \i misiunea acestuia;
H. Dreptul de a li se p]stra datele personale în siguran[] \i confiden[ialitate;
I. Dreptul de a nu fi abuza[i, neglija[i, abandona[i, pedepsi[i, h]r[ui[i sau exploata[i;
J. Dreptul de a face sugestii \i reclama[ii f]r] team] de consecin[e;
K. Dreptul de a nu fi exploata[i economic ( exploatare prin munc], confiscarea banilor \i a bunurilor proprii);
L. Dreptul de a nu li se impune restric[ii de natur] fizic] ori psihic], în afara celor stabilite de medic \i alt personal calificat, precum \i a celor
convenite prin ROF-ul centrului;
M. Dreptul de a fi trata[i \i de a avea acces la servicii, f]r] disciminare;
N. Dreptul de a beneficia de intimitate;
O. Dreptul de a-\i manifesta \i exercita liber orient]rile \i interesele culturale, etnice, religioase, sexuale, conform legii;
P. Dreptul de a-\i utiliza a\a cum doresc lucrurile personale;
Q. Dreptul de a-\i gestiona a\a cum doresc resursele financiare;
R. Dreptul de a practica cultul religios dorit;
S. Dreptul de a nu desf]\ura activit][i aduc]toare de venituri pentru centrul reziden[ial, împotriva voin[ei lor;
T. Dreptul de a accesa toate spa[iile \i echipamentele comune;
U. Dreptul de a avea acces la toate informa[iile care îi privesc, de[inute de centrul de plasament;
V. Dreptul de a fi informa[i la zi, în mod complet \i accesibil, în format clasic sau adaptat, despre procedurile aplicate în centrul reziden[ial \i
de a-\i putea exprima liber opiniile în leg]tur] cu acestea;
X. Dreptul de a fi trata[i individualizat, pentru o valorizare maximal] a poten[ialului personal.
V) Dreptul 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];
VI) Dreptul de a li se asigura p]strarea confiden[ialit][ii asupra informa[iilor furnizate \i primite;
VII) Dreptul de a li se asigura continuitatea serviciilor sociale furnizate, atât timp cât se men[in condi[iile care au generat situa[ia de dificultate;
VIII) Dreptul de a fi proteja[i de lege atât ei, cât \i bunurile lor;
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VIIII) Dreptul de a li se garanteza demnitatea, intimitatea \i respectarea vie[ii intime;
VIIIII) Dreptul de a participa la evaluarea serviciilor sociale primite;
XI) 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; se asigur] posibilitatea de a participa la alegerea alimentelor \i meniurilor zilnice, precum \i la activit][ile
de preg]tire \i servire a mesei;
XII) Dreptul la îmbr]c]minte, înc]l[]minte, rechizite \colare \i alte echipamente, precum \i bani de buzunar, în limitele stabilite de lege;
XIII) Dreptul la servicii medicale, stomatologice sau alte servicii de sprijin \i promovare a s]n]t][ii;
XIIII) Dreptul la educa[ie în unit][i de înv][]mânt din comunitate;
XIIIII) Dreptul la timp liber, în care se pot odihni, relaxa, sau particip] la activit][i de recreere \i socializare;
ZI) Dreptul la protec[ie împotriva oric]ror forme de intimidare, abuz, neglijare, exploatare, tratament inuman sau degradant;
ZII) Dreptul la condi[ii de locuit decente, de bun] calitate \i asem]n]toare mediului familial;
ZIII) Dreptul de a face sesiz]ri sau reclama[ii \i de a fi informat asupra demersurilor pentru rezolvarea \i privirea r]spunsurilor.
(7) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în@@ Centrul de plasament Jibou@@ au urm]toarele obliga[ii:
A) s] cunoasc] \i s] respecte Regulamentul de organizare \i func[ionare al centrului;
B) s] participe activ la via[a cotidian] din cadrul centrului;
C) s] frecventeze cu regularitate cursurile \colare;
D) s] cunoasc] \i s] respecte normele de conduit] moral] \i social], s] adopte o conduit] social] acceptabil];
E) s] nu p]r]seasc] centrul f]r] permisiune;
F) s] cunoasc] \i s] respecte procedurile referitoare la siguran[] \i securitate;
G) s] între[in] cur][enia în spa[iile interioare \i exterioare ale centrului;
H) s] p]streze \i s] foloseasc] cu grij] bunurile de uz personal \i pe cele de uz colectiv;
I) s] furnizeze informa[ii corecte cu privire la identitate, situa[ie familial], social] \i medical];
J) s] participe, în raport cu vârsta, la procesul de furnizare a serviciilor sociale;
K) s] comunice orice modificare intervenit] în leg]tur] cu situa[ia lor personal].
Art.7 Activit][i \i func[ii
Principalele func[ii ale Serviciului social@@ Centrul de plasament Jibou@@ 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 p]rin[ii copilului/reprezentantul legal al acestuia;
2. G]zduire pe perioad] determinat];
3. Îngrijire personal] adecvat] nevoilor beneficiarului;
4. Asigurarea condi[iilor de cazare, hran], cazarmament, echipament \i condi[ii igienico-sanitare necesare protec[iei copilului/tân]rului, în
func[ie de nevoile \i caracteristicile fiec]ruia;
5. Supravegherea st]rii de s]n]tate, asisten[] medical], informare \i consiliere pe probleme de s]n]tate;
6. Paza \i securitatea beneficiarilor;
7. Evaluarea nevoilor beneficiarilor, elaborarea \i implementarea planului individualizat de protec[ie \i a planurilor de interven[ie specific];
8. Educa[ia informal] \i nonformal] a beneficiarilor, în vederea asimil]rii cuno\tin[elor;
9. Facilitarea accesului beneficiarilor la educa[ie formal], prin înscrierea \i frecventarea unor unit][i de înv][]mânt din comunitate;
10. Socializarea beneficiarilor, dezvoltarea rela[iilor cu comunitatea, activit][i cultural artistice;
11. Consiliere psihosocial] \i suport emo[ional;
12. Orientare \colar] \i voca[ional];
13. Dezvoltarea deprinderilor \i abilit][ilor de via[] independent];
14. Terapie ocupa[ional];
15. Men[inerea leg]turilor cu familia \i alte persoane fa[] de care copilul a dezvoltat leg]turi de ata\ament;
16. Reintegrare familial] \i comunitar];
17. Consiliere juridic] (prin Compartimentul juridic din cadrul DGASPC S]laj).
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. Distribuirea de pliante sau alte materiale informative;
2. Organizarea de întâlniri de grup cu beneficiarii centrului, în scopul inform]rii acestora cu privire la activitatea serviciului;
3. Publicarea în pres] a unor articole referitoare la activit][ile desf]\urate;
4. Organizarea unor întâlniri cu reprezentan[i ai unor institu[ii \i servicii din comunitate;
5. 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. Informarea comunit][ii cu privire la drepturile copilului \i modalit][i de sesizare a unor situa[ii în care copiii din comunitate sunt supu\i
abuzului, neglij]rii, exploat]rii;
2. Invitarea membrilor comunit][ii la activit][ile organizate în centru, în scopul promov]rii unei imagini pozitive a benficiarilor - activit][i în
care sunt implica[i copiii din cadrul serviciului (activit][i organizate cu ocazia s]rb]torilor de iarn], cu ocazia zilei de 1 iunie);
3. Participarea beneficiarilor la activit][i organizate în comunitate (competi[ii sportive, activit][i extra\colare, serb]ri organizate la \coal] \i
gr]dini[], activit][i organizate la Clubul copiilor, concert de colinde);
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. M]surarea gradului de satisfac[ie a beneficiarilor cu privire la serviciile oferite;
4. Identificarea dificult][ilor din cadrul serviciului \i stabilirea unor modalit][i concrete pentru dep]\irea acestora;
5. Implicarea personalului \i a beneficiarilor în stabilirea obiectivelor \i activit][ilor de îmbun]t][ire continu] a calit][ii serviciilor oferite;
6. Încheierea unor parteneriate, conven[ii de colaborare cu servicii/institu[ii din comunitate;
7. Recrutarea/angajarea personalului de specialitate care s] r]spund] nevoilor beneficiarilor.
E) de administrare a resurselor financiare, materiale \i umane ale centrului prin realizarea urm]toarelor activit][i:
1. Elaborarea bugetului anual pentru func[ionarea serviciului;
2. Întocmirea de situa[ii financiar contabile;
3. Identific], propune achizi[ionarea bunurilor materiale/alimentare necesare desf]\ur]rii activit][ii serviciului;
4. Administreaz], între[ine toate bunurile din dotare;
5. Efectueaz] inventarierea anual] a bunurilor;
6. Planific] activitatea, repartizeaz] sarcini, monitorizeaz] \i coordoneaz] activitatea personalului;
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7. Evalueaz] anual performan[ele profesionale ale angaja[ilor;
8. Propune aplicarea sanc[iunilor în cazul neîndeplinirii sarcinilor din fi\a postului.
Art. 8 - Structura organizatoric], num]rul de posturi \i categoriile de personal
(1) Serviciul social ,,Centrul de plasament Jibou@@ func[ioneaz] cu un num]r de 39,25 (posturi propuse) total posturi, conform prevederilor
Hot]rârii Consiliului Jude[ean nr. _________ din care:
A) Posturi de conducere: - \ef de centru - 1 post
- Coordonator- 0,50 post
B) Posturi îngrijire de baz] \i asisten[]
- Psihopedagog (263412)
- 4 posturi
- Educator puericultor (234203)
- 8 posturi
- Pedagog social (341202)
- 2 posturi
C) Posturi pentru îngrijirea s]n]t][ii;
- Asistent medical (325901)
- 1,75 posturi
- Infirmier] (532103)
- 8 posturi
- Logoped (226603)
- 1 post
D) Posturi pentru dezvoltarea deprinderilor de via[] \i preg]tirea integr]rii/reintegr]rii familiale
- Asistent social (263501)
- 1 post
- Psiholog (263411)
- 1 post
E) Posturi adminisrative, de între[inere \i paz]
- Inspector de specialitate
- 1 post
- Administrator
- 1 post
- \ofer
- 1 post
- Magaziner - casier
- 1 post
- Muncitor - buc]tar
- 4 posturi
- Muncitor între[inere
- 1 post
- Sp]l]toreas]
- 1 post
- Muncitor croitorie - lenjerie
- 1 post
F) Voluntari
Raportul angajat/beneficiar este de 1/2,04;
Personalul de specialitate reprezint] 68%
Personalul administrativ reprezint] 32%
Art.9 Personalul de conducere
(1) Personalul de conducere:
A) \ef de centru;
B) Coordonator personal de specialitate.
1. (A) Atribu[iile \efului de centru:
1. 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.;
2. Elaboreaz] rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implement]rii obiectivelor \i întocme\te inform]ri pe care le
prezint] furnizorului de servicii sociale;
3. Propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire \i perfec[ionare;
4. 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 personalului, cât \i beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare \i func[ionare;
5. Alte atribu[ii prev]zute în standardul minim de calitate aplicabil;
1. (B) Coordonatorul de specialitate are urm]toarele responsabilit][i:
1. Coordoneaz] activit][ile de asisten[] social] \i protec[ie special] desf]\urate în interesul superior al copilului de c]tre personalul de specialitate;
2. Particip] la implementarea \i utilizarea corect] a managementului de caz în conformitate cu SMO \i a metodologiei specifice fiec]rui serviciu furnizat;
3. Se asigur] c] personalul de specialitate, beneficiarii \i cei implica[i în implementare cunosc con[inutul PIP;
4. Monitorizeaz] activitatea speciali\tilor în procesul de evaluare/reevaluare periodic] a beneficiarilor \i întocmirea documenta[iei în acest sens;
5. Se asigur] c] dosarul copilului s] con[in] documente de admitere, adaptare, evaluare ini[ial] \i detaliat], existen[a PIP-ului, PIS-ului, alte
planuri prev]zute de legisla[ie, rapoarte/monitoriz]ri/evalu]ri, decizii de închiderea cazului etc.;
6. Se asigur] de existen[a/întocmirea procedurilor \i identific] activit][i procedurabile;
7. Se implic] în activitatea de înregistrare în CEMTIS;
8. Particip] la elaborarea fi\elor de post pentru personalul de specialitate;
9. Supervizeaz] activitatea personalului de specialitate;
10. Îndepline\te alte atribu[ii prev]zute în SMO aplicabile serviciului;
11. Colaboreaz] cu \eful de centru în vederea îmbun]t][irii furniz]rii serviciilor sociale.
(2) Func[iile de conducere se ocup] prin concurs sau, dup] caz, examen, în condi[iile legii.
(3) 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 doi ani în domeniu 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.
204. 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 din cadrul Centrului de Plasament Jibou este:
1. Asistent social (263501)
2. Asistent medical generalist (325901);
3. Educator - puericultor (234203),
4. Infirmier (532103)
7. Logoped (226603)
8. Psiholog (263401)
9. Psihopedagog (263412)
10. Pedagog social (341202)
(2) Atribu[ii generale 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 de organizare \i func[ionare;
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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.
1. Asistentul social (cor 263501), are urm]toarele atribu[ii/sarcini/responsabilit][i:
1. Identific] \i evalueaz] nevoile copiilor/tinerilor;
2. Particip] la elaborarea \i implementarea m]surilor de interven[ie pe termen scurt, la evaluarea detaliat] a situa[iei copilului \i la elaborarea
planului de servicii/planului individualizat de protec[ie (PIP);
3. [ine eviden[a dosarelor copiilor, le completeaz] \i reactualizeaz] conform procedurilor;
4. Acompaniaz] copilul în stabilirea demersurilor de integrare, medicale \i juridice;
5. Face demersuri pentru ob[inerea informa[iilor suplimentare;
6. Acord] suport copilului pentru a dezvolta \i men[ine rela[ii cu exteriorul;
7. Intervine în asigurarea securit][ii psihice \i în educa[ia copiilor;
8. Faciliteaz] contactele cu familia l]rgit] \i se implic] în punerea în practic] a programului de integrare familial] \i social] a copilului;
9. Asigur] continuitatea demersurilor începute pentru continuarea cazului;
10. [ine eviden[a telefoanelor, vizitelor;
11. Supravegheaz] respectarea indica[iilor medicale;
12. Colaboreaz] \i lucreaz] împreun] cu psihologul, educatorul, medicul, asistentul medical;
13. Face demersurile necesare pentru evaluarea complex] a copilului cu nevoi special (ces);
14. Sprijin] concret \i încurajeaz] men[inerea de c]tre copii a leg]turilor cu familia extins] \i a altor persoane importante sau apropiate;
15. Stabile\te proceduri de men[inerea leg]turilor cu membrii familiei extinse \i cu persoanele apropiate pentru copil;
16. Asigur] monitorizarea situa[iei copilului pentru cel pu[in 3 luni (cu posibilitatea prelungirii în anumite situa[ii, cu avizul directorului
DGASPC) de la ie\irea din eviden[a sistemului de protec[ie;
17. Stabile\te \i men[ine rela[ii profesionale cu întreg personalul institu[iei;
18. R]spunde de corectitudinea informa[iilor furnizate colegilor/p]rin[ilor/sus[in]torilor legali în munc] cu copilul;
19. R]spunde de eviden[a dosarelor sociale ale copiilor;
20. Cunoa\te \i respect] con[inutul documentelor relevante pentru munc] sa: misiunea CP, ROF, ROI, MOF, PIP, Codul etic, Carta drepturilor
copilului, Proceduri de lucru specifice;
21. P]streaz] confiden[ialitatea informa[iilor \i a documentelor de serviciu;
22. Respect] principiile care stau la baza activit][ii CP \i regulile deontologice;
23. Militeaz] la promovarea imaginii de asisten[] social] precum \i a prestigiului institu[iei;
24. Întocme\te adrese, situa[ii statistice, inform]ri la solicitarea conducerii CP;
25. Întocme\te Fi\a de autoevaluare a serviciului;
26. Întocme\te planificarea activit][ilor lunare;
27. În func[ie de nevoile centrului/serviciului va prelua prin delegare \i alte sarcini/responsabilit][i care vor fi comunicate în scris de c]tre \eful centrului.
2. Psihologul (cor 263401), are urm]toarele atribu[ii/sarcini/responsabilit][i:
1. Aplic] teste psihologice pentru stabilirea nivelului de dezvoltare psihologic, interpreteaz] datele ob[inute \i elaboreaz] recomand]rile pe
care le consider] necesare;
2. Stabile\te etapele recuper]rii psihopedagogice, în func[ie de obiectivele propuse pentru recuperarea beneficiarilor;
3. Stabile\te psihodiagnosticul beneficiarilor \i realizeaz] examin]rile \i evalu]rile psihologice ale beneficiarilor;
4. Colaboreaz] cu ceilal[i speciali\ti din centru pentru a stabili \i aplica planul terapeutic de recuperare individual] pentru fiecare beneficiar;
5. Stabile\te programul s]pt]mânal de interven[ie terapeutic] - de socializare, integrare social], \i de activit][i educa[ionale;
6. Stabile\te în func[ie de obiectivele psihoterapeutice de recuperare, metoda de lucru \i programele de instruire a beneficiarilor;
7. Investigheaz] \i recomand] c]ile de solu[ionare ale problemelor psihologice ale beneficiarilor;
8. Contribuie prin activitatea pe care o desf]\oar] la reintegrarea familial] beneficiarilor din institu[ie;
9. Întocme\te planuri de activitate, programe de interven[ie specific], fi\e de evaluare, de consiliere psihologic], de observa[ie, monitorizare etc.;
10. Desf]\oar] activit][i tematice cu adolescen[ii din CP.
3. Psihopedagogul (cor 263412), are urm]toarele atribu[ii/sarcini/responsabilit][i:
1. Con\tientizeaz] rolul s]u în echipa pluridisciplinar] \i dezvolt] rela[ii profesionale, de colaborare, pe orizontal] \i pe vertical];
2. Particip] la întâlnirile organizate de \eful de centru cu managerul de caz de la D.G.A.S.P.C. în scopul analiz]rii situa[iei copilului \i cunoa\te
procedurile de colaborare cu managerul de caz \i al[i speciali\ti;
3. Este desemnat] persoan] de referin[] pentru copil/tân]r \i întocme\te programul de acomodare, cu sprijinul speciali\tilor din institu[ie;
4. Prezint] copilului, clar, în func[ie de gradul s]u de maturitate care sunt principalele reguli de organizare a institu[iei;
5. Men[ine permanent leg]tura cu \coala, educatorii, înv][]torii \i profesorii devenind un partener în instruirea \i educarea copiilor/tinerilor,
efectueaz] vizite regulate la \coal] pentru a discuta situa[ia fiec]rui copil;
6. Particip], împreun] cu personalul de specialitate din cadrul institu[iei, la elaborarea PIS nevoi educa[ionale \i urm]re\te ob[inerea de
rezultate \colare corespunz]toare poten[ialului de dezvoltare a copilului;
7. 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;
8. În situa[ia în care copilul, din motive de s]n]tate nu poate frecventa, pe o perioad] determinat] de timp, unitatea de înv][]mânt din
comunitate, psihopedagogul asigur] activit][i de preg]tire \colar] în institu[ie pe durata programului \colar \i în conformitate cu curriculum \colar;
9. Particip] la toate activit][ile la care unitatea de înv][]mânt solicit] prezen[a p]rin[ilor;
10. Organizeaz] activit][i de grup, în func[ie de propunerile \i preferin[ele personale ale copiilor/tinerilor, stimulând libera exprimare a
opiniei, contribuind la educarea spiritului de echip], la promovarea întrajutor]rii a comunic]rii între copii/tineri;
11. Organizeaz] \i anim] activit][ile de timp liber: sportive, culturale, gospod]re\ti, turistice, jocuri, etc.;
12. Particip], împreun] cu personalul de specialitate din cadrul institu[iei, la elaborarea PIS nevoile de recreere \i socializare, PIS dezvoltarea
deprinderilor de via[] independent];
13. Particip] la amenajarea spa[iului de locuit, ac[ionând pentru personalizarea lui \i îi implic] pe copii/tineri în aceast] activitate, [inând cont
de preferin[ele lor;
14. Supravegheaz] prezen[a în unitate a copiilor încredin[a[i \i stabile\te m]surile, conform procedurilor existente, pentru aducerea acestora
în institu[ie atunci când o p]r]sesc;
15. Ajut] copilul s] dezvolte rela[ii pozitive cu ceilal[i: cu p]rin[ii, cu copiii din institu[ie \i din unitatea de înv][]mânt frecventat], cu personalul
din institu[ie \i al[i profesioni\ti implica[i în derularea PIP/PPI;

15

16. Încurajeaz] copiii s]-\i exprime opiniile cu privire la toate aspectele care-i privesc, inclusiv ale vie[ii cotidiene din institu[ie;
17. Particip] la întâlnirile de schimbare a turelor \i redacteaz] raportul de tur] în caietul unic (proces verbal de predare - primire);
18. Respect], în interac[iunea cu copilul, valorile de baz] ale unei rela[ii parentale de calitate: c]ldur] \i afec[iune, limite clare \i bine precizate,
r]spuns imediat la nevoile copilului, disponibilitatea de a r]spunde întreb]rilor copilului, sanc[ionare educativ], constructiv] a comportamentului
inacceptabil al copilului, respect, deschidere \i comunicare, recunoa\terea calit][ilor \i a reu\itelor, confiden[ialitate \i încredere reciproc];
19. Respect] demnitatea copilului \i folose\te formula de adresare preferat] de copil;
20. Cunoa\te particularit][ile de vârst], diferen[ele individuale de conduit] \i istoricul copiilor de la grup] astfel încât s] poat] stabili o
comunicare \i o rela[ionare adecvat] cu ace\tia;
21. Abordeaz] rela[iile cu copiii sau cu grupul de copii în mod nediscriminator, f]r] antipatii \i favoritisme; trebuie s] \tie s]-\i controleze
emo[iile în fa[a copilului; s] observe, s] recunoasc] \i s] încurajeze toate aspectele pozitive ale comportamentului copilului; s] nu judece sau s]
eticheteze copilul; s] fie capabil s] negocieze \i s] ofere recompense copilului; s] \tie cum s] formeze la copil sim[ul responsabilit][ii, de asumare
a consecin[elor faptelor sale; s] transmit] copilului prin mesaje verbale \i nonverbale c] este permanent al]turi de el; s] fie capabil s] stabileasc]
limite în rela[ia cu copilul \i cum s] le fac] acceptate de c]tre acesta;
22. Pred] banii de nevoi personale/fonduri financiare, [ine eviden[a acestora, urm]re\te \i îndrum] copiii în cheltuirea fondurilor financiare
\i înso[e\te copiii la achizi[ionarea produselor;
23. Î\i însu\e\te \i respect] legisla[ia în vigoare cu privire la protec[ia copilului;
24. Ac[ioneaz] în conformitate cu prevederile S.M.O. asumându-\i rolurile corespunz]toare;
25. Ac[ioneaz] pentru asigurarea unui mediu securizant pentru copil/tân]r; Aduce la cuno\tin[a conducerii CP (centrului de plasament) /CTF
(casei de tip familial) orice disfunc[iuni întâlnite care pot aduce prejudicii s]n]t][ii copiilor/tinerilor din institu[ie;
27. Prime\te \i solu[ioneaz] \i alte sarcini trasate de conducerea institu[iei, pe linie ierarhic], în limita competen[elor profesionale pe care le are.
28. Stabile\te \i men[ine rela[ii profesionale cu întreg personalul institu[iei precum \i cu p]rin[ii copiilor/tinerilor \i colaboratorii din afara institu[iei;
29. R]spunde de corectitudinea informa[iilor furnizate colegilor/p]rin[ilor în lucrul cu copilul/tân]rul;
30. Colaboreaz] cu personalul de specialitate în dezvoltarea \i men[inerea leg]turilor familiale ale copilului/tân]rului;
31. R]spunde de dotarea copiilor cu îmbr]c]minte, echipament, rechizite \i alte articole necesare, întocme\te raport de necesitate \i semneaz]
bonul de eliberare din magazie a materialelor respective solicitate,
32. R]spunde în fa[a \efului de centru, administratorului \i contabilului, de modul în care sunt folosite bunurile aflate în gestiunea sa;
33. Particip] la inventarierea bunurilor materiale aflate în gestiunea sa;
34. Nu are voie s] înstr]ineze materialele sau obiectele de inventar din eviden[a institu[iei;
35. Î\i însu\e\te \i respect] prevederile legisla[iei din domeniul securit][ii \i s]n]t][ii în munc];
36. Î\i desf]\oar] activitatea în conformitate cu preg]tirea, instruirea \i recomand]rile angajatorului, pe linie ierarhic], astfel încât s] nu expun]
la pericol de accidentare sau îmboln]vire atât propria persoan] cât \i alte persoane (copii/tineri/adul[i) care pot fi afectate de ac[iunile sau omisiunile
sale în timpul activit][ii;
37. Cunoa\te modalit][ile de acordare a primului ajutor;
38. Cunoa\te \i respect] con[inutul documentelor relevante pentru munca sa: misiunea institu[iei, MOF, PI, Codul etic \i procedurile de lucru specifice;
39. P]streaz] confiden[ialitatea informa[iilor \i a documentelor de serviciu;
40. Respect] principiile care stau la baza activit][ii institu[iei \i regulile deontologice;
41. Respect] programul 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];
42. Înso[e\te copiii în excursii, drume[ii, tabere etc
43. Respect] ordinea \i disciplina la locul de munc], folose\te integral \i cu maxim] eficien[] timpul de munc], asigurând continuitate,
stabilitate la grup]
44. În func[ie de nevoile centrului/serviciului va prelua prin delegare \i alte sarcini/responsabilit][i, care vor fi comunicate în scris de c]tre \eful
de centru.
4. Infirmierul (cor 532103), are urm]toarele atribu[ii/sarcini/responsabilit][i:
1. Men[ine igiena lenjeriei, a articolelor de îmbr]c]minte ale copiilor;
2. Colecteaz] \i transport] lenjeria \i rufele murdare;
3. Comunic] cu copiii folosind forme de comunicare adecvate vârstei copilului (nonverbal, mimico gestual, verbal,);
4. Anun[] \eful ierarhic (\eful de centru) despre orice problem] ap]rut] în desf]\urarea activit][ii (situa[ii deosebite, îmboln]viri, accidente etc.);
5. În toate ac[iunile întreprinse va prevala interesul superior al copilului;
6. Cunoa\te \i respect] drepturile copilului;
7. Respect] confiden[ialitatea aspectelor legate de locul de munc];
8. Colaboreaz] cu personalul, nu creeaz] st]ri conflictuale, folose\te un limbaj adecvat, o tonalitate normal] pentru a nu crea disconfort în
rela[ia cu copiii;
9. Asigur] supravegherea \i securitatea copiilor pe timpul nop[ii;
10. Particip] la toate instruirile f]cute de asistent medical privind norme de igien];
11. Întocme\te lunar \i ori de câte ori este nevoie, rapoarte de necesitate pentru copii din grup];
12. Se preocup] de crearea unui ambient pl]cut în interiorul grupei;
13. Organizeaz] plimb]ri/ie\iri cu copii;
14. Respect] norme de igien] individual] efectuând controlul periodic al st]rii de s]n]tate pentru prevenirea îmboln]virilor, bolilor transmisibile,
pericolul declan\]rii unor epidemii (viroze respiratorii, infec[ii cutanate, diaree, tuberculoz] etc);
15. Respectarea programului de lucru conform planific]rii, pe ture în vederea asigur]rii continuit][ii serviciului \i în zilele de sâmb]t] \i
duminic] \i s]rb]tori legale în care nu se lucreaz];
16. Dezvoltare profesional] în corela[ie cu exigen[ele postului (autoevaluarea, cursuri de preg]tire/perfec[ionare,);
17. În func[ie de nevoile serviciului/centrului va prelua prin delegare \i alte responsabilit][i, care vor fi comunicate în scris de c]tre \eful
ierarhic superior;
18. Respect] ordinea \i disciplina la locul de munc], folose\te integral \i cu maxim] eficien[] timpul de munc];
19. Respect] \i î\i însu\e\te prevederile legisla[iei din domeniul protec[iei copilului, din domeniul s]n]t][ii \i securit][ii în munc], norme de
protec[ie privind stingerea incendiilor, de protec[ia muncii, etc.
5. Asistentul medical (cor 325901), are urm]toarele atribu[ii/sarcini/responsabilit][i:
1. Asigur] înregistrarea corect] a medicamentelor în registru de tratament;
2. Recunoa\te \i identific] grupele de risc \i problemele de s]n]tate ale copiilor;
3. Depisteaz] precoce îmboln]virile, urm]re\te evolu[ia bolii, efectueaz] tratamentul \i regimul igieno-dietetic prescris de medic;
4. Semnaleaz] cazurile deosebite, stabile\te modul de interven[ie;
5. Efectueaz] tratamentul copiilor conform prescrip[iei medicale;
6. Intervine în situa[ii de urgen[] indiferent de locul \i situa[ia în care se g]se\te;
7. Întocme\te situa[ii lunare/trimestriale \i anuale solicitate de DSP;
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8. [ine eviden[a sortimental] \i cantitativ] a materialelor sanitare \i medicamentelor din aparatul de urgen[];
9. Supravegheaz] sterilizarea, respectiv colectarea materialului \i instrumentarului de unic] folosin[] utilizat \i se asigur] de depozitarea
acestora în vederea ridic]rii de c]tre firm] (conform contactului);
10. Organizeaz] \i desf]\oar] programe de educa[ie pentru s]n]tate, activit][i de consiliere, lec[ii educative \i demonstra[ii practice pentru
copii/tineri;
11. P]streaz] o leg]tur] armonioas] cu copiii prin crearea unei atmosfere de încredere \i respect reciproc;
12. Acord] servicii medicale nediscriminatorii;
13. P]streaz] confiden[ialitatea fa[] de ter[i privind activitatea sa, a serviciilor oferite beneficiarilor (conform contractului de confiden[ialitate);
14. Cunoa\te, respect] drepturile copilului;
15. R]spunde de corectitudinea \i promptitudinea cu care intervine în acordarea tratamentului medicamentos;
16. Verific] în permanent] termenele de valabilitate a medicamentelor \i starea materialelor sanitare, instrumentarului medical;
17. Particip] la implementarea PIS-pentru s]n]tate.
18. Particip] la întocmirea meniului s]pt]mânal \i [ine cont de regimul alimentar indicat de medic;
19. Urm]re\te respectarea necesarului de calorii zilnice - calculeaz] caloriile conform graficului;
20. Verific] respectarea normelor de igien] în toate spa[iile centrului;
21. Acord] îngrijire personalizat] copiilor bolnavi;
22. Înso[e\te copiii bolnavi la unit][ile medicale din jude[ \i din afara jude[ului în func[ie de indica[iile medicului;
23. Colaboreaz] cu unit][i medicale pentru rezolvarea problemelor specifice de îmboln]vire ale copiilor;
24. La terminarea programului de lucru va preda tratamentul copiilor bolnavi, medicamente din aparatul de urgen[] de baz] procesului verbal
în care va consemna \i starea de s]n]tate a copiilor;
25. Colaboreaz] cu personalul, nu creeaz] st]ri conflictuale, folose\te un limbaj adecvat, o tonalitate normal] pentru a nu crea disconfort în
rela[ia cu copiii;
26. Respect] programul de lucru conform planific]rii;
27. Dezvoltarea profesional] în corela[ie cu exigen[ele postului (autoevaluare cursuri de preg]tire/perfec[ionare);
28. În func[ie de nevoile centrului/serviciului va prelua prin delegare \i alte servicii/responsabilit][i care vor fi comunicate în scris de c]tre \eful
ierarhic superior;
29. Respect] ordinea \i disciplina la locul de munc], folose\te integral \i cu maxim] eficien[] timpul de munc];
30. Respect] \i î\i însu\e\te prevederile din domeniul protec[iei copilului, din domeniul s]n]t][ii.
6. Logopedul (cor 226603), are urm]toarele atribu[ii/sarcini/responsabilit][i:
1. Depistarea, evaluarea \i identificarea tulbur]rilor de limbaj \i comunicare la copii;
2. Asigurarea caracterului preventiv al activit][ii de terapie logopedic];
3. Orientarea terapiei logopedice spre corectare, recuperare, compensare, adaptare;
4. Corectarea tulbur]rilor de limbaj \i de comunicare în vederea diminu]rii riscului de e\ec \colar;
5. Organizarea de ac[iuni de informare \i consiliere logopedic];
6. Acordarea asisten[ei logopedice;
7. Implementarea metodologiei specifice activit][ii de recuperare/corectare a tulbur]rilor de limbaj \i comunicare;
8. Desf]\urarea activit][ilor specifice dezvolt]rii limbajului/comunic]rii.
7. Pedagog social (cor 341202), are urm]toarele atribu[ii/sarcini/responsabilit][i:
1. Desf]\oar] activit][i de îngrijire \i supraveghere în vederea cre\terii gradului de independen[] a beneficiarilor;
2. Realizeaz] educa[ia timpurie a beneficiarilor;
3. Desf]\oar] activit][i ce vizeaz] dezvoltarea comportamentului socio-afectiv;
4. Realizeaz] programe ce cuprind activit][i care urm]resc cre\terea receptivit][ii generale, stimuli în vederea dezvolt]rii capacit][ilor \i
aptitudinilor de înv][are;
5. Identific] dificult][i/deficien[e în dezvoltarea beneficiarilor \i comunic] aceste aspecte echipei de speciali\ti din centru, în vederea stabilirii
unui program de recuperare;
6.Se preocup] de studiul individual al beneficiarilor precum \i efectuarea temelor pentru \coal];
7. Se implic] în realizarea obiectivelor stabilite de speciali\ti;
Formeaz] \i perfec[ioneaz] comportamentul verbal al beneficiarilor (activit][i de comunicare);
8. Respect] programul 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].
8. Educatorul - puericultor (cor 234203), are urm]toarele atribu[ii/sarcini/responsabilit][i:
1. Deruleaz] activit][i specifice pentru integrarea \i adaptarea copiilor la via[a din serviciu reziden[ial, pe care \i le trece în planificarea
s]pt]mânal];
2. Particip] la completarea PIS- urilor cuprinse în dosarul personal al beneficiarilor din grupa sa;
3. Întocme\te rapoarte de vizit], de întrevedere pentru fiecare vizit], convorbire telefonic] sau alt mijloc de comunicare;
4. Întocme\te lista zilnic] de prezen[] a copiilor;
5. Întocme\te lunar \i ori de câte ori se impune rapoarte de necesitate privind necesarul de materiale, echipament, rechizite etc. Pentru copii din grupa sa;
6. Întocme\te programul anual al activit][ilor educative în dou] exemplare, care va fi vizat de \eful de centru, un exemplar se va preda la \eful de centru;
7. Întocme\te la fiecare sfâr\it de an \colar raport de activitate, acest raport va fi luat în considerare la evaluarea profesional] anual];
8. Particip] la activit][ile organizate de comunitatea local], \coal], clubul copiilor, parteneri etc;
9. Particip] la \edin[ele de lucru convocate de \eful de centru;
10.Organizeaz] activit][i pentru s]rb]torile tradi[ionale zile de na\tere, ziua copilului \i cele religioase, preocupându-se de toate detaliile pentru
reu\ita activit][ilor;
11. Preg]te\te copilul pentru activitatea \colar];
12. Realizeaz] exerci[ii pentru consolidarea deprinderilor de activitate intelectual];
13. Îndrum] studiul individual al beneficiarilor din grupa sa;
14. Se preocup] în permanen[] de [inuta copiilor atât în unitate cât \i în afara unit][ii;
15. Formeaz] deprinderi de igien] personal] \i colectiv], îndrum], supravegheaz] programul de igien] diminea[a \i seara, sp]latul din[ilor,
piept]natul, sp]latul pe mâini \i fa[];
16. Înso[e\te copiii la scoal] \i se preocup] de situa[ia la înv][]tur];
17. La sfâr\itul programului pred] copii pe baza unui proces verbal în care va consemna eventuale evenimente relevante petrecute în perioada serviciului;
18. Învoie\te copii pe baza biletului de voie, care va fi semnat de \eful de centru;
19. Înso[e\te copiii/tinerii la unit][ile comerciale pentru a-\i alege echipamentul, conform baremului;
20. Sprijin] copiii/tinerii privind modul de cheltuire a banilor de buzunar, cunoa\te procedura stabilit] pentru acordarea banilor de buzunar;
21.Deruleaz] împreuna cu beneficiarii activit][i cu caracter gospod]resc spal], calc], aranjeaz] hainele în dulap, îi implic] în activit][i de
cur][enie în grup], holuri, b]i, curtea unit][ii spa[ii verzi, îngrijirea florilor \i alte activit][i pe care educatorul le consider] necesare pentru a crea
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un mediu fizic pl]cut;
22. În zilele de duminic] \i s]rb]tori legale p]streaz] \i distribuie beneficiarilor hrana rece, pe care o preia de la buc]t]rese pe baza procesului
verbal, care se va reg]si la buc]t]rese;
23. În zilele de sâmb]ta \i duminic] educatorul de serviciu pe unitate va planifica elevele din clasele a VII - XII, pentru a participa, asista la
preg]tirea mânc]rii- orarul va fi vizat de \eful de centru \i se va reg]si într-un dosar la educator;
24. Înso[e\te copiii în taberele \colare, excursii organizate de Centru;
25. R]spunde de corectitudinea datelor înscrise în documentele din dosarul copilului;
26. P]streaz] confiden[ialitatea datelor referitoare la beneficiari în fa[a persoanelor fizice, juridice sau mass - media;
27. R]spunde de respectarea regimului alimentar, administrarea medicamentelor conform indica[iilor medicului, atunci când nu se poate
asigura prezen[a unui cadru medical;
28. R]spunde de între[inerea spa[iului de locuit, p]strarea mobilierului \i a obiectelor din dotare în condi[ii bune - îndrumarea copiilor în acest sens;
29. R]spunde de [inuta corespunz]toare a beneficiarilor în func[ie de vârst], sex \i op[iunea copilului;
30. Urm]re\te activitatea \i prezen[a copiilor/tinerilor în cadrul atelierelor, respectând orarul acestora;
31. Stabile\te m]suri educative pentru cei care încalc] regulamentul \i consemneaz] în procesul verbal, care se g]se\te în cabinetul psihologului
sau a asistentului social;
32. R]spunde de securitatea beneficiarilor, nu las] copiii f]r] supraveghere pe durata serviciului;
33. Particip] la \edin[ele de lucru lunare, trimestriale \i anuale;
34. R]spunde de respectarea interesului superior al copilului;
35. Respect] programul 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].
Art. 12 - Personalul administrativ, gospod]rie, între[inere-repara[ii, deservire este reprezentat de:
inspector de specialitate;
administrator;
magaziner - casier;
muncitor buc]t]rie;
muncitor sp]l]torie;
muncitor lenjerie croitorie;
muncitor între[inere;
\ofer.
Principalele atribu[ii ale compartimentului administrativ-economic, între[inere sunt:
114. Administratorul are urm]toarele responsabilit][i:
*
Aprovizionarea unit][ii cu bunuri materiale;
*
Întocme\te meniul s]pt]mânal;
*
Întocme\te listele zilnice de alimente;
*
Controleaz] zilnic calitatea hranei \i modul de distribuire;
*
Respect] normele de securitate a muncii \i PSI;
*
Administreaz] \i r]spunde de p]strarea bunurilor mobile \i imobile, de inventarul unit][ii;
*
Urm]re\te încheierea contractelor pentru distribuirea apei, gazelor, canal, energie electric], po\t], telefon, etc;
*
Asigur] \i r]spunde de aprovizionarea, depozitarea, conservarea \i eliberarea din magazie, pe baza documentelor conform legisla[iei în
vigoare \i procedurilor interne;
*
Întocme\te note de comand] c]tre diferi[i furnizori \i executan[i de lucr]ri;
*
Asigur] meniuri, stabilite conform vârstei \i regimului alimentar al beneficiarilor;
*
Întocme\te planul anual de achizi[ii;
115. Inspectorul de specialitate are urm]toarele atribu[iuni;
1. Efectueaz] control periodic al gestiunilor, informând conducerea în cazul constat]rii abaterilor pentru stabilirea m]surilor de recuperare a pagubelor;
2. Organizeaz] opera[iuni de inventariere;
*
[ine eviden[a mijloacelor fixe din dotarea centrului;
*
Face propuneri privind vir]rile de credit de la un capital bugetar la altul, între articole de cheltuieli;
*
Întocme\te proiectul de buget anual;
*
Opereaz] în fi\ele analitice ale conturilor;
*
R]spunde de bun] gospod]rire \i administrare a centrului;
*
Particip] la întocmirea documentelor ce fac obiectul achizi[iilor publice, de alimente, materiale, mijloace fixe, obiecte de inventar, piese
de schimb, carburan[i, etc;
*
Propune executarea unor lucr]ri de între[inere \i repara[ii capitale, curente;
*
R]spunde de activitatea de arhivare a documentelor financiar contabile;
*
[ine sub control \i respect] procedurile elaborate în cadrul compartimentului financiar contabil;
*
R]spunde de corectitudinea \i promptitudinea cu care furnizeaz] informa[iile din domeniul s]u de activitate;
*
Este responsabil] de urm]rirea crean[elor \i datoriilor unit][ii privind activitatea financiar contabil];
*
Gestionarea ra[ional] a consumabilelor de birotic];
*
Respect] ROF \i ROI;
*
Respect] programul de lucru conform planific]rii.
116. Magazinerul are urm]toarele atribu[iuni:
1. Face parte din echipa de implementare a Sistemului de Control Managerial Intern;
2. Identific] \i evalueaz] riscurile postului pe care îl ocup];
3. Elaboreaz] propriul registru de riscuri;
4. Se informeaz] permanent în leg]tur] cu materiile prime, produsele alimentare \i materialele de baz] necesare activit][ii centrului;
5. Cunoa\te \i respect] procedurile în ceea ce prive\te predarea \i primirea produselor din gestiune;
6. Men[ine permanent leg]tura cu administratorul \i \eful centrului în vederea asigur]rii bunurilor necesare desf]\ur]rii activit][ii centrului;
7. Nu permite accesul persoanelor str]ine sau a personalului din alte sectoare de activitate în spa[iile de depozitare;
8. Supravegheaz] în permanen[] spa[iile de depozitare \i le închide la terminarea programului;
9. Presteaz] activitatea în conformitate cu legisla[ia în vigoare \i a normelor specifice locului de munc];
10. Întocme\te \i completeaz] fi\ele de magazie, registre de intrare - ie\ire, procese verbale de predare primire, bonuri de consum \i de
transfer, raport]ri statistice \i alte documente specifice;
11. Efectueaz] modific]ri ale documentelor la fiecare mi\care a bunurilor din gestiune;
12. [ine eviden[a materialelor pe articole, deschizând pentru fiecare în parte o fi\] de magazie;
13. Opereaz] în documentele de gestiune datele referitoare la stocuri;
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14. Prime\te pe baz] de borderou \i semn]tur] documentele privind mi\c]rile de materiale;
15. Urm]re\te c] documentele s] fie ordonate cronologic, iar documentele care con[in date inexacte vor fi anulate;
16. Întocme\te \i completeaz] listele de inventar;
17. Verific] corectitudinea întocmirii documentelor \i rectific] înregistr]rile eronate;
18. Recep[ioneaz] bunurile numai dac] acestea corespund calitativ \i cantitativ cu datele înscrise în documentele de înso[ire;
19. Semneaz] documentele de înso[ire a m]rfii, identific] erorile \i în\tiin[eaz] conducerii în leg]tur] cu acestea;
20. Întocme\te documentele necesare de constatare a diferen[elor sau deficien[elor calitative de orice natur] (ambalare, manipulare, transport)
în prezen[a distribuitorului de la care prime\te marf];
21. Întocme\te procese verbale de constatare în situa[iile de retur a m]rfii cu men[ionarea cauzei, acestea fiind transmise la contabilitate în
vederea întocmirii facturilor de retur;
22. Manipuleaz] \i aranjeaz] bunurile în depozite \i magazii pe categorii \i loturi de marf] astfel încât s] previn] degradarea acestora;
23. R]spunde de calitatea \i cantitatea m]rfurilor stocate;
24. Elibereaz] bunurile doar pe baza bonurilor de consum;
25. Descarc] gestiunea înregistrând ie\irile în documentele specifice;
26. Efectueaz] lunar inventarierea bunurilor din gestiune conform fi\elor de magazie, precum \i mi\c]rile acestora, urm]rind concordan[a
dinte eviden[a de magazie cu cea contabil];
27. Verific] distribuirea bunurilor în cadrul unit][ii;
28. Evalueaz] necesarul pentru reînnoirea stocului minim \i comunic] conducerii centrului propunerile de aprovizionare;
29. În\tiin[eaz] în scris conducerea unit][ii despre existen[a plusurilor sau minusurilor din stocul de marf];
117. Muncitorul calificat buc]t]rie are urm]toarele atribu[iuni:
1. Preia alimentele din magazia unit][ii pe baza listelor zilnice de alimente;
2. Preg]te\te \i serve\te masa pentru beneficiarii din unitate, în condi[ii corespunz]toare de igien];
3. Întocme\te re[etarul pentru fiecare fel de mâncare, care va fi la dispozi[ia conducerii;
4. Preg]tesc mese festive cu diferite ocazii - s]rb]tori religioase, zile de na\tere, ziua copilului etc;
5. Se implic] în activit][i de art] culinar] cu tinerii din unitate;
6. Este obligatorie prelevarea probelor alimentare din fiecare preparat destinat mesei copiilor \i p]strat în condi[ii frigorifice o perioad] de 24 ore;
7. Verific] în permanen[] termenele de valabilitate a alimentelor folosite pentru prepararea hranei, iar în cazul în care ele nu corespund din
punct de vedere calitativ nu vor fi scoase din magazia unit][ii, urmând a sesiza conducerea centrului;
8. În zilele de sâmb]ta \i duminic] hrana rece se va preda pe baza procesului - verbal de predare - primire, educatorilor de serviciu, care vor
r]spunde de distribuirea acestora în totalitate;
9. Folose\te toate alimentele eliberate din magazia unit][ii pentru prepararea hranei copiilor;
10. Respect] circuitul alimentelor \i le depoziteaz] în condi[ii de igien] corespunz]toare;
11. Efectueaz] opera[ii de igienizare a spa[iilor \i a veselei din dotare;
12. Respect] programul 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].
118. Muncitor croitorie - lenjerie are urm]toarele atribu[iuni:
1. Între[ine \i calc] obiectele vestimentare ale beneficiarilor;
2. Colaboreaz] cu educatorii, sp]l]toreasa \i infirmierii pentru înlocuirea lenjeriei de pat;
3. Informeaz] conducerea unit][ii în leg]tur] cu necesarul de materiale \i obiecte vestimentare;
4. R]spunde de eviden[a inventarului obiectelor pe care le are în gestiune;
5. R]spunde material pentru pagubele pe care le provoac] în gestiune;
6. Solicit] \i implic] beneficiarii în activit][ile specifice postului;
7. Implicarea activ] în p]strarea \i înfrumuse[area aspectului estetic al unit][ii;
8. Efectueaz] repara[iile necesare pentru îmbr]c]mintea beneficiarilor;
9. Ajut] \i înva[] beneficiarii s] efectueze repara[ii simple la îmbr]c]minte (cus]turi, nasturi, c]lcat etc);
10. Confec[ioneaz] obiecte din materiale textile necesare unit][ii (fe[e de mas], cear\afuri, perdele);
11. Ajut] la amenajarea spa[iilor unit][ii prin confec[ionarea de obiecte artizanale;
12. Ajut] (când îi permite timpul) la rezolvarea sarcinilor muncitorului de la sp]l]torie;
13. Urm]re\te gestiunea obiectelor pe care le are în inventar.
119. Sp]l]toreasa are urm]toarele atribu[iuni:
1. Preia lenjeria de pe sectoare de la educatori, infirmieri \i/sau beneficiari;
2. Execut] opera[iile de igienizare a vestimenta[iei \i lenjeriei preluate;
3. P]streaz] obiectele sp]late \i le pred] la solicitarea educatorilor, infirmierilor;
4. [ine eviden[a bunurilor primite \i predate la sp]l]torie;
5. Informeaz] conducerea unit][ii în leg]tur] cu necesarul de detergen[i;
6. R]spunde de eviden[a inventarului obiectelor pe care le are în gestiune;
7. R]spunde material pentru pagubele pe care le provoac] în gestiune;
8. Solicit] \i implic] beneficiarii în activit][ile specifice postului;
9. Implicare activ] în p]strarea \i înfrumuse[area aspectului estetic al unit][ii;
10. Ajut] (când îi permite timpul) la rezolvarea sarcinilor muncitorului de la croitorie;
11. Spal] obiectele vestimentare \i lenjerie ori de câte ori este nevoie;
12. Urm]re\te gestiunea obiectelor pe care le are în inventar.
120. Muncitorul de între[inere are urm]toarele atribu[iuni:
1. Efectueaz] lucr]ri de între[inere \i repara[ii curente;
2. R]spunde de cur][enia \i ordinea la locul de munc] (ateliere, centrala termic] \i oricare alt spa[iu în care î\i desf]\oar] activitatea);
3. Preg]te\te împreun] cu magazinerul locurile de depozitare pentru produse alimentare \i agricole;
4. Se informeaz] zilnic despre defec[iunile ap]rute \i le remediaz]. Dac] sunt necesare materiale. - Va informa administratorul în vederea
achizi[ion]rii acestora.
5. Efectueaz] lucr]ri de repara[ii la mobilierul din unitate;
6. Verific] periodic bun] func[ionare a instala[iilor;
7. Supravegheaz] func[ionarea centralei termice;
8. Repar] aparatura electric];
9. Respect] cu stricte[e programul de munc], în conformitate cu planificarea calendaristic] \i orar];
10. Asigur] alimentarea animalelor din gospod]ria anex] \i elimin] resturile alimentare din blocul alimentar;
11. Folose\te în întregime timpul de lucru pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu;
12. Î\i prelunge\te programul de munc] în cazul în care survin situa[ii de urgen[].
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121. \oferul are urm]toarele atribu[iuni:
1. Conduce numai autovehiculele pe care le are în primire pe baz] de semn]tur] \i pentru care are permis valabil de conducere, pentru
categoria din care acestea fac parte;
2. Completeaz] zilnic foaia de parcurs la plecare \i sosire din curs];
3. Înainte de plecare în curs] verific] dac] autovehiculul corespunde cerin[elor tehnice, dac] are toate documentele asupra sa \i dac] are
aprobarea \efului de centru pentru efectuarea cursei;
4. P]streaz] actele ma\inii \i documentele de transport în condi[ii corespunz]toare \i le prezint] la cerere organelor de control ale poli[iei rutiere;
5. Asigur] cu cel pu[in o lun] înainte de expirare, reînnoirea contractului de asigurare obligatorie de r]spundere civil] \i facultativ] CASCO;
6. Respect] pe cât posibil viteza economic] de consum a autovehiculului pentru încadrarea la consumul de carburant în limitele raportate la
100 Km echivalen[i;
7. Asigur] efectuarea în termen a reviziei tehnice a autovehiculelor din dotare;
8. Efectueaz] repara[ii tehnice minore \i acord] asisten[] mecanicului pe durata repara[iilor majore;
9. R]spunde \i la alte solicit]ri din partea conducerii unia[ii.
Art.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) Contribu[ia persoanelor beneficiare sau a între[in]torilor acestora, dup] caz;
B) Bugetul Consiliului Jude[ean S]laj;
C) Bugetul de stat;
D) Dona[ii, sponsoriz]ri sau alte contribu[ii din partea persoanelor fizice ori juridice din
[ar] \i din str]in]tate;
E) Fonduri externe rambursabile \i nerambursabile;
F) Alte surse de finan[are, în conformitate cu legisla[ia în vigoare.
Art. 13 Dispozi[ii finale
Centrul de plasament Jibou î\i desf]\oar] activitatea în baza unui Cod de etic] \i a unor proceduri proprii de acordare a serviciilor.
Personalul centrului este instruit, cunoa\te \i aplic] prevederile Codului de etic] \i a Manualului de proceduri.
Beneficiarii nu pot presta în cadrul centrului activit][i care s] fie salarizate.
Persoanele asistate beneficiaz] de toate drepturile prev]zute de Constitu[ie, Conven[ia drepturilor omului, legea 272/2004 \i de alte legi.
Beneficiarii centrului au obliga[ia s] p]streze bunurile din dotare \i s] respecte prevederile Regulamentului de Ordine Interioar] \i
Normele legale în vigoare.
Personalul centrului, indiferent de func[ia pe care o ocup], are obliga[ia s] cunoasc] \i s] respecte prevederile prezentului Regulament.
Evenimentele produse la locul de munc], a\a cum sunt definite de Legea 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 la \eful centrului, directorul executiv al DGASPC S]laj,
Inspectoratului teritorial de munc] S]laj \i alte organe prev]zute de lege, dup] caz.
Nerespectarea dispozi[iilor prezentului Regulament atrage dup] sine r]spunderea administrativ] sau civil].
Prevederile prezentului Regulament se completeaz] cu prevederile Regulamentului de organizare \i func[ionare al DGASPC S]laj.
Personalul centrului va respecta prevederile legale cu privire la confiden[ialitatea datelor personale ale beneficiarilor.
Beneficiarii au dreptul de a formula reclama[ii cu privire la acordarea serviciilor sociale.
Prezentul Regulament de organizare \i func[ionare poate fi modificat \i completat în func[ie de cerin[ele aplic]rii strategiei guvernamentale
\i jude[ene în domeniul protec[iei copilului, precum \i în func[ie de actele normative în vigoare.

Anexa nr.3
la Hot]r`rea nr.107
din 30 august 2019
REGULAMENT
de organizare \i func[ionare a serviciului social cu cazare, organizat ca centru reziden[ial @@Casa de Tip Familial Some\-Odorhei@@
în cadrul Complexului de Servicii Sociale Jibou
ART. 1 Defini[ie
(1) Regulamentul de organizare \i func[ionare este un document propriu al serviciului social cu cazare, organizat ca centru reziden[ial pentru
copilul separat temporar sau definitiv de p]rin[ii s]i, din cadrul Complexului de Servicii Sociale Jibou, @@Casa de Tip Familial Some\-Odorhei@@
aprobat prin Hot]rârea Consiliului Jude[ean, 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, modificat \i completat prin Hot. Nr. 867/14.10.2015 cu modific]rile \i
complet]rile ulterioare.
(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.
ART. 2 Identificarea serviciului social
(1) Serviciul social cu cazare, organizat ca centru reziden[ial pentru copilul separat temporar sau definitiv de p]rin[ii s]i, din cadrul Complexului
de Servicii Sociale Jibou, denumit @@Casa de Tip Familial Some\-Odorhei@@, cod serviciu social 8790CR-C-I, este înfiin[at \i administrat de Direc[ia
General] de Asisten[] Social] \i Protec[ia Copilului S]laj \i acreditat conform Certificatului de acreditare Seria AF nr. 000744, CUI 17090997, în curs
de licen[iere, f]r] personalitate juridic], având sediul în localitatea Some\-Odorhei, Str. Principl], nr. 345, Comuna Some\-Odorhei, jude[ul S]laj.
ART. 3 Scopul serviciului social
(1) Scopul serviciului social cu cazare, organizat ca centru reziden[ial @@Casa de Tip Familial Some\-Odorhei@@ este asigurarea accesului
beneficiarilor (copii/tineri afla[i în dificultate, dac] dezvoltarea sau integritatea fizic] sau moral] le este periclitat], iar prin copil se în[elege
persoana care nu a împlinit vârsta de 18 ani \i nu a dobândit capacitatea deplin] de exerci[iu, potrivit legii), pe o perioad] determinat], la g]zduire,
îngrijire, educa[ie \i servicii de preg]tire pentru via[a independent], precum \i pentru integrarea/reintegrarea familial] \i socio-profesional]
conform planurilor individualizate propuse de echipa pluridisciplinar] a serviciului social.
(2) Casa de Tip Familial Some\-Odorhei func[ioneaz] dup] prevederile Legii asisten[ei sociale nr. 292/2011, cu modific]rile ulterioare, cât \i
prevederile Legii nr. 272/2004 privind protec[ia \i promovarea drepturilor copilului, republicat], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare.
ART. 4 Cadrul legal de înfiin[are, organizare \i func[ionare
(1) Serviciul social cu cazare, organizat ca centru reziden[ial @@Casa de Tip Familial Some\-Odorhei@@ func[ioneaz] cu respectarea prevederilor
cadrului general de organizare \i func[ionare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 272/2004 privind protec[ia \i promovarea drepturilor
copilului, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare, Legea asisten[ei sociale nr. 292/2011 cu modific]rile ulterioare precum \i a altor acte
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normative secundare aplicabile domeniului, în baza Hot]rârii nr.867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum \i
regulamentelor- cadru de organizare \i func[ionare a serviciilor sociale cu modific]rile \i complet]rile ulterioare \i a Ordinului 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].
(2) Standard minim de calitate aplicabil: Standard minim de calitate privind serviciile pentru protec[ia copilului de tip reziden[ial; Ordinul 25/2019.
(3) Serviciul social @@Casa de Tip Familial Some\-Odorhei@@ este înfiin[at prin Hot]rârea Consiliului Jude[ean S]laj nr.97/29.07.2011 \i
func[ioneaz] în structura Complexului de Servicii Sociale Jibou, aflat în subordinea Direc[iei Generale de Asisten[] Social] \i Protec[ia Copilului
S]laj, f]r] personalitate juridic].
ART. 5 Principiile care stau la baza acord]rii serviciului social
(1) Serviciul social @@Casa de Tip Familial Some\-Odorhei@@ 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 Some\-Odorhei@@ 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 copilului \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 copilului;
j) asigurarea unei îngrijiri individualizate \i personalizate a copilului;
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 copilului de a tr]i independent;
l) încurajarea ini[iativelor individuale ale copiilor \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 beneficiarilor, 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 cu serviciul public de asisten[] social];
r) men[inerea împreun] a fra[ilor.
ART.6 Beneficiarii serviciilor sociale
(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în @@Casa de Tip Familial Some\-Odorhei@@ sunt: copiii/tinerii cu vârsta cuprins] între 7-18 ani,
separa[i, temporar sau definitiv, de p]rin[i, ca urmare a stabilirii, în condi[iile legii, a m]surii plasamentului în acest tip de serviciu. Pot fi beneficiari
ai Casei de Tip Familial Some\-Odorhei copii/tineri afla[i în una din urm]toarele situa[ii;
a) Copilul/tân]rul ai c]ror p]rin[i sunt deceda[i, necunoscu[i, dec]zu[i din exerci[iul drepturilor p]rinte\ti, pu\i sub interdic[ie, declara[i
judec]tore\te mor[i sau disp]ru[i, când nu a putut fi instituit] tutela;
b) Copilul/tân]rul care, în vederea protej]rii intereselor sale, nu poate fi l]sat în grija p]rin[ilor din motive neimputabile acestora;
(2) Condi[iile de acces/admitere în centru sunt urm]toarele:
Acte necesare:
Hot]rârea Comisiei pentru Protec[ia Copilului S]laj/Sentin[a Civil] pronun[at] de c]tre instan[a de judecat], prin care s-a dispus m]sura de
plasament în centul reziden[ial @@Casa de Tip Familial Some\-Odorhei@@;
Actele de identitate ale copilului (certificat de na\tere - original; dac] este cazul, carte de identitate - original);
205. Copii ale actelor de stare civil] ale p]rin[ilor;
206. Ancheta social] de la domiciliul/re\edin[a familiei copilului;
207. Cerere/sesizare privind stabilirea m]surii de plasament;
208. Documentul care consemneaz] opinia copilului cu privire la stabilirea m]surii de protec[ie, pentru copilul care a împlinit vârsta de 10 ani;
209. Referat sau raport de evaluare ini[ial] a cazului;
210. Raportul asupra anchetei psiho-sociale a copilului \i familiei sale;
211. Raport de vizit] (dup] caz);
212. Documente medicale referitoare la starea de s]n]tate a copilului (adeverin[a medical], fi\a de consulta[ii medicale, scrisori medicale, bilete
de ie\ire din spital);
213. Adeverin[e medicale/alte acte medicale referitoare la starea de s]n]tate a membrilor familiei.
214. Caracterizare psihopedagogic] a copilului, eliberat] de unitatea de înv][]mânt frecventat] de c]tre copil.
215. Alte documente relevante pentru situa[ia \i evolu[ia copilului în centru.
Admiterea copilului/tân]rului în cadrul centrului reziden[ial @@Casa de Tip Familial Some\-Odorhei@@ se face în baza hot]rârii emis] de c]tre Comisia
pentru Protec[ia Copilului S]laj sau a sentin[ei civile emis] de c]tre instan[] judec]toreasc], prin care s-a stabilit plasamentul copilului în acest centru.
M]sura plasamentului se stabile\te de c]tre Comisia pentru Protec[ia Copilului, în situa[ia în care exist] acordul p]rin[ilor, pentru copilul care
în vederea protej]rii intereselor sale, nu poate fi l]sat în grija p]rin[ilor din motive neimputabile acestora.
M]sura plasamentului se stabile\te de c]tre instan[] judec]toreasc], la cererea direc[iei generale de asisten[] social] \i protec[ia copilului, în
urm]toarele situa[ii:
*
în situa[ia copilului ai c]rui p]rin[i sunt deceda[i, necunoscu[i, dec]zu[i din exerci[iul drepturilor p]rinte\ti sau c]rora li s-a aplicat
pedeapsa interzicerii drepturilor p]rinte\ti, pu\i sub interdic[ie, declara[i judec]tore\te mor[i sau disp]ru[i, când nu a putut fi instituit] tutela;
*
în situa[ia copilului abuzat, neglijat, g]sit sau p]r]sit în unit][i sanitare, dac] se impune înlocuirea plasamentului în regim de urgen[],
dispus de c]tre direc[ia general] de asisten[] social] \i protec[ia copilului, cu m]sura plasamentului;
*
în situa[ia copilului care, în vederea protej]rii intereselor sale, nu poate fi l]sat în grija p]rin[ilor din motive neimputabile acestora, atunci
când nu exist] acordul p]rin[ilor sau, dup] caz, al unuia dintre p]rin[i, pentru instituirea m]surii plasamentului.
M]sura de plasament la centru se stabile\te numai dac] serviciul poate r]spunde nevoilor individuale ale copilului privind îngrijirea, educa[ia,
s]n]tatea etc., nevoi identificate printr-o evaluare ini[ial]. La stabilirea m]surii de plasament se va [ine cont de urm]toarele aspecte: plasarea
copilului, cu prioritate, la familia extins] sau la familia substitutiv], men[inerea fra[ilor împreun], facilitarea exercit]rii de c]tre p]rin[i a dreptului
de a vizita copilul \i de a men[ine leg]tura cu acesta, plasarea copilului cât mai aproape de comunitatea din care provine (principiul proximiz]rii).
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Specialistul din cadrul DGASPC S]laj care instrumenteaz] cazul va analiza cu prioritate posibilitatea plas]rii copilului la familia extins] sau la
familia substitutiv], identificarea unor servicii sociale de tip familial, sau servicii de tip reziden[ial prin care se asigur] protec[ia, cre\terea \i
îngrijirea copilului separat, temporar sau definitiv, de p]rin[ii s]i \i care ofer] toate condi[iile pentru o dezvoltare personal] armonioas], într-un
mediu de via[] cât mai apropiat de cel familial.
(3) Contractul cu familia
Furnizarea serviciilor în cadrul centrului reziden[ial @@Casa de Tip Familial Some\-Odorhei@@ se realizeaz] în baza unui contract cu familia, dac]
copilul are p]rin[i \i nu exist] prevederi restrictive de ordin legislativ, sau, în lipsa acestora, cu reprezentantul legal al copilului.
Contractul cu familia este un document scris încheiat între managerul de caz \i unul sau ambii p]rin[i ori, dup] caz, cu reprezentantul legal al
copilului, în care se men[ioneaz] condi[iile în care se vor oferi serviciile \i responsabilit][ile specifice pe care fiecare parte implicat] le are de
îndeplinit în perioada de timp stabilit].
Modelul de contract cu familia este stabilit de managerul de caz.
(4) Contribu[ia p]rin[ilor:
Comisia pentru Protec[ia Copilului sau, dup] caz, instan[a care a dispus plasamentul copilului în condi[iile legii 272/2004 va stabili, dac] este
cazul, \i cuantumul contribu[iei lunare a p]rin[ilor la între[inerea acestuia, în condi[iile stabilite de Codul civil. Sumele astfel încasate se constituie
venit la bugetul jude[ului de unde provine copilul.
Dac] plata contribu[iei la între[inerea copilului nu este posibil], instan[a oblig] p]rintele apt de munc] s] presteze între 20 \i 40 de ore lunar
pentru fiecare copil, ac[iuni sau lucr]ri de interes local, pe durata aplic]rii m]surii de protec[ie special], pe raza administrativ teritorial] în care are
domiciliul sau re\edin[a.
(5) Condi[ii de încetare a serviciilor
Încetarea serviciilor pentru copilul/tân]rul aflat în centrul reziden[ial @@Casa de Tip Familial Some\-Odorhei@@ se face în baza hot]rârii Comisiei pentru
Protec[ia Copilului S]laj sau a Sentin[ei civile emise de c]tre Instan[a judec]toreasc], prin care se dispune încetarea m]surii de protec[ie în centrul reziden[ial
@@Casa de Tip Familial Some\-Odorhei@@, în vederea ie\irii din sistemul de protec[ie special] sau, dup] caz, transferul în cadrul altui serviciu.
Centrul reziden[ial @@Casa de Tip Familial Some\-Odorhei@@ asigur] preg]tirea corespunz]toare ie\irii copilului/tân]rului din centru, prin
educa[ie \i servicii de preg]tire pentru via[a independent], precum \i pentru integrarea/reintegrarea familial] \i/sau socio-profesional]. Centrul
implic] activ copilul, în func[ie de vârsta \i gradul s]u de maturitate, p]rin[ii \i/sau persoanele fa[] de care copilul a dezvoltat rela[ii de ata\ament,
în vederea preg]tirii pentru ie\irea din sistemul de protec[ie special] sau, dup] caz, pentru transferul în cadrul altui serviciu social.
Centrul organizeaz] \i preg]te\te p]r]sirea serviciului de c]tre copii: se asigur] c] ace\tia dispun de îmbr]c]mintea \i înc]l[]mintea necesar],
de[in toate obiectele \i documentele personale, au resurse financiare necesare pentru costurile deplas]rii \i hranei, de[in bilete de c]l]torie, au
înso[itor sau nu, etc. Centrul cunoa\te \i consemneaz] în scris, modalitatea de transport \i/sau condi[iile în care copilul p]r]se\te serviciul, precum
\i locul în care va merge copilul (domiciliul/reziden[a acestuia).
Centrul, în caz de for[] major], (evenimente imprevizibile \i/sau inevitabile cum ar fi: lucr]ri de amenajare/reabilitare cl]diri \i instala[ii,
epidemii, incendii, calamit][i naturale, etc.), asigur] transferul copiilor în alte servicii similare în condi[ii de siguran[].
Încetarea îngrijirii în centrul reziden[ial @@Casa de Tip Familial Some\-Odorhei@@ poate fi dispus] în urm]toarele situa[ii:
copilul va fi reintegrat în familia natural];
copilul va fi plasat la rude;
pentru copil se instituie tutela;
a fost identificat un asistent maternal profesionist care s] asigure cre\terea, îngrijirea \i educarea copilului;
copilul este plasat la o familie s]u persoan];
copilul este încredin[at în vederea adop[iei;
nevoile copilului impun transferul în alte unit][i de protec[ie a copilului (centre specializate pentru copii cu dizabilit][i);
copilul a decedat;
la solicitarea tân]rului care a împlinit vârsta de 18 ani.
(6) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în centrul reziden[ial @@Casa de Tip Familial Some\-Odorhei@@ au urm]toarele drepturi:
1. De a fi informa[i, ei \i p]rin[ii lor, asupra drepturilor \i responsabilit][ilor lor în calitate de beneficiari ai
centrului reziden[ial \i de a fi consulta[i cu privire la toate deciziile care îi privesc;
2. De a-\i desf]\ura via[a într-un mediu fizic accesibil, sigur, func[ional \i intim;
3. De a-\i exprima liber opiniile/ dorin[ele/ aspira[iile privind toate aspectele vie[ii \i dezvolt]rii personale;
4. De a gândi \i ac[iona autonom, cu respectarea drepturilor celorlal[i beneficiari, conform poten[ialului \i dorin[elor personale;
5. De a fi informa[i cu privire la starea lor de s]n]tate;
6. De a consim[i asupra serviciilor asigurate de centru sau la care li se faciliteaz] accesul;
7. De a beneficia de serviciile men[ionate în ROF - ul centrului \i misiunea acestuia;
8. De a li se p]stra datele personale în siguran[] \i confiden[ialitate;
9. De a nu fi abuza[i, neglija[i, abandona[i, pedepsi[i, h]r[ui[i sau exploata[i;
10. De a face sugestii \i reclama[ii f]r] team] de consecin[e;
11. De a nu fi exploata[i economic (exploatare prin munc], confiscarea banilor \i bunurilor proprii);
12. De a nu li se impune restric[ii de natur] fizic] ori psihic], în afara celor stabilite de medic \i alt personal calificat, precum \i a celor convenite
prin ROF -ul centrului;
13. De a fi trata[i \i de a avea acces la servicii, f]r] discriminare;
14. De a beneficia de intimitate;
15. De a-\i manifesta \i exercita liber orient]rile \i interesele culturale, etnice, religioase, sexuale, conform legii;
16. De a-\i utiliza a\a cum doresc lucrurile personale;
17. De a-\i gestiona a\a cum doresc resursele financiare;
18. De a practica cultul religios dorit;
19. De a nu desf]\ura activit][i aduc]toare de venituri pentru centrul reziden[ial, împotriva voin[ei lor
20. De a accesa toate spa[iile \i echipamentele comune;
21. De a avea acces la toate informa[iile care îi privesc, de[inute de centrul reziden[ial;
22. De a fi informa[i la zi, în mod complet \i accesibil, în format clasic sau adaptat, despre procedurile aplicate în centrul reziden[ial \i de a\i putea exprima liber opiniile în leg]tur] cu acestea;
23. De a fi trata[i individualizat, pentru o valorizare maximal] a poten[ialului personal.
(7) Persoanele beneficiare de servicii sociale de tip reziden[ial în @@Casa de Tip Familial Some\-Odorhei@@ au urm]toarele obliga[ii:
a) S] cunoasc] \i s] respecte Regulamentul de organizare \i func[ionare al centrului;
b) S] participe activ la via[a cotidian] din cadrul centrului;
c) S] frecventeze cu regularitate cursurile \colare;
d) S] cunoasc] \i s] respecte normele de conduit] moral] \i social], s] adopte o conduit] social] acceptabil];
e) S] nu p]r]seasc] centrul f]r] permisiune;
f) S] cunoasc] \i s] respecte procedurile referitoare la siguran[] \i securitate;
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g) S] între[in] cur][enia în spa[iile interioare \i exterioare ale centrului;
h) S] p]streze \i s] foloseasc] cu grij] bunurile de uz personal \i pe cele de uz colectiv;
i) S] furnizeze informa[ii corecte cu privire la identitate, situa[ie familial], social] \i medical];
j) S] participe, în raport cu vârsta, la procesul de furnizare a serviciilor sociale;
k) S] comunice orice modificare intervenit] în leg]tur] cu situa[ia lor personal].
Art.7 Activit][i \i func[ii
Principalele func[ii ale serviciului social de tip reziden[ial @@Casa de Tip Familial Some\-Odorhei@@ 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 p]rin[ii copilului/reprezentantul legal al acestuia;
2. G]zduire pe perioad] determinat];
3. Îngrijire personal] adecvat] nevoilor beneficiarului;
4. Asigurarea condi[iilor de cazare, hran], cazarmament, echipament \i condi[ii igienico-sanitare necesare protec[iei copilului/tân]rului, în
func[ie de nevoile \i caracteristicile fiec]ruia;
5. Supravegherea st]rii de s]n]tate, asisten[] medical], informare \i consiliere pe probleme de s]n]tate;
6. Paza \i securitatea beneficiarilor;
7. Evaluarea nevoilor beneficiarilor, elaborarea \i implementarea planului individualizat de protec[ie \i a planurilor de interven[ie specific];
8. Educa[ia informal] \i nonformal] a beneficiarilor, în vederea asimil]rii cuno\tin[elor
9. Facilitarea accesului beneficiarilor la educa[ie formal], prin înscrierea \i frecventarea unor unit][i de înv][]mânt din comunitate;
10. Socializarea beneficiarilor, dezvoltarea rela[iilor cu comunitatea, activit][i cultural artistice;
11. Consiliere psihosocial] \i suport emo[ional;
12. Orientare \colar] \i voca[ional];
13. Dezvoltarea deprinderilor \i abilit][ilor de via[] independent];
14. Terapie ocupa[ional];
15. Men[inerea leg]turilor cu familia \i alte persoane fa[] de care copilul a dezvoltat leg]turi de ata\ament;
16. Reintegrare familial] \i comunitar];
17. Consiliere juridic] (prin Compartimentul juridic din cadrul DGASPC S]laj).
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. Distribuirea de pliante, bro\uri sau alte materiale informative;
2. Organizarea de întâlniri de grup cu beneficiarii centrului, în scopul inform]rii acestora cu privire la activitatea serviciului;
3. Publicarea în pres] a unor articole referitoare la activit][ile desf]\urate;
4. Organizarea unor întâlniri cu reprezentan[i ai unor institu[ii \i servicii din comunitate;
5. Elaborarea de rapoarte de activitate anuale.
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. Informarea comunit][ii cu privire la drepturile copilului \i modalit][i de sesizare a unor situa[ii în care copiii din comunitate sunt supu\i
abuzului, neglij]rii, exploat]rii;
2. Invitarea membrilor comunit][ii la activit][ile organizate în centru, în scopul promov]rii unei imagini pozitive a benficiarilor - activit][i în
care sunt implica[i copiii din cadrul serviciului (activit][i organizate cu ocazia s]rb]torilor de iarn], cu ocazia zilei de 1 iunie);
3. Participarea beneficiarilor la activit][i organizate în comunitate (competi[ii sportive, activit][i extra\colare, serb]ri organizate la \coal] \i
gr]dini[], activit][i organizate la Clubul copiilor, concert de colinde);
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. M]surarea gradului de satisfac[ie a beneficiarilor cu privire la serviciile oferite;
4. Identificarea dificult][ilor din cadrul serviciului \i stabilirea unor modalit][i concrete pentru dep]\irea acestora;
5. Implicarea personalului \i a beneficiarilor în stabilirea obiectivelor \i activit][ilor de îmbun]t][ire continu] a calit][ii serviciilor oferite;
6. Încheierea unor parteneriate, conven[ii de colaborare cu servicii/institu[ii din comunitate;
7. Recrutarea/angajarea personalului de specialitate care s] r]spund] nevoilor beneficiarilor.
E) de administrare a resurselor financiare, materiale \i umane ale centrului prin realizarea urm]toarelor activit][i:
1. Elaborarea bugetului anual pentru func[ionarea serviciului;
2. Întocmirea de situa[ii financiar contabile;
3. Identific], propune achizi[ionarea bunurilor materiale/alimentare necesare desf]\ur]rii activit][ii serviciului;
4. Administreaz], între[ine toate bunurile din dotare;
5. Efectueaz] inventarierea anual] a bunurilor;
6. Planific] activitatea, repartizeaz] sarcini, monitorizeaz] \i coordoneaz] activitatea personalului;
7. Evalueaz] anual performan[ele profesionale ale angaja[ilor;
8. Propune aplicarea sanc[iunilor în cazul neîndeplinirii sarcinilor din fi\a postului.
Art. 8 - Structura organizatoric], num]rul de posturi \i categoriile de personal
(1) Serviciul social cu cazare, organizat ca centru reziden[ial pentru copilul separat temporar sau definitiv de p]rin[ii s]i, @@Casa de Tip Familial
Some\-Odorhei@@ func[ioneaz] cu un num]r de 6,50 (posturi propuse) total personal, conform prevederilor Hot]rârii Consiliului Jude[ean nr.
_________ din care:
a) Personal de conducere: - 0,25
- Coordonator de specialitate: - 0.25 posturi
b) Prsonal de specialitate de îngrijire \i asisten[]: -6.25
- Educator puericultor - 4 posturi
- Pedagog social - 1 post
- Asistent medical - 0,25 posturi
- Asistent social - 0,5 posturi
- Psiholog - 0,5 posturi
c) Prsonal cu func[ii administrative, gospod]rire, între[inere-repara[ii, diverse: d) Voluntari: Raportul angajat/beneficiar este de 1/1,54;
Personalul de specialitate reprezint] 100%
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Art.9 Personalul de conducere
(1) Personalul de conducere:
A) \ef de centru;
B) Coordonator personal de specialitate.
1. (A) Atribu[iile \efului de centru:
1. 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.;
2. Elaboreaz] rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implement]rii obiectivelor \i întocme\te inform]ri pe care le
prezint] furnizorului de servicii sociale;
3. Propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire \i perfec[ionare;
4. 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 personalului, cât \i beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare \i func[ionare;
5. Alte atribu[ii prev]zute în standardul minim de calitate aplicabil;
1. (B) Coordonatorul de specialitate are urm]toarele responsabilit][i:
1. Coordoneaz] activit][ile de asisten[] social] \i protec[ie special] desf]\urate în interesul superior al copilului de c]tre personalul de specialitate;
2. Particip] la implementarea \i utilizarea corect] a managementului de caz în conformitate cu SMO \i a metodologiei specifice fiec]rui serviciu furnizat;
3. Se asigur] c] personalul de specialitate, beneficiarii \i cei implica[i în implementare cunosc con[inutul PIP;
4. Monitorizeaz] activitatea speciali\tilor în procesul de evaluare/reevaluare periodic] a beneficiarilor \i întocmirea documenta[iei în acest sens;
5. Se asigur] c] dosarul copilului s] con[in] documente de admitere, adaptare, evaluare ini[ial] \i detaliat], existen[a PIP-ului, PIS-ului, alte
planuri prev]zute de legisla[ie, rapoarte/monitoriz]ri/evalu]ri, decizii de închiderea cazului etc.;
6. Se asigur] de existen[a/întocmirea procedurilor \i identific] activit][i procedurabile;
7. Se implic] în activitatea de înregistrare în CEMTIS;
8. Particip] la elaborarea fi\elor de post pentru personalul de specialitate;
9. Supervizeaz] activitatea personalului de specialitate;
10. Îndepline\te alte atribu[ii prev]zute în SMO aplicabile serviciului;
11. Colaboreaz] cu \eful de centru în vederea îmbun]t][irii furniz]rii serviciilor sociale.
(2) Func[iile de conducere se ocup] prin concurs sau, dup] caz, examen, în condi[iile legii.
(3) 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 doi ani în domeniu 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.
(4) Sanc[ionarea disciplinar] sau eliberarea din func[ie a conduc]torilor institu[iei se face în condi[iile legii.
(5) Colaboreaz] cu speciali\ti din alte centre în vederea solu[ion]rii cazurilor, identific]rii de resurse etc.
(6) Monitorizeaz] respectarea standardelor minime de calitate.
(7) Sesizeaz] conducerii centrului situa[ii care pun în pericol siguran[a beneficiarului, situa[ii de nerespectare a prevederilor prezentului
regulament, etc.
(8) Întocme\te rapoarte periodice cu privire la activitatea derulat];
(9) Face propuneri de îmbun]t][ire a activit][ii în vederea cre\terii calit][ii serviciului \i respect]rii legisla[iei;
(10) Alte atribu[ii prev]zute în standardul minim de calitate aplicabil.
Art. 10 - Personalul de specialitate de îngrijire \i asisten[]. Personal de specialitate \i auxiliar.
(1) Personalul de specialitate din cadrul centrului reziden[ial @@Casa de Tip Familial Some\-Odorhei@@ este:
1. Asistent social (263501);
2. Psiholog (263401);
3. Asistent medical generalist (325901);
4. Pedagog social (341202);
5. Educator - puericultor (234203).
(2) Atribu[ii generale 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 de organizare \i func[ionare;
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.
1. Asistentul social (COR 263501), are urm]toarele atribu[ii/sarcini/responsabilit][i:
1. Identific] \i evalueaz] nevoile copiilor/tinerilor;
2. Particip] la elaborarea \i implementarea m]surilor de interven[ie pe termen scurt la evaluarea detaliat] a situa[iei copilului \i la elaborarea
planului de servicii/planului individualizat de protec[ie (PIP);
3. [ine eviden[a dosarelor copiilor, le completeaz] \i reactualizeaz] conform procedurilor;
4. Acompaniaz] copilul în stabilirea demersurilor de integrare, medicale \i juridice;
5. Face demersuri pentru ob[inerea informa[iilor suplimentare;
6. Acord] suport copilului pentru a dezvolta \i men[ine rela[ii cu exteriorul;
7. Intervine în asigurarea securit][ii psihice \i în educa[ia copiilor;
8. Faciliteaz] contactele cu familia l]rgit] \i se implic] în punerea în practic] a programului de integrare familial] \i social] a copilului;
9. Asigur] continuitatea demersurilor începute pentru continuarea cazului;
10. [ine eviden[a telefoanelor, vizitelor;
11. Supravegheaz] respectarea indica[iilor medicale;
12. Colaboreaz] \i lucreaz] împreun] cu psihologul, educatorul, medicul, asistentul medical;
13. Face demersurile necesare pentru evaluarea complex] a copilului cu nevoi special (ces);
14. Sprijin] concret \i încurajeaz] men[inerea de c]tre copii a leg]turilor cu familia extins] \i a alte persoane importante sau apropiate;
15. Stabile\te proceduri de men[inerea leg]turilor cu membrii familiei extinse \i cu persoanele apropiate pentru copil;
16. Asigur] monitorizarea situa[iei copilului pentru cel pu[in 3 luni (cu posibilitatea prelungirii în anumite situa[ii, cu avizul directorului
DGASPC) de la ie\irea din eviden[a sistemului de protec[ie;
17. Stabile\te \i men[ine rela[ii profesionale cu întreg personalul institu[iei;
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18. R]spunde de corectitudinea informa[iilor furnizate colegilor/p]rin[ilor/sus[in]torilor legali în munc] cu copilul;
19. R]spunde de eviden[a dosarelor sociale ale copiilor;
20. Cunoa\te \i respect] con[inutul documentelor relevante pentru munc] sa: misiunea CP, ROF, ROI, MOF, PIP, Codul etic, Carta drepturilor
copilului, Proceduri de lucru specifice;
21. P]streaz] confiden[ialitatea informa[iilor \i a documentelor de serviciu;
22. Respect] principiile care stau la baza activit][ii CP \i regulile deontologice;
23. Militeaz] la promovarea imaginii de asisten[] social] precum \i a prestigiului institu[iei;
24. Întocme\te adrese, situa[ii statistice, inform]ri la solicitarea conducerii CP;
25. Întocme\te Fi\a de autoevaluare a serviciului;
26. Întocme\te planificarea activit][ilor lunare;
27. În func[ie de nevoile centrului/serviciului va prelua prin delegare \i alte sarcini/responsabilit][i care vor fi comunicate în scris de c]tre \eful centrului.
2. Psihologul (COR 263401), are urm]toarele atribu[ii/sarcini/responsabilit][i:
1. Aplic] teste psihologice pentru stabilirea nivelului de dezvoltare psihologic, interpreteaz] datele ob[inute \i elaboreaz] recomand]rile pe
care le consider] necesare;
2. Stabile\te etapele recuper]rii psihopedagogice, în func[ie de obiectivele propuse pentru recuperarea beneficiarilor;
3. Stabile\te psihodiagnosticul beneficiarilor \i realizeaz] examin]rile \i evalu]rile psihologice ale beneficiarilor;
4. Colaboreaz] cu ceilal[i speciali\ti din centru pentru a stabili \i aplic] planul terapeutic de recuperare individual] pentru fiecare beneficiar;
5. Stabile\te programul s]pt]mânal de interven[ie terapeutic] - de socializare, integrare social], \i de activit][i educa[ionale;
6. Stabile\te în func[ie de obiectivele psihoterapeutice de recuperare, metoda de lucru \i programele de instruire a beneficiarilor;
7. Investigheaz] \i recomand] c]ile de solu[ionare ale problemelor psihologice ale beneficiarilor;
8. Contribuie prin activitatea pe care o desf]\oar] la reintegrarea familial] beneficiarilor din institu[ie;
9. Întocme\te planuri de activitate, programe de interven[ie specific], fi\e de evaluare, de consiliere psihologic], de observa[ie, monitorizare etc.;
10. Desf]\oar] activit][i tematice cu adolescen[ii din CP.
3. Asistentul medical generalist (COR 325901), are urm]toarele atribu[ii/ sarcini/ responsabilit][i:
1. Asigur] înregistrarea corect] a medicamentelor în registru de tratament;
2. Recunoa\te \i identific] grupele de risc \i problemele de s]n]tate ale copiilor;
3. Depisteaz] precoce îmboln]virile, urm]re\te evolu[ia bolii, efectueaz] tratamentul \i regimul igieno-dietetic prescris de medic;
4. Semnaleaz] cazurile deosebite, stabile\te modul de interven[ie;
5. Efectueaz] tratamentul copiilor conform prescrip[iei medicale;
6. Intervine în situa[ii de urgen[] indiferent de locul \i situa[ia în care se g]se\te;
7. Întocme\te situa[ii lunare/trimestriale \i anuale solicitate de DSP;
8. [ine eviden[a sortimental] \i cantitativ] a materialelor sanitare \i medicamentelor din aparatul de urgen[];
9. Supravegheaz] sterilizarea, respectiv colectarea materialului \i instrumentarului de unic] folosin[] utilizat \i se asigur] de depozitarea
acestora în vederea ridic]rii de c]tre firm] (conform contactului);
10. Organizeaz] \i desf]\oar] programe de educa[ie pentru s]n]tate, activit][i de consiliere, lec[ii educative \i demonstra[ii practice pentru copii/tineri;
11. P]streaz] o leg]tur] armonioas] cu copiii prin crearea unei atmosfere de încredere \i respect reciproc;
12. Acord] servicii medicale nediscriminatorii;
13. P]streaz] confiden[ialitatea fa[] de ter[i privind activitatea sa, a serviciilor oferite beneficiarilor (conform contractului de confiden[ialitate);
14. Cunoa\te, respect] drepturile copilului;
15. R]spunde de corectitudinea \i promptitudinea cu care intervine în acordarea tratamentului medicamentos;
16. Verific] în permanent] termenele de valabilitate a medicamentelor \i starea materialelor sanitare, instrumentarului medical;
17. Particip] la implementarea PIS-pentru s]n]tate.
18. Particip] la întocmirea meniului s]pt]mânal \i [ine cont de regimul alimentar indicat de medic;
19. Urm]re\te respectarea necesarului de calorii zilnice - calculeaz] caloriile conform graficului;
20. Verific] respectarea normelor de igien] în toate spa[iile centrului;
21. Acord] îngrijire personalizat] copiilor bolnavi;
22. Înso[e\te copiii bolnavi la unit][ile medicale din jude[ \i din afara jude[ului în func[ie de indica[iile medicului;
23. Colaboreaz] cu unit][i medicale pentru rezolvarea problemelor specifice de îmboln]vire ale copiilor;
24. La terminarea programului de lucru va preda tratamentul copiilor bolnavi, medicamente din aparatul de urgen[] de baz] procesului verbal
în care va consemna \i starea de s]n]tate a copiilor;
25. Colaboreaz] cu personalul, nu creeaz] st]ri conflictuale, folose\te un limbaj adecvat, o tonalitate normal] pentru a nu crea disconfort în
rela[ia cu copiii;
26. Respect] programul de lucru conform planific]rii;
27. Dezvoltarea profesional] în corela[ie cu exigen[ele postului (autoevaluare cursuri de preg]tire/perfec[ionare);
28. În func[ie de nevoile centrului/serviciului va prelua prin delegare \i alte servicii/responsabilit][i care vor fi comunicate în scris de c]tre \eful
ierarhic superior;
29. Respect] ordinea \i disciplina la locul de munc], folose\te integral \i cu maxim] eficien[] timpul de munc];
30. Respect] \i î\i însu\e\te prevederile din domeniul protec[iei copilului, din domeniul s]n]t][ii.
4. Pedagog social (COR 341202), are urm]toarele atribu[ii/sarcini/responsabilit][i:
1. Desf]\oar] activit][i de îngrijire \i supraveghere în vederea cre\terii gradului de independen[] a beneficiarilor;
2. Realizeaz] educa[ia timpurie a beneficiarilor;
3. Desf]\oar] activit][i ce vizeaz] dezvoltarea comportamentului socio-afectiv;
4. Realizeaz] programe ce cuprind activit][i care urm]resc cre\terea receptivit][ii generale, stimuli în vederea dezvolt]rii capacit][ilor \i
aptitudinilor de înv][are;
5. Identific] dificult][i/deficien[e în dezvoltarea beneficiarilor \i comunic] aceste aspecte echipei de speciali\ti din centru, în vederea stabilirii
unui program de recuperare;
6.Se preocup] de studiul individual al beneficiarilor precum \i efectuarea temelor pentru \coal];
7. Se implic] în realizarea obiectivelor stabilite de speciali\ti;
Formeaz] \i perfec[ioneaz] comportamentul verbal al beneficiarilor (activit][i de comunicare);
8. Respect] programul 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].
5. Educatorul - puericultor (COR 234203), are urm]toarele atribu[ii/ sarcini/ responsabilit][i:
1. Deruleaz] activit][i specifice pentru integrarea \i adaptarea copiilor la via[a din serviciu reziden[ial, pe care \i le trece în planificarea
s]pt]mânal];
2. Particip] la completarea PIS- urilor cuprinse în dosarul personal al beneficiarilor din grupa sa;
3. Întocme\te rapoarte de vizit], de întrevedere pentru fiecare vizit], convorbire telefonic] sau alt mijloc de comunicare;
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4. Întocme\te lista zilnic] de prezen[] a copiilor;
5. Întocme\te lunar \i ori de câte ori se impune rapoarte de necesitate privind necesarul de materiale, echipament, rechizite etc. Pentru copii din grupa sa;
6. Întocme\te programul anual al activit][ilor educative în dou] exemplare, care va fi vizat de \eful de centru, un exemplar se va preda la \eful
de centru;
7. Întocme\te la fiecare sfâr\it de an \colar raport de activitate, acest raport va fi luat în considerare la evaluarea profesional] anual];
8. Particip] la activit][ile organizate de comunitatea local], \coal], clubul copiilor, parteneri etc;
9. Particip] la \edin[ele de lucru convocate de \eful de centru;
10.Organizeaz] activit][i pentru s]rb]torile tradi[ionale zile de na\tere, ziua copilului \i cele religioase, preocupându-se de toate detaliile pentru
reu\ita activit][ilor;
11. Preg]te\te copilul pentru activitatea \colar];
12. Realizeaz] exerci[ii pentru consolidarea deprinderilor de activitate intelectual];
13. Îndrum] studiul individual al beneficiarilor din grupa sa;
14. Se preocup] în permanen[] de [inuta copiilor atât în unitate cât \i în afara unit][ii;
15. Formeaz] deprinderi de igien] personal] \i colectiv], îndrum], supravegheaz] programul de igien] diminea[a \i seara, sp]latul din[ilor,
piept]natul, sp]latul pe mâini \i fa[];
16. Înso[e\te copiii la scoal] \i se preocup] de situa[ia la înv][]tur];
17. La sfâr\itul programului pred] copii pe baza unui proces verbal în care va consemna eventuale evenimente relevante petrecute în perioada serviciului;
18. Învoie\te copii pe baza biletului de voie, care va fi semnat de \eful de centru;
19. Înso[e\te copiii/tinerii la unit][ile comerciale pentru a-\i alege echipamentul, conform baremului;
20. Sprijin] copiii/tinerii privind modul de cheltuire a banilor de buzunar, cunoa\te procedura stabilit] pentru acordarea banilor de buzunar;
21.Deruleaz] împreuna cu beneficiarii activit][i cu caracter gospod]resc spal], calc], aranjeaz] hainele în dulap, îi implic] în activit][i de
cur][enie în grup], holuri, b]i, curtea unit][ii spa[ii verzi, îngrijirea florilor \i alte activit][i pe care educatorul le consider] necesare pentru a crea
un mediu fizic pl]cut;
22. În zilele de duminic] \i s]rb]tori legale p]streaz] \i distribuie beneficiarilor hrana rece, pe care o preia de la buc]t]rese pe baza procesului
verbal, care se va reg]si la buc]t]rese;
23. În zilele de sâmb]ta \i duminic] educatorul de serviciu pe unitate va planifica elevele din clasele a VII - XII, pentru a participa, asist] la
preg]tirea mânc]rii orarul va fi vizat de \eful de centru \i se va reg]si într-un dosar la educator;
24. Înso[e\te copiii în taberele \colare, excursii organizate de Centru;
25. R]spunde de corectitudinea datelor înscrise în documentele din dosarul copilului;
26. P]streaz] confiden[ialitatea datelor referitoare la beneficiari în fa[a persoanelor fizice, juridice sau mass - media;
27. R]spunde de respectarea regimului alimentar, administrarea medicamentelor conform indica[iilor medicului, atunci când nu se poate
asigura prezen[a unui cadru medical;
28. R]spunde de între[inerea spa[iului de locuit, p]strarea mobilierului \i a obiectelor din dotare în condi[ii bune - îndrumarea copiilor în acest sens;
29. R]spunde de [inuta corespunz]toare a beneficiarilor în func[ie de vârst], sex \i op[iunea copilului;
30. Urm]re\te activitatea \i prezen[a copiilor/tinerilor în cadrul atelierelor, respectând orarul acestora;
31. Stabile\te m]suri educative pentru cei care încalc] regulamentul \i consemneaz] în procesul verbal, care se g]se\te în cabinetul psihologului
sau a asistentului social;
32. R]spunde de securitatea beneficiarilor, nu las] copiii f]r] supraveghere pe durata serviciului;
33. Particip] la \edin[ele de lucru lunare, trimestriale \i anuale;
34. R]spunde de respectarea interesului superior al copilului;
35. Respect] programul 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].
Art. 12 - Personalul administrativ, gospod]rie, între[inere-repara[ii, deservire este reprezentat de:
Administrator;
Inspector de specialitate;
Magaziner - casier;
Muncitor între[inere;
\ofer.
Principalele atribu[ii ale compartimentului administrativ-economic, între[inere sunt:
122. Administratorul are urm]toarele responsabilit][i:
*
Aprovizionarea unit][ii cu bunuri materiale;
*
Întocme\te meniul s]pt]mânal;
*
Întocme\te listele zilnice de alimente;
*
Controleaz] zilnic calitatea hranei \i modul de distribuire;
*
Respect] normele de securitate a muncii \i PSI;
*
Administreaz] \i r]spunde de p]strarea bunurilor mobile \i imobile, de inventarul unit][ii;
*
Urm]re\te încheierea contractelor pentru distribuirea apei, gazelor, canal, energie electric], po\t], telefon, etc;
*
Asigur] \i r]spunde de aprovizionarea, depozitarea, conservarea \i eliberarea din magazie, pe baza documentelor conform legisla[iei în
vigoare \i procedurilor interne;
*
Întocme\te note de comand] c]tre diferi[i furnizori \i executan[i de lucr]ri;
*
Asigur] meniuri, stabilite conform vârstei \i regimului alimentar al beneficiarilor;
*
Întocme\te planul anual de achizi[ii;
123. Inspectorul de specialitate are urm]toarele atribu[iuni;
1. Efectueaz] control periodic al gestiunilor, informând conducerea în cazul constat]rii abaterilor pentru stabilirea m]surilor de recuperare a
pagubelor;
2. Organizeaz] opera[iuni de inventariere;
*
[ine eviden[a mijloacelor fixe din dotarea centrului;
*
Face propuneri privind vir]rile de credit de la un capital bugetar la altul, între articole de cheltuieli;
*
Întocme\te proiectul de buget anual;
*
Opereaz] în fi\ele analitice ale conturilor;
*
R]spunde de bun] gospod]rire \i administrare a centrului;
*
Particip] la întocmirea documentelor ce fac obiectul achizi[iilor publice, de alimente, materiale, mijloace fixe, obiecte de inventar, piese
de schimb, carburan[i, etc;
*
Propune executarea unor lucr]ri de între[inere \i repara[ii capitale, curente;
*
R]spunde de activitatea de arhivare a documentelor financiar contabile;
*
[ine sub control \i respect] procedurile elaborate în cadrul compartimentului financiar contabil;
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*
R]spunde de corectitudinea \i promptitudinea cu care furnizeaz] informa[iile din domeniul s]u de activitate;
*
Este responsabil] de urm]rirea crean[elor \i datoriilor unit][ii privind activitatea financiar contabil];
*
Gestionarea ra[ional] a consumabilelor de birotic];
*
Respect] ROF \i ROI;
*
Respect] programul de lucru conform planific]rii.
124. Magazinerul are urm]toarele atribu[iuni:
1. Face parte din echipa de implementare a Sistemului de Control Managerial Intern;
2. Identific] \i evalueaz] riscurile postului pe care îl ocup];
3. Elaboreaz] propriul registru de riscuri;
4. Se informeaz] permanent în leg]tur] cu materiile prime, produsele alimentare \i materialele de baz] necesare activit][ii centrului;
5. Cunoa\te \i respect] procedurile în ceea ce prive\te predarea \i primirea produselor din gestiune;
6. Men[ine permanent leg]tura cu administratorul \i \eful centrului în vederea asigur]rii bunurilor necesare desf]\ur]rii activit][ii centrului;
7. Nu permite accesul persoanelor str]ine sau a personalului din alte sectoare de activitate în spa[iile de depozitare;
8. Supravegheaz] în permanen[] spa[iile de depozitare \i le închide la terminarea programului;
9. Presteaz] activitatea în conformitate cu legisla[ia în vigoare \i a normelor specifice locului de munc];
10. Întocme\te \i completeaz] fi\ele de magazie, registre de intrare - ie\ire, procese verbale de predare primire, bonuri de consum \i de
transfer, raport]ri statistice \i alte documente specifice;
11. Efectueaz] modific]ri ale documentelor la fiecare mi\care a bunurilor din gestiune;
12. [ine eviden[a materialelor pe articole, deschizând pentru fiecare în parte o fi\] de magazie;
13. Opereaz] în documentele de gestiune datele referitoare la stocuri;
14. Prime\te pe baz] de borderou \i semn]tur] documentele privind mi\c]rile de materiale;
15. Urm]re\te c] documentele s] fie ordonate cronologic, iar documentele care con[in date inexacte vor fi anulate;
16. Întocme\te \i completeaz] listele de inventar;
17. Verific] corectitudinea întocmirii documentelor \i rectific] înregistr]rile eronate;
18. Recep[ioneaz] bunurile numai dac] acestea corespund calitativ \i cantitativ cu datele înscrise în documentele de înso[ire;
19. Semneaz] documentele de înso[ire a m]rfii, identific] erorile \i în\tiin[eaz] conducerii în leg]tur] cu acestea;
20. Întocme\te documentele necesare de constatare a diferen[elor sau deficien[elor calitative de orice natur] (ambalare, manipulare, transport)
în prezen[a distribuitorului de la care prime\te marf];
21. Întocme\te procese verbale de constatare în situa[iile de retur a m]rfii cu men[ionarea cauzei, acestea fiind transmise la contabilitate în
vederea întocmirii facturilor de retur;
22. Manipuleaz] \i aranjeaz] bunurile în depozite \i magazii pe categorii \i loturi de marf] astfel încât s] previn] degradarea acestora;
23. R]spunde de calitatea \i cantitatea m]rfurilor stocate;
24. Elibereaz] bunurile doar pe baza bonurilor de consum;
25. Descarc] gestiunea înregistrând ie\irile în documentele specifice;
26. Efectueaz] lunar inventarierea bunurilor din gestiune conform fi\elor de magazie, precum \i mi\c]rile acestora, urm]rind concordan[a
dinte eviden[a de magazie cu cea contabil];
27. Verific] distribuirea bunurilor în cadrul unit][ii;
28. Evalueaz] necesarul pentru reînnoirea stocului minim \i comunic] conducerii centrului propunerile de aprovizionare;
29. În\tiin[eaz] în scris conducerea unit][ii despre existen[a plusurilor sau minusurilor din stocul de marf];
125. Muncitorul de între[inere are urm]toarele atribu[iuni:
1. Efectueaz] lucr]ri de între[inere \i repara[ii curente;
2. R]spunde de cur][enia \i ordinea la locul de munc] (ateliere, centrala termic] \i oricare alt spa[iu în care î\i desf]\oar] activitatea);
3. Preg]te\te împreun] cu magazinerul locurile de depozitare pentru produse alimentare \i agricole;
4. Se informeaz] zilnic despre defec[iunile ap]rute \i le remediaz]. Dac] sunt necesare materiale. - Va informa administratorul în vederea
achizi[ion]rii acestora.
5. Efectueaz] lucr]ri de repara[ii la mobilierul din unitate;
6. Verific] periodic bun] func[ionare a instala[iilor;
7. Supravegheaz] func[ionarea centralei termice;
8. Repar] aparatura electric];
9. Respect] cu stricte[e programul de munc], în conformitate cu planificarea calendaristic] \i orar];
10. Asigur] alimentarea animalelor din gospod]ria anex] \i elimin] resturile alimentare din blocul alimentar;
11. Folose\te în întregime timpul de lucru pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu;
12. Î\i prelunge\te programul de munc] în cazul în care survin situa[ii de urgen[].
126. \oferul are urm]toarele atribu[iuni:
1. Conduce numai autovehiculele pe care le are în primire pe baz] de semn]tur] \i pentru care are permis valabil de conducere, pentru
categoria din care acestea fac parte;
2. Completeaz] zilnic foaia de parcurs la plecare \i sosire din curs];
3. Înainte de plecare în curs] verific] dac] autovehiculul corespunde cerin[elor tehnice, dac] are toate documentele asupra sa \i dac] are
aprobarea \efului de centru pentru efectuarea cursei;
4. P]streaz] actele ma\inii \i documentele de transport în condi[ii corespunz]toare \i le prezint] la cerere organelor de control ale poli[iei rutiere;
5. Asigur] cu cel pu[in o lun] înainte de expirare, reînnoirea contractului de asigurare obligatorie de r]spundere civil] \i facultativ] CASCO;
6. Respect] pe cât posibil viteza economic] de consum a autovehiculului pentru încadrarea la consumul de carburant în limitele raportate la
100 Km echivalen[i;
7. Asigur] efectuarea în termen a reviziei tehnice a autovehiculelor din dotare;
8. Efectueaz] repara[ii tehnice minore \i acord] asisten[] mecanicului pe durata repara[iilor majore;
9. R]spunde \i la alte solicit]ri din partea conducerii unia[ii.
Art.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) Contribu[ia persoanelor beneficiare sau a între[in]torilor acestora, dup] caz;
B) Bugetul Consiliului Jude[ean S]laj;
C) Bugetul de stat;
D) Dona[ii, sponsoriz]ri sau alte contribu[ii din partea persoanelor fizice ori juridice din
[ar] \i din str]in]tate;
E) Fonduri externe rambursabile \i nerambursabile;
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F) Alte surse de finan[are, în conformitate cu legisla[ia în vigoare.
Art. 13 Dispozi[ii finale
Centrul reziden[ial @@Casa de Tip Familial Some\-Odorhei@@ î\i desf]\oar] activitatea în baza unui Cod de etic] \i a unor proceduri proprii
de acordare a serviciilor. Personalul centrului este instruit, cunoa\te \i aplic] prevederile Codului de etic] \i a Manualului de proceduri.
Beneficiarii nu pot presta în cadrul centrului activit][i care s] fie salarizate.
Persoanele asistate beneficiaz] de toate drepturile prev]zute de Constitu[ie, Conven[ia drepturilor omului, legea 272/2004 \i de alte legi.
Beneficiarii centrului au obliga[ia s] p]streze bunurile din dotare \i s] respecte prevederile Regulamentului de Ordine Interioar] \i
Normele legale în vigoare.
Personalul centrului, indiferent de func[ia pe care o ocup], are obliga[ia s] cunoasc] \i s] respecte prevederile prezentului Regulament.
Evenimentele produse la locul de munc], a\a cum sunt definite de Legea 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 la \eful centrului, directorul executiv al DGASPC S]laj,
Inspectoratului teritorial de munc] S]laj \i alte organe prev]zute de lege, dup] caz.
Nerespectarea dispozi[iilor prezentului Regulament atrage dup] sine r]spunderea administrativ] sau civil].
Prevederile prezentului Regulament se completeaz] cu prevederile Regulamentului de organizare \i func[ionare al DGASPC S]laj.
Personalul centrului va respecta prevederile legale cu privire la confiden[ialitatea datelor personale ale beneficiarilor.
Beneficiarii au dreptul de a formula reclama[ii cu privire la acordarea serviciilor sociale.
Prezentul Regulament de organizare \i func[ionare poate fi modificat \i completat în func[ie de cerin[ele aplic]rii strategiei guvernamentale
\i jude[ene în domeniul protec[iei copilului, precum \i în func[ie de actele normative în vigoare.

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL JUDE{EAN
HOT}RÂREA nr.108
din 30 august 2019
privind constituirea Comisiei pentru coordonarea implement]rii m]surilor necesare pentru
îmbun]t][irea condi[iilor de via[] a locuitorilor din a\ez]rile informale
Consiliul Jude[ean S]laj, întrunit în \edin[] ordinar];
Având în vedere:
Referatul de aprobare nr.12111 din 19.08.2019 al pre\edintelui Consiliului jude[ean;
Raportul de specialitate nr. 12113 din 19.08.2019 al Direc[iei arhitect \ef;
prevederile art.221, art.26 \i art.271 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului \i urbanismul, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
prevederile art. 173 alin. (1) lit. f) \i art.182 alin. (1) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art.196 alin.(1) lit.b) din Ordonan[a de urgen[] a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOT}R}|TE:
Art.1. Se constituie Comisia pentru coordonarea implement]rii m]surilor necesare pentru îmbun]t][irea condi[iilor de via[] a locuitorilor din
a\ez]rile informale, în urm]toarea componen[]:
PRE|EDINTE:
1. Katalin - Aletta Popovici - arhitect \ef al Jude[ului S]laj.
MEMBRI:
2. Alin L]c]tu\ - consilier pentru problemele romilor, - Institu[ia Prefectului Jude[ului S]laj;
3. Ligia Marinca\ - director executiv, Direc[ia de S]n]tate Public] S]laj;
4. Elena - Tatiana Cristescu - consilier, Direc[ia General] de Asisten[] Social] \i Protec[ia Copilului S]laj;
5. Panfil Pece - \ef serviciu, Municipiului Zal]u;
6. Adina Per\e - arhitect \ef al Ora\ului |imleu Silvaniei;
7. Marius - Liviu Chende - consilier, Ora\ul Jibou;
8. Erdei Eszter - consilier, Ora\ul Cehu Silvaniei;
9. Boncidai Csaba - pre\edinte, Asocia[ia Comunelor din România - Filiala S]laj;
10. D]nu[ Mihai Vultur - consilier, Consiliul Jude[ean S]laj;
11. Tatiana Ra[iu - consilier, Consiliul Jude[ean S]laj.
SECRETARIAT:
Dorina - Raluca Cri\an- consilier, Consiliul Jude[ean S]laj.
Art. 2. Se aprob] Regulamentul de organizare \i func[ionare al Comisiei pentru coordonarea implement]rii m]surilor necesare pentru
îmbun]t][irea condi[iilor de via[] a locuitorilor din a\ez]rile informale, conform anexei, parte integrant] din prezenta hot]râre.
Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz] Direc[ia Arhitect \ef \i membrii comisiei.
Art. 4. Prezenta hot]râre se comunic] la:
- Direc[ia juridic] \i administra[ie local];
- Direc[ia Arhitect \ef;
- membrii comisiei.

PRE|EDINTE,
Tiberiu Marc

Contrasemneaz],
SECRETARUL GENERAL AL JUDE{ULUI,
Cosmin-Radu Vlaicu
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Anex]
la Hot]r`rea nr.108
din 30 august 2019
REGULAMENT
de organizare \i func[ionare a Comisiei pentru coordonarea implement]rii m]surilor necesare pentru îmbun]t][irea condi[iilor de
via[] a locuitorilor din a\ez]rile informale
CAPITOLUL I DISPOZI{II GENERALE
ART.1. (1) Conform Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului \i urbanismul completat] cu prevederile Legii nr.151/2019 pentru
completarea, Comisia pentru coordonarea implement]rii m]surilor necesare pentru îmbun]t][irea condi[iilor de via[] a locuitorilor din a\ez]rile
informale, denumit] în continuare Comisia, este constituit] \i func[ioneaz] ca entitate f]r] personalitate juridic].
(2) Comisia este constituit] pentru coordonarea implement]rii m]surilor necesare pentru îmbun]t][irea condi[iilor de via[] a locuitorilor din
a\ez]rile informale, sprijinul metodologic \i opera[ional pentru autorit][ile administra[iei publice locale, precum \i monitorizarea îndeplinirii
responsabilit][ilor \i implement]rii ac[iunilor stabilite la nivel local.
(3) Comisia î\i desf]\oar] activitatea la sediul Consiliului Jude[ean S]laj, pia[a 1 Decembrie, nr.12, Zal]u.
CAPITOLUL II ORGANIZAREA |I COMPONEN{A COMISIEI
ART. 2. (1) Comisia este format] din reprezentan[i ai structurilor specializate privind amenajarea teritoriului \i urbanismul, control \i disciplin]
în construc[ii, asisten[] social] \i protec[ia copilului de la nivel jude[ean, s]n]tate public], problemele romilor, de la nivelul jude[ean \i din unit][ile
administrativ-teritoriale pe teritoriul c]rora au fost identificate a\ez]ri informale, precum \i reprezentan[i ai comunit][ilor din a\ez]rile informale
de pe teritoriul jude[ului \i reprezentan[i ai societ][ii civile.
(2) Comisia func[ioneaz] în coordonarea Arhitectului \ef al Jude[ului S]laj \i este compus] dintr-un num]r de 11 membri \i o persoan] care
asigur] secretariatul.
În func[ie de natura problemelor dezb]tute în comisie, pot fi invita[i s] participe la \edin[ele acesteia, \i reprezentan[i ai unor institu[ii implicate în
procesul de îmbun]t][ire a condi[iilor de via[] a locuitorilor din a\ez]rile informale, precum \i reprezentan[i ai acestor comunit][i, de pe teritoriul jude[ului.
(3) Componen[a nominal] a Comisiei se stabile\te în baza propunerilor pre\edintelui consiliului jude[ean \i ale entit][ilor ai c]ror reprezentan[i
fac parte din comisie \i se aprob], împreun] cu regulamentul de organizare \i func[ionare, de consiliul jude[ean.
ART. 3. Secretariatul Comisiei este asigurat de c]tre structura de specialitate din subordinea arhitectului-\ef.
CAPITOLUL III ATRIBU{IILE COMISIEI
ART. 4. (1) Comisia are urm]toarele atribu[ii:
a) Coordoneaz] implementarea m]surilor necesare pentru îmbun]t][irea condi[iilor de via[] a locuitorilor din a\ez]rile informale;
b) acord] sprijin metodologic \i opera[ional pentru autorit][ile administra[iei publice locale în cadrul procesului de identificare, monitorizare
\i organizare a a\ez]rilor informale;
c) monitorizeaz] îndeplinirea responsabilit][ilor \i implementarea ac[iunilor stabilite la nivel local.
CAPITOLUL IV FUNC{IONAREA COMISIEI
ART. 5. (1) Comisia se întrune\te în \edin[e organizate ori de câte ori este necesar.
(2) \edin[ele se convoac] de c]tre arhitectul-\ef, cu cel pu[in 3 zile înaintea datei la care are loc aceasta, prin transmiterea c]tre membri, prin
fax sau po\ta electronic], a invita[iei, care va cuprinde \i problematica ce urmeaz] s] fie dezb]tut] în \edin[];
(3) Suplimentarea ordinii de zi se poate face numai pentru probleme urgente, care nu pot fi amânate pân] la \edin[a urm]toare, la propunerea
arhitectului \ef.
ART. 6. (1) |edin[ele Comisiei sunt statutare dac] se desf]\oar] în prezen[a a cel pu[in dou] treimi din num]rul membrilor acesteia, iar deciziile
se iau cu un num]r de jum]tate plus unu din num]rul celor prezen[i.
(2) Membrii Comisiei sunt obliga[i s] se prezinte la \edin[] în ziua \i la ora stabilit] \i s] semneze lista de prezen[] în registrul de procese verbale.
Se consider] motivat] orice absen[] datorat] deplas]rilor în interesul serviciului, a cazurilor de boal], evenimentelor de for[] major] sau
concediului de odihn];
(3) Lista membrilor Comisiei \i a invita[ilor care trebuie s] participe la fiecare \edin[] a acesteia se stabile\te de c]tre arhitectul-\ef, în func[ie
de specificul problemelor ce urmeaz] s] fie discutate.
(4) În cazul în care, în urma convoc]rii, nu se întrune\te cvorumul necesar, \edin[a se convoac] în maximum 7 zile de la data convoc]rii ini[iale.
ART. 7. (1) Lucr]rile Comisiei sunt conduse de arhitectul \ef sau, în caz de absen[] motivat] a acestuia, de c]tre înlocuitorul acestuia.
(2) \edin[ele Comisiei se consemneaz] în procese-verbale, prin grija secretariatului acesteia.
(3) Secretariatul Comisiei are obliga[ia de a consemna opiniile, observa[iile \i comentariile membrilor Comisiei \i ale invita[ilor;
(4) Procesele-verbale pot fi consultate de ter[ii care justific] un interes legitim, numai cu încuviin[area Pre\edintelui Consiliului Jude[ean S]laj
sau a Arhitectului \ef al Jude[ului S]laj.
CAPITOLUL V DISPOZI{II FINALE
ART. 8. Prezentul Regulament este întocmit conform prevederilor Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului \i urbanismul, cu
modific]rile \i complet]rile ulterioare.

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL JUDE{EAN
HOT}RÂREA nr.109
din 30 august 2019
privind alocarea unei sume Parohiei Ortodoxe Poarta S]lajului pentru punerea în siguran[], în
regim de urgen[], a Bisericii de lemn Sfin[ii Arhangheli Mihail \i Gavriil
Consiliul Jude[ean S]laj, întrunit în \edin[] ordinar];
Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr. 12312 din 21.08.2019 a pre\edintelui Consiliului jude[ean;
- Raportul comun de specialitate nr. 12316 din 21.08.2019 al Direc[iei economice \i al Direc[iei arhitect \ef;
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- prevederile art. 37 \i 38 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicat], cu modific]rile
\i complet]rile ulterioare;
- prevederile art.27 - 30 din Hot]rârea Guvernului nr. 1430/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
situa[iile în care Ministerul Culturii \i Cultelor, respectiv autorit][ile administra[iei publice locale, contribuie la acoperirea
costurilor lucr]rilor de protejare \i de interven[ie asupra monumentelor istorice, propor[ia contribu[iei, procedurile, precum
\i condi[iile pe care trebuie s] le îndeplineasc] proprietarul, altul decât statul;
- prevederile art.173 alin. (1) lit.f) coroborate cu prevederile art. 182 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
În temeiul art.196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOT}R}|TE:
Art.1. Alocarea sumei de 50.000,00 lei, Parohiei Ortodoxe Poarta S]lajului, în vederea lu]rii m]surilor urgente pentru
punerea în siguran[] a Bisericii de lemn Sfin[ii Arhangheli Mihail \i Gavriil, din localitatea Poarta S]lajului, comuna Româna\i.
Art.2. Se împuternice\te Pre\edintele Consiliului jude[ean s] semneze contractul de finan[are pentru suma alocat].
Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz]:
- Pre\edintele Consiliului jude[ean;
- Direc[ia economic];
- Direc[ia arhitect \ef.
Art. 4. Prezenta hot]râre se comunic] la:
- Direc[ia juridic] \i administra[ie local];
- Direc[ia economic];
- Direc[ia arhitect \ef.

PRE|EDINTE,
Tiberiu Marc

Contrasemneaz],
SECRETARUL GENERAL AL JUDE{ULUI,
Cosmin-Radu Vlaicu

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL JUDE{EAN
HOT}RÂREA nr.110
din 30 august 2019
privind aprobarea Programului pentru preg]tirea \i între[inerea drumurilor jude[ene, din
administrarea Consiliului Jude[ean S]laj, pentru perioada de iarn] 2019-2020
Consiliul Jude[ean S]laj, întrunit în \edin[] ordinar];
Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr.12459 din 22.08.2019 a pre\edintelui Consiliului jude[ean;
- raportul comun de specialitate nr. 12460 din 22.08.2019 al Direc[iei juridice \i administra[ie local] \i al Direc[iei
economice;
- prevederile Ordonan[ei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicat], cu modific]rile \i complet]rile
ulterioare;
- prevederile Ordonan[ei de Urgen[] a Guvernului nr. 195/2002 privind circula[ia pe drumurile publice, republicat], cu
modific]rile \i complet]rile ulterioare;
- prevederile art.173 alin. (1) lit. d) \i alin.(5) lit.l) coroborate cu prevederile art.182 din OUG nr. 57/2019 privind Codul
administrativ.
În temeiul art.196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOT}R}|TE:
Art. 1. Se aprob] Programul pentru preg]tirea \i între[inerea drumurilor jude[ene din administrarea Consiliului Jude[ean
S]laj, pentru perioada de iarn] 2019-2020, conform Anexei nr. 1.
Art. 2. Se aprob] asocierea dintre Jude[ul S]laj \i comunele din jude[, în vederea realiz]rii lucr]rilor de preg]tire \i
între[inere a drumurilor jude[ene, din administrarea Consiliului Jude[ean S]laj, pentru perioada de iarn] 2019-2020, conform
Anexei nr. 2.
Art. 3. Se aprob] valoarea total] a lucr]rilor pentru între[inerea drumurilor jude[ene, din administrarea Consiliului Jude[ean
S]laj, pentru perioada de iarn], la suma de 3.600,00 mii lei.
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Art. 4. Se aprob] încadrarea pe nivele de viabilitate a drumurilor jude[ene \i a valorilor lucr]rilor de preg]tire \i între[inere
a acestora, pentru perioada de iarn], conform Anexei nr. 3.
Art. 5. Anexele nr.1- 3 fac parte integrant] din prezenta hot]râre.
Art. 6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz]:
- Direc[ia economic];
- Direc[ia juridic] \i administra[ie local];
Art. 7. Prezenta hot]râre se comunic] la:
- Direc[ia juridic] \i administra[ie local];
- Direc[ia economic];
- unit][ile administrativ - teritoriale din jude[.

PRE|EDINTE,
Tiberiu Marc

Contrasemneaz],
SECRETARUL GENERAL AL JUDE{ULUI,
Cosmin-Radu Vlaicu
Anexa nr.1
la Hot]r`rea nr.110
din 30 august 2019

PROGRAM
pentru preg]tirea \i între[inerea drumurilor jude[ene, din administrarea
Consiliului Jude[ean S]laj, pentru perioada de iarn] 15 noiembrie 2019-15 martie 2020
Nr.

M]suri \i lucr]ri propuse

crt.

Termenul de

Locul de realizare

Execut]

R]spunde

realizare

I. M}SURI DE PREG}TIRE A RE{ELEI DE DRUMURI

I.1.

Actualizarea inventarierii tuturor problemelor existente, semnalizarea
acestora pentru avertizarea participan[ilor la trafic pe timp de iarn]

Direc[ia

Conducerea Consiliului

15.11.2019-

Pe re[eaua de drumuri din administrare

Juridic] \i

Jude[ean S]laj

15.03.2020

Administra[ie
Local]

I.2.

M]suri minime pentru asigurarea circula[iei pe timp de iarn] în zonele

permanent, în func[ie

Pe toate drumurile jude[ene aflate în

afectate de calamit][i naturale:

de evolu[ia st]rii

administrarea Consiliului Jude[ean S]laj,

-completare cu material pietros sau mixtur] asfaltic];

tehnice a zonelor

afectate de calamit][i naturale

-refacerea p]r[ii carosabile;

afectate

Direc[ia

Consiliul Jude[ean S]laj

Juridic] \i
Administra[ie
Local]

-semnalizare rutier] corespunz]toare;
-supravegherea permanent].
I.3.

Semnalizarea rutier] specific] iernii, prin montarea indicatoarelor de
circula[ie, conform STAS 1846-2004

Se va realiza semnalizarea rutier] specific]

- Unitatea

- Unitatea Administrativ

15.11.2019-

iernii pe toate sectoarele, cu prec]dere pe

Administrativ

Teritorial] cu care se va

15.03.2020

cele pe care se efectueaz] transporturi de

Teritorial] cu

încheia acordul de asociere

m]rfuri \i c]l]tori

care se va

- Direc[ia Juridic] \i

încheia

Administra[ie Local]

acordul de

- reprezentant Poli[ie

asociere
II. ASIGURAREA CU MATERIAL ANTIDERAPANT

II.1.

Depozitarea în gr]mezi a cantit][ilor necesare pe fiecare sector ( nisip

10.11.2019

+ sare )

II.2.

Amplasarea gr]mezilor se va face în curbe

- Unitatea

- Unitatea Administrativ

\i pe sectoarele de drum în pant], stabilite

Administrativ

Teritorial] cu care se va

de comun acord între reprezentan[ii

Teritorial] cu

încheia acordul de asociere

Direc[iei Juridice \i Administra[ie Local]

care se va

- Direc[ia Juridic] \i

\i reprezentan[ii Unitat][ii Administrativ

încheia

Administra[ie Local]

Teritoriale cu care se va încheia acordul de

acordul de

asociere

asociere

Completarea cu material antiderapant pe traseele stabilite, în func[ie

15.11.2019-

Completarea cu material antiderapant se

- Unitatea

- Unitatea Administrativ

de evolu[ia vremii \i a consumului de materiale

15.03.2020

va face la nevoie pe traseele stabilite, în

Administrativ

Teritorial] cu care se va

func[ie de cantitatea consumat] \i evolu[ia

Teritorial] cu

încheia acordul de asociere

vremii

care se va
încheia
acordul de
asociere
- Direc[ia
Juridic] \i
Administra[ie
Local]
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II.3.

Asigurarea cantit][ilor minime necesare de fondan[i chimici \i nisip

10.11.2019

- Unitatea

- Unitatea Administrativ

Formarea unui stoc de nisip \i fondan[i

Administrativ

Teritorial] cu care se va

chimici, astfel încât s] permit] interven[ia

Teritorial] cu

încheia acordul de asociere

pe o durat] de 14 zile de ac[ionare

care se va

continu]

încheia
acordul de
asociere

III. ASIGURAREA INTERVEN{IILOR

III.1.

Programele întocmite vor fi avizate de

- Unitatea

- Unitatea Administrativ

încheia acordul de asociere a programului de interven[ii pentru

Întocmirea de c]tre Unitatea Administrativ Teritorial] cu care se va

10.11.2019

c]tre Consiliul Jude[ean S]laj \i avizate de

Administrativ

Teritorial] cu care se va

combaterea poleiului \i z]pezii, [inând cont de nivelele de viabilitate

c]tre Poli[ia rutier]

Teritorial] cu

încheia acordul de asociere

Programele vor cuprinde :

care se va

-conducerea Consiliului

-utilajele ce deservesc fiecare sector

încheia

Jude[ean S]laj

-persoanele care deservesc aceste utilaje

acordul de

-reprezentant Poli[ie rutier]

-muncitorii

asociere

-coordonatorii de activitate
-sistemul informatic
III.2.

Stabilirea a forma[iilor minime \i a perioadei de efectuare a serviciilor

10.11.2019

permanente

-Se vor stabili forma[iile minime, în

- Unitatea

- Unitatea Administrativ

func[ie de nivelele de viabilitate,

Administrativ

Teritorial] cu care se va

importan[a drumurilor \i gradul de

Teritorial] cu

încheia acordul de asociere

dificultate a interven[iilor \i se vor

care se va

-Conducerea Consiliului

comunica conducerii Consiliului jude[ean

încheia

Jude[ean S]laj

acordul de
asociere
- Direc[ia
Juridic] \i
Administra[ie
Local]

III.3.

Supravegherea modului de realizare a interven[iilor pe timp de iarn]

15.11.2019-

-Pe toate drumurile din administrarea

- Unitatea

15.03.2020

Consiliului Jude[ean S]laj

Administrativ
Teritorial] cu
care se va
încheia
acordul de
asociere
- Direc[ia
Juridic] \i
Administra[ie
Local]

IV. INSTRUIREA PERSONALULUI

IV.1.

Finalizarea activit][ii de organizare \i instruire a personalului, astfel

12.11 2019

încât activitatea s] poat] fi început] pân] la 15.11.2019

Organizarea activit][ii astfel încât s] poat]

- Unitatea

fi demarat] orice ac[iune din data de

Administrativ

15.11.2019 pe toate drumurile din

Teritorial] cu

administrarea Consiliului Jude[ean S]laj

care se va
încheia
acordul de
asociere

V. ORGANIZAREA ACTIVIT}{[II DE COORDONARE \I INFORMARE

V.1.

Verificarea asigur]rii cu material antiderapant pe trasee, în punctele

15.11.2019-

Verific]rile se vor face pe întreaga re[ea de

- Unitatea

de depozitare \i modul de executare a celorlalte lucr]ri

15.03.2020

drumuri din administrarea C.J.S]laj.

Administrativ
Teritorial] cu
care se va
încheia
acordul de
asociere
- Direc[ia
Juridic] \i
Administra[ie
Local]
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V.2.

Întocmirea, de c]tre Unitatea Administrativ Teritorial] cu care se va

15.11.2019-

Informa[iile privind starea drumurilor din

- Unitatea

-Conducerea Consiliuluui

încheia acordul de asociere, a unui raport zilnic cu privire la activitatea

15.03.2020

administrare \i ac[iunile întreprinse vor fi

Administrativ

Jude[ean S]laj

transmise, la sediul C.J. S]laj, în fiecare

Teritorial] cu

- Direc[ia Juridic] \i

diminea[], între orele 7:30-9:00

care se va

Administra[ie Local]

de interven[ii

încheia
acordul de
asociere
V.3.

Pe toata durata programului, între orele 730-900, personalul de specialitate

15.11.2019-

-Asigurarea permanen[ei se va face de c]tre

- Direc[ia

-Conducerea Consiliuluui

din cadrul Direc[iei Juridice \i Administra[ie Local], culege informa[ii

15.03.2020

salaria[ii serviciului Administrarea

Juridic] \i

Jude[ean S]laj

cu privire la derularea activit][ii de dez]pezire.

Domeniului Public \i Privat al Jude[ului --

Administra[ie

Prezentarea raportului zilnic pentru

Local]

conducerea Consiliului Jude[ean S]laj
V.4.

Verificarea, pe trasee, a modului în care se desf]\oar] traficul rutier \i

15.11.2019-

Se vor verifica toate drumurile din

- Unitatea

-Conducerea Consiliului

activitatea de desz]pezire.

15.03.2020

administrarea Consiliului Jude[ean S]laj

Administrativ

Jude[ean S]laj

Teritorial] cu
care se va
încheia
acordul de
asociere
- Direc[ia
Juridic] \i
Administra[ie
Local]
V.5.

Cooperarea cu organele de Poli[ie rutier] în vederea introducerii de

15.11.2019-

Drumurile care sunt afectate, în mod

- Unitatea

-Conducerea Consiliului

restric[ii de circula[ie sau de interdic[ii pe anumite sectoare de drum, în

15.03.2020

deosebit, de c]derile de z]pad] sau alte

Administrativ

Jude[ean S]laj

fenomene naturale care îngreuneaz]

Teritorial] cu

desf]\urarea traficului

care se va

caz de c]deri masive de z]pad]

încheia
acordul de
asociere
- Direc[ia
Juridic] \i
Administra[ie
Local]
reprezentantul
Poli[iei rutiere
V.6.

Verificarea, împreun] cu organele de Poli[ie rutier], a modului de

12.11.2019-

Verific]rile se vor face în toate bazele \i vor

- Direc[ia

-Conducerea Consiliului

preg]tire a personalului, a utilajelor \i a bazelor necesare lucr]rilor de

20.11.2020

urm]ri instruirea personalului care particip]

Juridic] \i

Jude[ean S]laj

la activitatea de desz]pezire

Administra[ie

dez]pezire

Local]
reprezentantul
Poli[iei rutiere
- Unitatea
Administrativ
Teritorial] cu
care se va
încheia
acordul de
asociere

Anexa nr.2
la Hot]r`rea nr.110
din 30 august 2019
ROMÂNIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL JUDE{EAN
Nr._____ din _______2019

ROMÂNIA
JUDE{UL S}LAJ
COMUNA
Nr._____ din _______2019

În baza prevederilor Hot]rârii Consiliului Jude[ean S]laj nr..... din...........................privind aprobarea Programului pentru preg]tirea
\i între[inerea drumurilor jude[ene din administrarea Consiliului Jude[ean S]laj, pentru perioada de iarn] 2019-2020, se încheie urm]torul
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ACORD DE ASOCIERE
între
JUDE{UL S}LAJ, reprezentat prin Marc Tiberiu - pre\edinte al Consiliului Jude[ean S]laj, cu sediul în Municipiul Zal]u, Pia[a 1
Decembrie 1918, nr. 12, jud. S]laj, cont IBAN ................................., deschis la Trezoreria Zal]u, cod fiscal 4494764;
\i
COMUNA
, reprezentat] prin
-primar \i
- contabil, cu sediul în ............., str. ..........,
nr. ............, cont IBAN ...................., deschis la Trezoreria .................., cod fiscal ................
I.OBIECTUL ACORDULUI DE ASOCIERE
Art.1. Obiectul Acordului îl reprezint] realizarea lucr]rilor de între[inere pe timp de iarn] pe urm]toarele sectoare de drum:
DJ
de la km
la km
; drum de nivel 1,
DJ
de la km
la km
; drum de nivel 2.
..........................................................................................
Art.2. Lucr]rile de între[inere pe timp de iarn] ce se execut] în baza prezentului acord sunt:
combaterea lunecu\ului, a poleiului \i a înz]pezirii pe drumurile jude[ene cu utilaje \i materiale adecvate,
asigurarea stocului de material antiderapant (sare, nisip, etc.),
semnalizarea rutier] specific] iernii,
decolmat]ri de poduri \i pode[e, desfund]ri de \an[uri \i rigole, lucr]ri de defri\]ri de vegeta[ie, t]iere sau completare de acostamente,
lucr]ri de repara[ii parte carosabil], între[inere semnalizare rutier], în scopul înl]tur]rii efectelor perioadei de iarn].
II. DURATA
Art.3. Lucr]rile de între[inere pe timp de iarn] se vor executa opera[ional pe perioada 15 noiembrie 2019 - 15 martie 2020, interval de timp
ce va fi adaptat în func[ie de condi[iile meteo.
III. VALOAREA LUCR}RILOR
Art.4. Valoarea lucr]rilor pentru activitatea de iarn] pentru între[inerea \i înl]turarea efectelor pe perioada de iarn] este de
lei, din care:
DJ ____,______________lei
DJ ____,______________lei.
..........................................................................................
Valoarea lucr]rilor se va aloca în dou] tran\e egale, prima tran\] pân] în 01.11.2019, iar a doua tran\] dup] aprobarea bugetului pentru anul 2020.
IV. OBLIGA{IILE COMUNEI
Art.5. Comuna, prin primar, are urm]toarele obliga[ii:
a) dispune începerea lucr]rilor \i sistarea acestora;
b) asigur] dotarea minim] necesar] cu utilaje \i material antiderapant;
c) este direct r]spunz]tor pentru eventualele accidente provocate \i pentru sanc[iunile contraven[ionale aplicate ca urmare a nerespect]rii
obliga[iilor asumate potrivit prezentului acord;
d) men[ine semnalizarea rutier] specific] iernii pe toat] durata derul]rii Acordului;
e) folosirea materialelor care îndeplinesc condi[iile de calitate corespunz]toare, în concordan[] cu normativele \i STAS-urile în vigoare;
f) s] [in] permanent leg]tura cu reprezentan[ii Serviciului admnistrarea domeniului public \i privat al jude[ului din cadrul Direc[iei Juridice \i
Administra[ie Local] \i s] furnizeze informa[iile solicitate;
g) s] convoace reprezentan[ii Consiliului jude[ean pentru consult]ri \i consultan[] ori de câte ori este necesar] prezen[a acestora.
h) pe toat] perioada derul]rii prezentului Acord, îi revin toate obliga[iile privind desf]\urarea în bune condi[ii a traficului pe drumurile
cuprinse în zona sa de activitate, conform HG 1391/ 2006 pentru aprobarea regulamentului de aplicare a O.U.G. nr. 195/ 2002 privind circula[ia
pe drumurile publice, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare.
i) s] respecte Programul pentru preg]tirea \i între[inerea drumurilor jude[ene din administrarea Consiliului Jude[ean S]laj pentru perioada de
iarn] 2019-2020, aprobat prin hot]rârea Consiliului jude[ean.
V. OBLIGA{IILE JUDE{ULUI S}LAJ
Art.6. Jude[ul S]laj are urm]toarele obliga[ii:
a) s] urm]reasc] permanent modul de îndeplinire a obliga[iilor asumate de comun] prin prezentul acord.
b) s] repartizeze sumele necesare desf]\ur]rii activit][ii de iarn].
c) s] ofere asisten[] tehnic] ori de câte ori este solicitat, prin salaria[ii Direc[iei Juridice \i Administra[ie Local].
d) s] controleze \i monitorizeze efectuarea lucr]rilor de între[inere pe timp de iarn].
*CLAUZE FINALE
Art.7. În cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunz]toare a lucr]rilor de între[inere pe timp de iarn], asumate prin prezentul acord, suma
aferent] anului 2020 se va diminua în mod corespunz]tor cu perioada afectat] de aceste neconformit][i.
Art.8. În cazul în care sumele repartizate nu sunt utilizate integral, sumele r]mase neutilizate pân] la data de 15.12.2019, respectiv 01.10.2020
se vor returna.
Art.9. Prezentul Acord de asociere devine valabil la data semn]rii lui de c]tre p]r[ile implicate \i r]mâne în vigoare pe toat] perioada de
derulare a lucr]rilor men[ionate mai sus.
Art.10. Prezentul Acord de asociere este redactat în 3 exemplare, din care 2 pentru Jude[ul S]laj \i unul pentru comun].

JUDE{UL S}LAJ,

COMUNA

Pre\edintele Consiliului Jude[ean,

Primar,

Tiberiu Marc
Director executiv,

Secretar al comunei,

Maru\ca Leontina Lucica
Director executiv,

Contabil,

Pop Leti[ia

Vizat juridic,

34

Anexa nr.3
la Hot]r`rea nr.110
din 30 august 2019
ÎNCADRAREA PE NIVELE DE VIABILITATE |I VALOAREA LUCR}RILOR DE PREG}TIRE |I ÎNTRE{INERE A DRUMURILOR
DIN PROPRIETATEA JUDE{ULUI S}LAJ |I ADMINISTRAREA CONSILIULUI JUDE{EAN S}LAJ ÎN PERIOADA DE IARN}

DENUMIRE
DRUM

1

LUNGIME

SECTORUL DE DRUM
DE LA KM______

ÎNTRE LOCALIT}{ILE

LA KM______

2

KM

3

19+000-39+640

DE PREG}TIRE |I
ÎNTRE{INERE

5

NIVEL I DE VIABILITATE
DJ 108A

VALOAREA
LUCR}RILOR

7600 lei/km/121 zile

Bogdana–Româna\i

20.64

156864

DJ108A

40+000-58+872

Româna\i -Jibou

18.872

143427.2

DJ 108A

63+057-81+600

Jibou-Lim.jud.Maramure\

18.543

140926.8

DJ 108B

0+000-21+200

Surduc-Gârbou-lim jud Cluj

21.2

161120

DJ 108D

0+000-22+693

DN1H-Cehu Silvaniei

22.693

172466.8

DJ 108D

24+380-28+200

Cehu Silvaniei-Lim.jud.MM

3.82

29032

DJ 108F

4+000-16+000

\imleu Silvaniei-DN1F

12

91200

DJ 108G

0+000-30+345

Lim.jud.Cluj-Vâr\ol[

30.345

230622

DJ 108R

0+000-12+180

DN1F-Agrij

12.18

92568

DJ 109F

3+967-10+367

DN1C-Poiana Blenchii

6.4

48640

DJ 196

28+000-28+900

Cehu Silvaniei

0.9

6840

DJ 196

36+080-43+150

7.02

53352

174.663

1.327.058,8

TOTAL NIVEL I

NIVEL II DE VIABILITATE

6600 lei/km/121 zile

DJ 108E

0+000-12+000

DJ 108A – Cheud

12

79200

DJ108F

17+750-28+800

DN1F-Chie\d-Lim jud Satu Mare

11.05

72930

DJ 109F

0+000-0+850

Fodora-DN1C

0.85

5610

DJ 108N

17+817-27+380

Alma\u-Mesteac]n

9.563

63115.8

DJ 108S

0+000-0+850

DN1C-Rus

0.85

5610

DJ108S

3+210-22+000

DJ109E-Zalha

18.79

124014

DJ 109

32+670-46+730

R]scruci-Hida

14.06

92796

DJ 109E

28+200-62+650

Rus-Cli[

34.45

227370

DJ109P

12+733-23+100

Ip - Cam]r

10.367

68422.2
82051.2

DJ 109P

0+000-12+432

Halm]\d-Ip

12.432

DJ 110A

0+000-12+500

DN1F-Archid

12.5

82500

DJ 110C

0+000-7+600

Ileanda-Dolheni

7.6

50160

DJ 110D

0+000-13+250

Surduc – Cristol[

13.25

87450

DJ 110

15+500-24+000

Carastelec-M]ieri\te

8.5

56100

DJ 191E

0+000-11+280

Crasna-Sâg

11.28

74448

DJ 191D

0+000-18+000

Nu\fal]u-Sâg

18

118800

195.542

1.290.577,2

TOTAL NIVEL II

NIVEL III DE VIABILITATE
DJ 103N

5600 lei/km/121 zile

2+800-12+800

Lim.jud.Cluj-DN1G

10

56000

DJ 108N

2+800-13+050

Lim.jud.Cluj-Cuz]plac

10.25

57400

DJ 108S

22+000-33+400

Zalha-Cernuc

11.4

63840

35

DJ 108T

9+500-12+500

Ulciug-Cehu Silvaniei

3

16800

DJ 109E

17+000-28+200

Dobrocina-Rus

11.2

62720

DJ 109R

0+000-8+600

Chendrea-Romita

8.6

48160

DJ 110B

3+000-17+000

\imleu Silvaniei-B]d]cin-DN1F

14

78400

DJ110B

19+507-37+000

DN1F-Zalnoc

17.493

97960.8

DJ 191D

18+000-31+330

Sâg-Vân]tori

13.33

74648

DJ 110

0+000-15+500

M]ieri\te-Dumusl]u-Carastelec

15.5

86800

DJ 110E

0+000-18+470

Nu\fal]u-Lim.jud.Bihor

18.47

103432

DJ161

52+780-56+780

Voivodeni-Dragu

4

22400

DJ191G

0+000-11+615

Crasna-Marin-Valc]u de Jos

11.615

65044

148.858

833.604,8

TOTAL NIVEL III

NIVEL IV DE VIABILITATE

3400 lei/km/121 zile

DJ 108E

12+000-17+600

Cheud-Lim.jud.Maramure\

5.6

19040

DJ 108F

28+800-32+750

Chie\d-Lim.jud.S.M.

3.95

13430

DJ 108N

27+380-37+640

Mesteac]n-DJ 108A

10.26

34884

DJ 109A

57+604-59+604

Lim.jud.Cluj-H]\ma\

2

6800

DJ 109P

23+100-27+560

Cam]r-Lim.jud.Satu Mare

4.46

15164

DJ 110 A

12+500-15+460

Archid- Lim. jud. Satu Mare

2.96

10064

DJ 161

49+780-52+780

Lim.jud.Cluj-Voivodeni

3

10200

DJ 110B

37+000-43+885

Zalnoc-Cam]r

6.885

23409

DC 21

0+000-4+300

DJ191 C-Moigrad

4.3

14620

43.415

147611

TOTAL NIVEL IV
TOTAL NIVEL I+II+III+ IV

3.600.000,00
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