
HOTARARE

privind: aprobarea Regulamentelor de organizare §i functionare a serviciilor 
sociale din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala §i Protectia 
Copilului Teleorman

Consiliul Judetean Teleorman, intrunit in §edinta ordinara, conform art. 94 alin. (1) 
din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile §i 
completarile ulterioare,

Avand in vedere:
- expunerea de motive nr. 2164 din 23 februarie 2017 a Pre§edintelui Consiliului 

Judetean Teleorman;
-raportul de specialitate nr. 2165 din 23 februarie 2017 al Directiei economice, 

buget-finanfe privind aprobarea Regulamentului de organizare §i functionare serviciilor 
sociale din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala §i Protectia Copilului 
Teleorman;

- raportul de avizare al Comisiei de studii §i prognoze economico-sociale, buget- 
finante, pentru activitati §tiinpfice, activitati economice, agriculture, invatamant, sanatate, 
culture, culte, sport §i tineret, precum §i pentru protectie sociala §i al Comisiei pentru 
administratie publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor §i 
libertatilor cetatene§ti;

- prevederile H.G. nr. 1434/2004 privind atribupile §i Regulamentul-cadru de 
organizare §i functionare ale Directiei generale de asistenta sociala §i protectia copilului,

^  republicata cu modificarile si completarile ulteriore;
- prevederile H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor 

sociale, precum si a regulamentelor -  cardu de organizare si functionare a serviciilor 
sociale cu modificarile si completarile ulteriore;

- prevederile art. 13 alin.(l),lit.d) §i f) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul 
functionarilor publici, republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare;

- prevederile art. 91 alin. (1) lit. a) §i alin. (2) lit. c), art. 104 alin. (1) lit. a) §i 
alin.(2) lit. a) din Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificarile §i completarile 
ulterioare.

in temeiul dispozitiilor art. 97 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, 
republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare.

HOTARASTE:
Art.l. -  Se aproba Regulamentele de organizare §i funcfionare a serviciilor sociale 

din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala §i Protectia Copilului Teleorman, 
prevazute in anexele nr. 1 -  20.

5.5-03, ed.l, rev. I



Art.2. - Anexele nr. 1 -20 fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art.3. -  Orice alte dispozitii contrare se abroga.
Art.4.- Pre§edintele Consiliului Judetean Teleorman, prin Direcpa Generala de 

Asistenja Sociala §i Protecpa Copilului Teleorman, Direcpa economica, buget-finan^e, 
asigura punerea in aplicare a prevederilor prezentei hotarari.

Art.5. -  Secretarul jnde{ului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica actul 
administrativ institujiilor interesate, in termenul prevazut de lege.

p. PRE$EDINTE, 

VTCEPRE$EDINTE

Direcror execu|iv,
ec. Melintescu Va|e,ntina

Director executiv,
/  jr. Iphescu Iuliana

IL,

Alexandria, ,
Nr. 2 3  din 2  februarie 2017

5.5-03, ed.1, rev.l
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C O N S I L I U L   J U D E Ţ E A N   T E L E O R M A N 
 

 
Anexa nr. 1 

 la Hotararea nr. 27  
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    REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL  

    CENTRULUI DE TIP FAMILIAL ALEXANDRA-VIOLETA  
 

ARTICOLUL 1  
Definiţie 

(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al 
serviciului social Centrul de Tip Familial Alexandra – Violeta, aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman, în vederea asigurării funcţionării 
acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării 
accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere si 
serviciile oferite. 

(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele 
beneficiare, cât şi pentru angajaţii complexului şi, după caz, pentru membrii 
familiei beneficiarilor, reprezentanţii legali/convenţionali, vizitatori. 

ARTICOLUL 2  
Identificarea serviciului social 

Centrul de Tip Familial Alexandra - Violeta, are cod serviciu social 8790CR-
C-I, este înfiinţat şi administrat de furnizorul de servicii sociale DGASPC 
Teleorman, este acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr 001154 si 
are sediul in Alexandria, str. Dunarii, bl. 1613, ap. 16 si 30 jud Teleorman. Centrul 
de Tip Familial Alexandra – Violeta este organizat şi funcţionează în cadrul 
Complexului de Servicii pentru Copilul cu Nevoi Speciale din structura Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman, în regim de 
componentă funcţională a acesteia, fără personalitate juridică, cu o capacitate 
maxima de 16 de locuri. 

ARTICOLUL 3  
Scopul serviciului social 

 
(1) Scopul  Centrului de Tip Familial Alexandra - Violeta este de a furniza si 
asigura accesul copiilor cu handicap, pe o perioadă determinată, la găzduire, 
îngrijire, reabilitare, educaţie şi pregătire în vederea reintegrării sau integrării 
familiale şi integrării/includerii sociale. 
(2) Serviciile sociale furnizate Centrul de Tip Familial Alexandra - Violeta sunt în 
conformitate cu standardele de calitate minime obligatorii. Centrul asigură 
beneficiarilor: asistenţă şi îngrijire medicală, îngrijire personală, supraveghere, 
consiliere psihologică şi suport emoţional, cazare pe perioada determinată, masă, 
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inclusiv preparare hrană caldă, curăţenie, alte activităţi, după caz: recuperare 
medicală, socializare, activităţi administrative. 
 
 
 
 

ARTICOLUL 4  
Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare 

(1) Centrul de Tip Familial Alexandra - Violeta funcţionează cu respectarea  
prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, 
reglementat de Legea nr. 292/2011, legea asistentei sociale, cu modificările si 
completarile ulterioare, Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea 
drepturilor copilului, republicată cu modificările şi completările ulterioare, Legea 
nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare precum şi a altor acte 
normative secundare aplicabile domeniului. 

(2) Standardul minim de calitate aplicabil este Ordinul nr. 27/2004 pentru aprobarea 
Standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecţia copilului de tip 
rezidenţial pentru copii cu dizabilităţi. 

(3) Centrul de Tip Familial Alexandra - Violeta este înfiinţat prin Hotărârea 
Consiliului Judeţean Teleorman nr 58/ 2004 şi funcţionează în subordinea Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului. 

ARTICOLUL 5  
Principiile care stau la baza acordării serviciului social 

 
 (1) Centrul de Tip Familial Alexandra - Violeta se organizează şi funcţionează cu 
respectarea principiilor generale care guvernează sistemul naţional de asistenţă 
socială, precum şi a principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor 
sociale prevăzute în legislaţia specifică, în convenţiile internaţionale ratificate prin 
lege şi în celelalte acte internaţionale în materie la care România este parte, precum 
şi în standardele minime de calitate aplicabile. 
(2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul 
Centrului de Tip Familial Alexandra - Violeta sunt următoarele: 
a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare; 
b) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte 
egalitatea de şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi 
demnitatea personală şi întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu 
privire la persoanele beneficiare; 
c) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare; 
d) deschiderea către comunitate; 
e) asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea 
drepturilor lor; 
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f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în 
unitate a unui personal mixt; 
g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, 
ţinându-se cont, după caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ 
şi capacitate de exerciţiu; 
h) facilitarea menţinerii relaţiilor personale ale beneficiarului şi a contactelor 
directe, după caz, cu fraţii, părinţii, alte rude, prieteni, precum şi cu alte persoane 
faţă de care acesta a dezvoltat legături de ataşament; 
i) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare; 
j) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare; 
k) preocuparea permanentă pentru identificarea soluţiilor de integrare în familie sau, 
după caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza 
potenţialului şi abilităţilor persoanei beneficiare de a trăi independent; 
l) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării 
active a acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate; 
m) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare; 
n) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale; 
o) primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea 
propriilor capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea 
situaţiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat; 
p) colaborarea Centrului de Tip Familial Alexandra – Violeta cu serviciul public de 
asistenţă socială. 
 

ARTICOLUL 6  
Beneficiarii serviciilor sociale 

(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în  Centrul de Tip Familial Alexandra - 
Violeta sunt: 

a) copilul cu handicap/dizabilităţi, separat, temporar sau definitiv, de părinţii săi, ca 
urmare a stabilirii măsurii plasamentului în acest tip de serviciu, în condiţiile legii; 
b) copilul cu handicap/dizabilităţi pentru care a fost dispus, în condiţiile legii, 
plasamentul în regim de urgenţă; 

(2) Condiţiile de acces/admitere în centru sunt următoarele: 

a) plasamentul copilului în cadrul Centrului de Tip Familial Alexandra – Violeta se 
dispune numai în situaţia copiilor pentru care nu este posibilă menţinerea în familia 
de origine sau nu a fost identificată o măsură de protecţie de tip familial, cu 
respectarea principiilor prevăzute in Legea 272/2004 privind protectia si 
promovarea drepturilor copilului republicată; 
b) accesul beneficiarilor în cadrul Centrului de Tip Familial Alexandra – Violeta se 
face în baza: 
1.măsurii de plasament dispuse în condiţiile legii, de către Comisia pentru Protecţia 
Copilului; 
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2.dispoziţiei de plasament în regim de urgenţă, emise de către directorul 
D.G.A.S.P.C. Teleorman; 
3. ordonanţei preşedinţiale emise de către instanţa judecatorească; 
4. sentinţei civile emise de către instanţa judecătorească. 
 
c) acte necesare:  
1.dosarul de admitere al copilului în centru cuprinde următoarele documente, în 
original: 
2.planul de servicii întocmit de către persoana cu atribuţii de asistenţă socială  din 
Serviciul public de asistenţă socială de la domiciliul copilului; 
3.ancheta socială întocmită de către acelaşi serviciu sau persoană, cu propunerea de 
instituire a  unei măsuri de protecţie specială; 
4.cererea din partea reprezentantului legal al copilului; 
5.acte de identitate părinţi sau, după caz, adresă de la S.P.C.L.E.P. sau Poliţia de la 
domiciliul copilului, certificatul de căsătorie, hotărîrea de divorţ, etc.; 
6.adeverinţe cu retribuţia tarifară a părinţilor sau cupoane de pensie; 
7.certificatul de naştere al copilului ; 
8.C.I./B.I. al copilului; 
9.certificatul de expertiză şi orientare şcolară/profesională întocmit de 
Compartimentul de evaluare complexă a copilului cu dizabilităţi şi eliberat în baza 
unei Hotărâri a Comisiei pentru Protecţia Copilului Teleorman; 
10.certificatul de încadrare intr-un grad de handicap eliberat în baza unei Hotărâri a 
Comisiei pentru Protecţia Copilului Teleorman, unde a fost cazul; 
11.raportul de ancheta sociala a copilului, întocmit de Serviciul management de caz; 
12.planul individualizat de protecţie; 
13.contractul de servicii cu familia, dacă copilul are părinţi, sau în lipsa acestora, cu 
reprezentantul legal al copilului sau cu tânărul, protejat în centru. 
 
d) criterii de eligibilitate: 
1.copilul ai cărui părinţi sunt decedaţi, necunoscuţi, decăzuţi din exerciţiul 
drepturilor parintesti sau carora li s-a aplicat pedeapsa interzicerii drepturilor 
parintesti, pusi sub interdictie, declarati judecatoreste morti sau disparuti, cand nu a 
putut fi instituita tutela; 
2.copilul care, in vederea protejarii intereselor sale, nu poate fi lasat in grija 
parintilor din motive neimputabile acestora; 
3.copilul abuzat sau neglijat; 
4.copilul gasit sau copilul parasit in unitati sanitare; 
 
 (3) Condiţii de încetare a serviciilor: 
a) in cazul în care se continuă protecţia specială într-o instituţie de tip rezidenţial, 
Centrul, pe langă activităţile de formare de deprinderi de viaţă independentă, se 
asigură că tânărul/copilul este implicat în anumite programe de tranziţie, 
parcurgându-se următoarele etape: 
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1.consilierea copilului/tânărului urmărind informarea acestuia despre caracteristicile 
concrete ale viitorului mod de viaţă în conformitate cu tipul de dizabilitate şi gradul 
de handicap; 
2.program de vizite la locul în care urmează să fie transferat, unde se va întâlni cu 
personalul şi cu rezidenţii;  
3.intâlnire între echipele pluridisciplinare din cele doua instituţii pentru discutarea 
cazului; 
4.pentru asigurarea unui sentiment de continuitate după parasirea unitaţii, 
copilul/tânărul va fi vizitat de către personalul centrului şi de prietenii pe care i-a 
avut in centru; 
5.inainte de ieşirea din centru copilul/tânărul este reevaluat; 
6.la ieşirea din centru copilul/tânărul este însoţit de reprezentantul legal, aceste 
lucruri fiind consemnate în dosarul copilului.    
b) in situaţia în care copilul/tânărul urmează să fie integrat în familia 
naturală/lărgită, echipa pluridisciplinară trebuie să asigure următoarele: 

1.consilierea familiei în vederea desfăşurării în cele mai bune condiţii a procesului 
de acomodare a copilului în viitorul mediu; 
2.implicarea tuturor membrilor familiei încă de la debutul procesului de acomodare 
şi pe toată perioada desfăşurării acesteia; 
3.consilierea copilului/tânărului urmărindu-se informarea acestuia despre 
caracteristicile concrete ale viitorului mod de viaţă în conformitate cu tipul 
dizabilităţii şi gradul de handicap; 
4.procesul de acomodare se va realiza pe parcursul unui număr de întâlniri care vor 
fi coordonate de către psihologul centrului, iar numărul întâlnirilor diferă de la un 
caz la altul, ritmul fiind condiţionat de particularităţile fiecărui copil/tânăr; 
5.inainte de ieşirea din centru, copilul/tânărul va fi reevaluat;  
6.sesizarea autoritatii locale de la domiciliu sau reşedinta părinţilor şi întocmirea 
rapoartelor lunare de către managerul de caz;  
7.insoţirea copilului/tânărului de către reprezentantul legal.           
c) la părăsirea centrului, se eliberează următoarele documente: 
1. hotărârea comisiei sau a instanţei de judecată, privind încetarea măsurii de 
protecţie, in original; 
2.actele de identitate, în original; 
3.certiticatul de încadrare într-un grad de handicap, în original; 
4.certificatul de orientare şcolară, în copie; 
5.fişa medicală actualizată, în copie . 
 (4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în  Centrul de Tip Familial 
Alexandra - Violeta au următoarele drepturi: 
a) să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază 
de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanţă personală ori socială; 
b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, 
respectiv la luarea deciziilor privind intervenţia socială care li se aplică; 
c) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi 
primite; 
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d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atât timp cât se menţin 
condiţiile care au generat situaţia de dificultate; 
e) să fie protejaţi de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de 
exerciţiu; 
f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime; 
g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite; 
h) să li se respecte toate drepturile speciale în situaţia în care sunt minori sau 
persoane cu dizabilităţi. 
(5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în  Centrul de Tip Familial 
Alexandra - Violeta au următoarele obligaţii:  
a) să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială, 
medicală şi economică; 
b) să participe, în raport cu vârsta, situaţia de dependenţă etc., la procesul de 
furnizare a serviciilor sociale; 
c) să contribuie, în conformitate cu legislaţia în vigoare, la plata serviciilor sociale 
furnizate, în funcţie de tipul serviciului şi de situaţia lor materială; 
d) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală; 
e) să respecte prevederile prezentului regulament. 
 

ARTICOLUL 7  
Activit ăţi şi funcţii  

(1)Principalele funcţiile ale  Centrului de Tip Familial Alexandra – Violeta  sunt 
următoarele: 

a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea 
urmatoarelor: 
1. reprezentarea furnizorului de servicii sociale in contractul incheiat cu familia 
copilului beneficiar; 
2. gazduire pe perioada mentinerii active a masurii de protectie speciala; 
3. hrana pe perioada mentinerii active a masurii de protectie speciala - asigura 
copiilor o alimentatie corespunzatoare din punct de vedere calitativ si cantitativ, 
tinind cont de varsta, nevoile si preferintele acestora,cu problemele lor de sanatate, 
in conformitate cu legislatia in vigoare; 
4. ingrijire personala - asigura suport informal si ajutor (la copiii de varsta mica) 
pentru realizarea igienei personale, imbracare, dezbracare, igiena intima, precum si 
ajutor pentru servirea hranei in conditii adecvate, sprijinind in dezvoltarea 
deprinderilor de viata independenta. 
5. ingrijirea spatiilor de locuit- asigurarea curateniei zilnice, a conditiilor de locuit 
igenice si primitoare; asigura copiilor conditii de locuit de buna calitate, decente 
asemanatoare mediului familial; asigura copiilor spatii igienico-sanitare suficiente, 
amenajate si dotate cu echipamentul corespunzator numarului nevoilor copiilor; 
6. asistenta medicala si supravegherea starii de sanatate- asistenta medicala, 
recuperare, ingrijire si supraveghere permanenta a beneficiarilor prin cadre 
medicale specializate si medici specialisti ; acorda sprijin in administrarea 
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tratamentelor medicate prescrise, desfasoara activitati de educatie sanitara, sprijina 
beneficiarul la efectuarea controalelor medicale necesare, asigura conditiile 
necesare pentru identificarea si evaluarea permanenta a nevoilor fizice, emotionale 
si de sanatate ale fiecarui copil, precum masurile corespunzatoare pentru 
satisfacerea acestor nevoi, igiena personala, supravegherea mentinerea starii de 
sanatate; acorda copiilor primul ajutor, tratamentul infectiilor intercurente si 
administrarea medicamentelor in cadrul serviciului prin personalul de specialitate, 
medicatia cronica in concordanta cu diagnosticul si recomandarile medicului 
specialist in conditii de supervizare din partea medicului centrului si a medicului de 
familie care coordoneaza implementarea programelor de interventie pentru sanatate; 
7. educare -asigura accesul beneficiarilor la educatie, informare, cultura; asigura 
educatia informala non-formala a beneficiarilor, in vederea asimilarii cunostintelor 
si deprinderilor necesare dobandirii autonomiei conform varstei si integrarii sociale; 
sprijina si promoveaza, prin materiale si mijloace corespunzatoare, educatia 
copiilor, cu prioritate in unitati de invatamant din comunitate; 
8. elaborare si implementare programe de recuperare, individuale si de grup 
adaptate nevoilor fiecarui beneficiar ; asigura interventie de specialitate; 
9. dezvoltarea abilitatilor de viata independenta - asigura socializarea beneficiarilor, 
dezvoltarea  relatiilor cu comunitatea; asigura climatul favorabil dezvoltarii 
personalitatii copiilor; asigura participarea beneficiarilor la activitati de grup si la 
programe individualizate, adaptate nevoilor caracteristicilor lor; 
10. consiliere si asistenta psiho-sociala si suport emotional - ofera copiilor si 
familiei acestuia  sprijin concret si incurajeaza mentinerea legaturilor cu parintii, 
familia extinsa si alte persoane importante sau apropiate fata de ei; consiliaza si 
aplica masuri de protejare a copiilor in orice forma de intimidare, discriminare, 
abuz, neglijare, exploatare, tratament inuman sau degradant ; evaluare initiala, 
detaliata, mentinerea relatiei cu familia si altii semnificativi, revaluare psiho-scoio-
medico-educationala; 
11. supraveghere - asigura paza securitatea beneficiarilor; asigura masuri de 
siguranta si securitate legale necesare pentru asigurarea protectiei copiilor, 
personalului, a vizitatorilor impotriva evenimentelor si accidentelor cu potential 
vatamator; 
12. reintegrare comunitara- contribuie la realizarea obiectivelor cuprinse in planul 
individualizat de protective: urmarste modalitatile concrete de punere in aplicare a 
masurilor de protectie speciala, integrarea si evolutia beneficiarilor in cadrul 
serviciului si formuleaza propuneri vizand completarea sau modificarea planului 
individualizat de protectie sau imbunatatirea calitatii ingrijirii acordate; asigura 
pregatirea corespunzatoare a iesirii copilului/tanarului din serviciu, prin dezvoltarea 
deprinderilor de viata independenta si a altor conditii necesare pentru reintegrarea 
sau integrarea familiala si/sau socio-profesionala; 
13. socializare si activitati culturale - asigura copiilor oportunitati multiple de 
petrecere a timpului liber, de recreere socializare, care contribuie la dezvoltarea 
fizica, cognitiva, sociala si emotionala a copiilor; asigura accesul si conditiile pentru 
toti copiii aflati in protectie pentru ca acestia sä poata contacta si implica in viata lor 
orice persoana, institutie, asociatie sau serviciu din comunitate, conform propriilor 
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dorinte, cu exceptia restrictiilor prevazute in metodologia de organizare functionare 
si planul individualizat de protectie; 
 
b) de informare a beneficiarilor, potentialilor beneficiari, autoritatilor publice si 
publicului larg despre domeniul sau de activitate, prin asigurarea urmatoarelor 
activitati: 
1.asigura consilierea si informarea familiilor proprii precum si a beneficiarilor 
privind problematica sociala, probleme de familie, psihologice, serviciile oferite 
etc.; 
2.efectueaza demersuri catre DGASPC pentru a dezvolta parteneriate si colaborari 
cu organizatii non-guvernamentale, institutii si alti reprezentanti ai societatii civile, 
in conditiile legii, in vederea diversificarii si imbunatatirii programelor de 
recuperare oferite persoanelor cu handicap, in functie de realitatile si specificul 
local; 
3. intervine in sensibilizarea comunitatii la nevoile specifice persoanelor cu 
handicap institutionalizate; 
4. promoveaza serviciul in comunitate prin distribuire de pliante si brosuri despre 
misiunea si serviciile oferite de centru; 
5. organizeaza actiuni in comunitate in vederea relationarii copiilor cu persoane din 
mediul exterior institutiei; 
6. sprijina si incurajeaza voluntariatul in activitatile cu copii din centru; 
7. faciliteaza frecventarea de catre copii a institutiilor de invatamant din comunitate. 
8. inlesneste participarea familiei, colegilor si a prietenilor la evenimente 
importante din viata beneficiarilor; 
9. elaborarea misiunii, ghidului beneficiarului, ghidului de prezentare a centrului, 
proiectului institutional, rapoarte de activitate; 
 
c) de promovare a drepturilor beneficiarilor si a unei imagini pozitive a acestora, de 
promovare a drepturilor omului in general, precum si de prevenire a situatiilor de 
dificultate in care pot intra categoriile vulnerabile, care fac parte din categoria de 
persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea urmatoarelor 
activitati: 
1. intocmirea documentatiei in vederea obtinerii actelor de identitate . Daca se 
constata ca un copil este lipsit, in mod ilegal, de elementele constitutive ale 
identitatii sale sau de unele dintre acestea, centrul prin serviciul de asistenta sociala 
este obligat sa ia de urgenta toate masurile necesare in vederea restabilirii identitatii 
copilului; 
2. identificarea familiei, a familiei extinse si altor persoane importante din viata 
copilului si facilitarea mentinerii relatiilor copilului cu acestia. Copilul care a fost 
separat de ambii parinti sau de unul dintre acestia printr-o masura dispusa in 
conditiile legii are dreptul de a mentine relatii personale si contacte directe cu ambii 
parinti, cu exceptia situatiei in care acest lucru contravine interesului superior al 
copilului. Fac exceptie cazurile in care instanta decide restrictii in acest sens, 
apreciind ca exista motive temeinice de natura a primejdui dezvoltarea fizica, 
psihica, intelectuala sau morala a copilului. Stabilirea relatiilor personale se 
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realizeaza prin:  Intalniri ale copilului cu parintele on cu o alta persoana care are, 
potrivit legii, dreptul la relatii personale cu copilul;  Vizite ale copilului la 
domiciliul acestuia;  Gazduirea copilului, pe perioada determinata, de catre 
parintele sau de catre alta persoana la care copilul nu locuieste in mod obisnuit;  
Corespondenta ori alta forma de comunicare cu copilul;  Transmiterea de informatii 
copilului cu privire la parintele ori la alte persoane care au, potrivit legii, dreptul de 
a mentine relatii personale cu copilul;  Transmiterea de catre persoana la care 
locuieste copilul a unor informatii referitoare la copil, inclusiv fotografii recente, 
evaluari medicale sau scolare, catre parintele sau catre alte persoane care au dreptul 
de a mentine relatii personale cu copilul;  Intalniri ale copilului cu parintele ori cu o 
alta persoana fata de care copilul a dezvoltat legaturi de atasament intr-un loc neutru 
in raport cu copilul, cu sau fara supravegherea modului in care relatiile personale 
sunt intretinute, in functie de interesul superior al copilului; 
3. consilierea parintilor si colaborarea cu autoritatile locale si ONG-uri in vederea 
ameliorarii conditiilor care au determinat separarea si realizarea demersurilor legale 
pentru reintoarcerea copilului in cel mai scurt timp alaturi de parintii sai, sau 
identificarea unei masuri de protectie de tip familial sau alternative; 
4. informarea beneficiarilor asupra drepturilor lor; 
5. cunoasterea de catre personal a modalitatilor de abordare si relationare cu copiii 
beneficiari, in functie de situatiile particulare in care acestia se afla; 
6. centrul dispune de proceduri - reguli care respecta drepturile  copiilor; 
7. asigura conditiile necesare pentru exprimarea opiniei copiilor beneficiari cu 
privire la serviciile primite; 
8. asigura evidenta evenimentelor deosebite care afecteaza copiii beneficiari si 
intervine in toate cazurile semnalate. 
 
d) de asigurare a calitatii serviciilor sociale prin realizarea urmatoarelor activitati : 
1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate in procesul de acordare a 
serviciilor; 
2. realizarea de evaluari periodice a serviciilor prestate prin chestionare completate 
de copii/reprezentanti legali, personal, interviuri, vizite de coordonare, verificari 
efectuate de servicii specializate din D.G.A.S.P.C. sau institutii de control; 
3. participarea beneficiarilor: implicara activa a beneficiarilor si a familiilor 
acestora in planificarea, acordarea si evaluarea serviciilor sociale ( chestionare); 
4. acordarea serviciilor sociale: asigurarea, fara nici un fel de discriminare, a unor 
servicii sociale eficace, accesibile, comprehensive, sustenabile, centrate pe nevoile 
individuale ale beneficiarului; 
5. informarea copiilor beneficiari/apartinatorilor asupra modalitatii de formulare a 
eventualelor sesizari/reclamatii; 
6. incurajarea parteneriatelor pentru asigurarea sustenabilitatii si continuitatii 
serviciilor sociale, promovarea dezvoltarii serviciilor sociale de 
proximitate/comunitare si a integrarii acestora cu serviciile de sanatate, educatie si 
alte servicii de interes general; 
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e) de administrare a resurselor financiare, materiale umane ale centrului prin 
realizarea urmatoarelor activitati: 
1. recrutarea si angajarea personalului calificat, cu abilitati empatice si de 
comunicare cu copiii, in conformitate cu legislatia in vigoare, ca urmare a nevoilor 
identificate si posturilor vacante, in scopul indeplinirii misiunii centrului in conditii 
optime (recrutarea si angajarea se realizeaza de catre furnizorul public de servicii 
sociale-D.G.A.S.P.C.Teleorman); 
2. respectarea si indeplinirea de catre personalul centrului a atributiilor si 
responsabilitatilor din fisele de post si a sarcinilor trasate de catre conducere; 
3. revizuirea fiselor de post in functie de dinamica cerintelor posturilor respective; 
4. asigurarea numarului si structurii de personal adecvate nevoilor si asigurarii 
continuitatii in ingrijire si educatie pentru beneficiari; 
5. realizarea evaluarii anuale a performantelor profesionale; 
6. dezvoltarea resurselor umane implicate in acordarea serviciilor sociale si 
imbunatatirea conditiilor de munca: recrutarea de personal calificat si asigurarea 
formarii continue a acestuia, implicarea voluntarilor, asigurarea conditiilor de lucru 
adecvate si a echipamentelor specifice activitatilor derulate, asigurarea sanatatii si 
securitatii la locul de munca; 
7. identificarea si asigurarea de surse suplimentare de finantare, cu precadere prin 
moblizarea resurselor comunitare pentru asigurarea derularii activitatilor centrului; 
8. supervizarea de catre seful de complex a modalitatii de utilizare a fondurilor 
alocate; 
 

ARTICOLUL 8  
Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal 

 
(1)  Centrul de Tip Familial Alexandra – Violeta funcţionează cu un număr de 16,50 
salariaţi, conform Organigramei şi a Statului de funcţii.  
a) personal de conducere: şef de complex – 0.25; 
b) personal de specialitate, de îngrijire şi asistenţă; personal de specialitate şi 
auxiliar: 15; 

1. psiholog – 0.25;  
2. educator – 2; 
3. asistent social – 0,25 
4. pedagog de recuperare – 1; 
5. medic – 0,25 
6. kinetoterapeut – 0,5; 
7. asistent medical – 6; 
8. infirmiera – 5. 

c) personal cu funcţii administrative, gospodărire, întreţinere-reparaţii, deservire: 1 
(2) Raportul angajat/ beneficiar  este de 16,50/ 16. 
 (3)Personalul de specialitate este de  95%. 
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ARTICOLUL 9  
Personalul de conducere 

 
(1) Personalul de conducere este: 
a) şef de complex. 
(2) Atribuţiile sefului de complex sunt: 
a) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de 
personalul serviciului şi propune organului competent sancţiuni disciplinare pentru 
salariaţii care nu îşi îndeplinesc în mod corespunzător atribuţiile, cu respectarea 
prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.; 
b) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul 
implementării obiectivelor şi întocmeşte informări pe care le prezintă furnizorului 
de servicii sociale; 
c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi 
perfecţionare; 
d) colaborează cu alte centre/alţi furnizori de servicii sociale şi/sau alte structuri ale 
societăţii civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătăţirii permanente 
a instrumentelor proprii de asigurare a calităţii serviciilor, precum şi pentru 
identificarea celor mai bune servicii care sa răspundă nevoilor persoanelor 
beneficiare; 
e) întocmeşte raportul anual de activitate; 
f) asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii 
serviciului/centrului; 
g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice şi a 
numărului de personal; 
h) desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii centrului în comunitate; 
i) ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la 
încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce; 
j) răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul serviciului 
şi dispune, în limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă la 
îmbunătăţirea acestor activităţi sau, după caz, formulează propuneri în acest sens; 
k) organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a 
regulamentului de organizare şi funcţionare; 
l) reprezintă serviciul în relaţiile cu furnizorul de servicii sociale şi, după caz, cu 
autorităţile şi instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din 
străinătate; 
m) asigură comunicarea şi colaborarea permanentă cu serviciul public de asistenţă 
socială de la nivelul primăriei şi de la nivel judeţean, cu alte instituţii publice locale 
şi organizaţii ale societăţii civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor; 
o) întocmeşte proiectul bugetului propriu al serviciului şi contul de încheiere a 
exerciţiului bugetar; 
p) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi 
beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare; 
q) asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale; 
r) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 
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(3) Funcţiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în 
condiţiile legii. 
(4) Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducere trebuie să fie absolvenţi cu 
diplomă de învăţământ superior în domeniul psihologie, asistenţă socială şi 
sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau 
absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului superior în domeniul juridic, 
medical, economic şi al ştiinţelor administrative, cu experienţă de minimum 5 ani în 
domeniul serviciilor sociale. 
(5) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a conducătorului 
complexului se face în condiţiile legii. 
 
 
 

ARTICOLUL 10  
Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă.  

Personal de specialitate şi auxiliar  
 

(1) Personalul de specialitate este: 
a) medic de medicină de familie (221108); 
b) psiholog (263411); 
c) asistent medical generalist (325901),  
d) pedagog de recuperare (235205), 
e) educator (234203); 
f) kinetoterapeut (226405); 
g) infirmieră (532103); 
h) asistent social (263501); 
(2) Atribuţii ale personalului de specialitate: 
a) asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu 
respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile şi a 
prezentului regulament; 
b) colaborează cu specialişti din alte centre în vederea soluţionării cazurilor; 
identificării de resurse etc.; 
c) monitorizează respectarea standardelor minime de calitate; 
d) sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, 
situaţii de nerespectare a prevederilor prezentului regulament etc.; 
e) întocmeşte rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată; 
f) face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului 
şi respectării legislaţiei; 
g) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 
(3) Atributiile medicului de medicină de familie: 
a) monitorizează evoluţia medicală a copiilor din cadrul serviciului: 
b) asigură evaluarea medicală iniţială, la admiterea în centre şi întocmeşte foile de 
observaţie şi PIS-urile(programe de interventie specifica) pentru sănătate; 
c) asigură consultaţii copiilor cu boli acute şi cronice aflaţi cu măsură de protecţie 
în centrele menţionate mai sus; 
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d) în situaţii de urgenţă, când se impune transferul copiilor la spitale, asigură 
legătura cu personalul medical de specialitate din aceste unităţi;  
e) asigura examinarea tuturor copiilor/tinerilor din institutie pentru  examenul starii 
de sanatate in vederea aprecierii nivelului de dezvoltare fizica si a depistarii precoce 
a unor afectiuni; 
f) indrumă activitatea asistentelor medicale şi a infirmierelor din centre, sesizând 
coordonatorului centrelor  apariţia problemelor medicale; 
g) participă la stabilirea meniurile zilnice, în conformitate cu nevoile biologice 
specifice fiecărei vârste, cu privire la respectarea necesarului de calorii şi elemente 
nutritive, ţinând cont şi de nivelul alocaţiei de hrană prevăzut de legislaţia în 
vigoare; 
h) asigură fiecărui copil sprijin individualizat, fără discriminare; 
i) creează un mediu securizant (fizic şi afectiv) pentru viaţa copiilor;  
j) intocmeşte referatul medical către Serviciul de Evaluare Complexă; 
k) anunţă seful Complexului când apar evenimente deosebite în evoluţia copiilor 
asistaţi în centre; 
l) colaborează cu managerul de caz şi echipa pluridisciplinară în instrumentarea 
dosarelor copiilor asistaţi; 
m) păstrează confidenţialitatea datelor care privesc copiii asistati in centre. 

(4) Atributiile Psihologului 

  

a) întocmeşte şi completează fişele de evaluare  psihologică individuală în vederea 
recomandărilor şi controlul măsurilor de stimulare a dezvoltării psihologice în 
cadrul procesului  de recuperare; 
b) aplică metode psihoterapeutice corespunzatoare activităţilor de recuperare, 
interpretează datele obţinunte şi face recomandările necesare; 
c) acordă consiliere psihologică de la admiterea copiilor în centru şi pe tot 
parcursul locuirii acestora în cadrul centrului; 
d) contribuie la îmbunatăţirea permanentă a relaţiilor dintre copii; 
e) iniţiază şi stimulează activităţi terapeutice şi ludice de grup; 
f) identifică problemele cu care se confruntă copiii şi dezvoltă soluţii pentru 
rezolvare; 
g) identifică tulburările comportamentale, tulburările nevrotice, tulburările de 
personalitate şi tulburările emoţionale (depresii, stari de anxietate) şi asigură 
optimizarea acestora; 
h) concepe si organizeaza programe psihoterapeutice pentru copii cu nevoi sociale 
sau speciale care prezinta tulburari de comportament; 
i) initiaza, concepe, coordoneaza si monitorizeaza programe de activitate educativ-
recuperatorie, de abilitare si reabilitare pentru copii cu nevoi speciale; 
j) stimulează  dezvoltarea şi mentinerea autonomiei personale ale copiilor; 
k) stimulează dezvoltarea armonioasă a personalităţii copiilor; 
l) stimulează procesele psihice ale copiilor; 
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m) asigură sprijin şi orientare pentru integrare/ reintegrare socială; 
n) contribuie la creşterea gradului de adaptabilitate a copiilor la mediu, la 
aprofundarea abilităţilor de comunicare, relaţionare, a depinderilor sociale; 

 (5) Atributii specifice – asistent medical generalist: 
a) cunoaste metodele, tehnicile si procedurile specifice profesiei, legislatia în domeniul 

de activitate si în domeniul protectiei copilului;  
b) primeste copiii in colectivitate, efectuează evaluarea medicală iniţială, consemnand in 

foaia de observatii si in registrul medical, iar dupa primirea copiiilor in centru, face 
demersuri pentru inscrierea acestora pe listele unui medic de familie; 

c) urmareste evolutia zilnica a copiilor, sesizeaza medicul curant sau unitatea de urgenta 
in cazul aparitiei unor probleme medicale in randul copiilor /tinerilor; 

d) asigura asistenta medicala de urgenta, ia masuri de internare a copiilor in spital, 
pregatindu-i de internare; 

e) asigura dreptul la intimitate, spatiu personal si confidentialitate intr-un mod cat mai 
apropiat de mediul familial, copiilor şi tinerilor din Centru; 

f)   efectueaza tratamente medicale la indicatia medicului de familie/specialist; respecta 
programul national de imunizare;  

g) insoteste copiii la tratamente de specialitate in clinici, izoleaza copiii bolnavi sau 
suspecti de a fi bolnavi  si informeaza medicul; 

h) ajuta copiii, prin metode educative adecvate nivelului de varsta sa adopte un stil de 
viata sanatos, sa inteleaga importanta igienei personale, a alimentatiei corecte, 
deruleaza programe de educatie sexuala si contraceptiva , programe de educatie 
impotriva fumatului si a consumului de droguri si bauturi alcoolice, activitatile 
desfasurate vor fi consemnate in scris; 

i)   controleaza, zilnic, starea de curatenie a copiilor si modul cum sunt imbracati si 
raporteaza in scris sefului de centru;  

j)   face parte din echipa pluridisciplinara a centrului cu care comunica, colaboreaza, si 
asigura o interventie profesionista;  

k) asigura fiecarui copil, sprijin personalizat; 
l)   este persoană responsabilă cu implementarea PIS-urilor de sănătate; 
m) respecta procedurile stabilite de normele legale in vigoare pentru primirea, evidenta, 

depozitarea, manipularea, administrarea si indepartarea medicamentelor;  
n) administreaza medicamente doar pe baza prescriptiei medicului cu exceptia 

medicamentelor din trusa de prim-ajutor; 
o) intocmeste periodic necesarul de medicamente si materiale sanitare de stricta 

necesitate si tine evidenta stocului de medicamente la nivelul centrului; 
p) răspunde de evidenţa intrărilor şi consumurilor de medicamente pe baza registrului de 

medicamente; 
q) efectueaza, împreună cu medicul de familie bilanturile de sanatate ale copiilor;  
r)   mentioneaza in fisa medicala de la nivelul centrului toate internarile si evolutia starii 

de sanatate a copiilor; 
s) primeste si solutioneaza si alte sarcini trasate de conducerea institutiei, pe linie 

ierarhica, în limita competentelor profesionale pe care le are; 
t)   urmareste evolutia lunara a sanatatii copiilor intocmind in acest sens o fisa lunara de 

observatii pentru toti beneficiarii serviciului rezidential; 



17 
 

u) controleaza modul de depozitare al alimentelor si termenele de garantie; 
v) are obligatia de a evalua calitatea alimentelor inainte de preparare, precum si calitatea 

felurilor de mancare dupa prepararea alimentelor de catre bucatar, raportand in scris 
sefului de centru neregulile constatate;  

w) participă, alături de bucatar, magazioner şi copii, la intocmirea meniului saptamânal, 
intocmeste si semnează pe LZA.(lista zilnica de alimente); 

x) are obligatia de a notifica sefului de Complex, toate incidentele survenite in timpul 
programului de lucru; 

y) se autodeclara in caz de imbolnavire; 
z) asigura supravegherea copiilor in timpul zilei impreuna cu ceilalti salariati; 
aa) anual, isi efectueaza analizele medicale obligatorii, control psihiatric, control 

psihologic, control la medicul de familie;  
bb) are obligatia de a semnala situatii de abuz, neglijare, exploatare a copilului in 

cadrul centrului sau in afara centrului, prin completarea corespunzatoare a fisei de 
semnalare a abuzului. In centru este strict interzisa agresarea verbala sau fizica a 
copiilor; sunt interzise masurile disciplinare excesive sau irationale;  

cc) ii este interzisa difuzarea oricaror date sau informatii legate de copiii/tinerii aflati in 
Centru sau de activitatea din Centru, in forma audio, video scrisa sau sub orice alta 
forma; 

dd) permite accesul persoanelor straine in incinta Centrului numai cu acordul expres al 
sefului de Complex; 

ee) pentru eficientizarea activitatii de monitorizare a certificaterlor de handicap si 
expertiza si orientare scolara/profesionala tine evidenta valabilitatii certificatelor de 
handicap, intocmeste documentatia necesara reinnoirii certificatelorde handicap si 
certificatelor de expertiza si orientare scolara; depune in termen legal, documentatia 
intocmita, la comisiile de evaluare copii si adulti; 

ff)  evalueaza, zilnic, calitatea alimentelor din punct de vedere al igienei, precum si 
calitatea felurilor de mancare obtinute dupa prepararea hranei; 

gg) stabileste si mentine relatii profesionale cu întreg personalul institutiei si are o 
atitudine politicoasa;  

hh) respecta normele de P.S.I.; 
ii)  cunoaste si respecta continutul documentelor relevante pentru munca sa: misiunea 

institutiei, MOF, NIF, PI, codul de conduită pentru personalul contractual si 
procedurile de lucru specifice;  

jj)  pastreaza confidentialitatea informatiilor si a documentelor de serviciu. 
kk)   face parte din echipa pluridisciplinara a centrului cu care comunica, colaboreaza, 

si asigura o interventie profesionista;  
 

 
(6)Atributiile educatorului: 
 
a) desfăşoară activitatea educativă în vederea asigurării dezvoltării armonioase 
fizice şi psihice a copiilor, pe bază de planificare zilnică care trebuie să cuprindă : 
stabilirea relaţiilor afective adult – copil; stimularea dezvoltării psihomotorie, 
intelectuală şi afectivă a copiilor; metodele de formare şi fixare a deprinderilor de 
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autoservire; efectuarea unor exerciţii corespunzătoare vârstei copiilor din grupa 
respectivă precum şi plimbările şi jocurile în aer liber, când condiţiile atmosferice 
permit desfăşurarea acestor activităţii;  
b) elaborează planul de lucru şi întocmeşte dosarul copilului pe parte educativă ; 
c) colaboreaza cu ceilalţi membrii ai echipei pluridisciplinare în ceea ce priveşte 
programul terapeutic propus; colaborează permanent cu managerul de caz, îi 
transmite acestuia informaţiile şi documentele solicitate pentru instrumentarea 
cazurilor copiilor care beneficiază de serviciile Centrului sau pentru care 
reprezentanţii legali ai acestora solicită admiterea in cadrul Centrului; 
d) colaborează cu managerul de caz în stabilirea activităţilor pe termen lung în 
domeniul educaţional şi asigură monitorizarea realizării acestor activităţi; 
e) completează fişa specială în cazul în care se aplică copiilor măsuri restrictive, 
numai ca ultimă soluţie de prevenire sau stopare a vătămării copilului, a altor 
persoane ori a unor distrugeri importante de bunuri materiale. Măsurile nu se aplică 
punitiv, ci doar pentru oprirea comportamentelor deviante ; 
f) organizează şi desfăşoară jocurile conform planificării pe grupe de vârste şi 
gradul de dezvoltare psihomotorie; 
g) reactioneze pozitiv la diversele comportamente ale copiilor si ia sanctiunile 
educative adecvate, constructive in cazul unor comportamente inacceptabile 
repetate ale acestora;  
h) foloseşte şi păstrează jucăriile şi materialele din dotare pentru procesul educativ, 
participă în mod direct la confecţionarea unora din acestea, folosind ca materie 
primă resursele locale; 
i) se preocupă de intimizarea camerelor, sălilor de joc, holurilor, camerelor de 
acivităţi prin desene, picturi şi obiecte de ornament; 
j) periodic întocmeşte caracterizările copiilor din grupa respectivă, având la bază o 
cunoaştere amănunţită a fiecărui copil, caz în parte; 
k) desfăşoară activităţile educative individualizate în funcţie de dezvoltarea copiilor 
din grupa respectivă. 
l) organizează plimbări cu copii din grupa în zonele de agrement din împrejurimile 
centrului; 
m) pregăteşte şi organizează serbări cu copii cu ocazia zilelor festive şi în alte 
situaţii;  
n) nu furnizează date persoanelor fizice, juridice, mass-media (păstrarea 
confidenţialităţii conform declaratiei de confidentialitate); 
o) supraveghează în permenenţă curăţirea copiilor şi le face toaleta ori de câte ori 
este nevoie; 
p) imbracă şi schimbă copii ori de câte ori este nevoie; 
q) ajută copii pentru a-şi forma autonomie în igiena personală, hrănire; 
r) participă şi răspunde de efectuarea zilnică a curăţeniei; 
s) colectează şi spală lenjeria murdară şi îmbrăcămintea copiilor ; 
t) gestionează echipamentul copiilor, sunt răspunzătoare de întreţinerea acestuia în 
bune condiţii.;  
u) răspund pentru păstrarea în condiţii optime a locuinţei, mobilierului şi altor 
bunuri din dotare; 
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v) pregăteşte şi execută îmbăierea copiilor ; 
w) este membru al echipei multidisciplinare. 

 
(7) Atributiile pedagogului de recuperare:  
a) desfăşoară activitatea educativă în vederea asigurării dezvoltării armonioase 
fizice şi psihice a copiilor, pe bază de planificare zilnică care trebuie să cuprindă: 
stabilirea relaţiilor afective adult – copil; stimularea dezvoltării psihomotorie, 
intelectuală şi afectivă a copiilor; metodele de formare şi fixare a deprinderilor de 
autoservire; efectuarea unor exerciţii corespunzătoare vârstei copiilor din grupa 
respectivă precum şi plimbările şi jocurile în aer liber, când condiţiile atmosferice 
permit desfăşurarea acestor activităţii;  
b) elaborează planul de lucru şi întocmeşte dosarul copilului pe parte de recuperare ; 
c) colaboreaza cu ceilalţi membrii ai echipei pluridisciplinare în ceea ce priveşte 
programul terapeutic propus; colaborează permanent cu managerul de caz, îi 
transmite acestuia informaţiile şi documentele solicitate pentru instrumentarea 
cazurilor copiilor care beneficiază de serviciile Centrului sau pentru care 
reprezentanţii legali ai acestora solicită admiterea in cadrul Centrului; 
d) colaborează cu managerul de caz în stabilirea activităţilor pe termen lung în 
domeniul educaţional şi asigură monitorizarea realizării acestor activităţi; 
e) completează fişa specială în cazul în care se aplică copiilor măsuri restrictive, 
numai ca ultimă soluţie de prevenire sau stopare a vătămării copilului, a altor 
persoane ori a unor distrugeri importante de bunuri materiale. Măsurile nu se aplică 
punitiv, ci doar pentru oprirea comportamentelor deviante ; 
f) organizează şi desfăşoară jocurile conform planificării pe grupe de vârste şi 
gradul de dezvoltare psihomotorie; 
g) foloseşte şi păstrează jucăriile şi materialele din dotare pentru procesul educativ, 
participă în mod direct la confecţionarea unora din acestea, folosind ca materie 
primă resursele locale; 
h) se preocupă de intimizarea camerelor, sălilor de joc, holurilor, camerelor de 
activităţi prin desene, picturi şi obiecte de ornament; 
i)  periodic întocmeşte caracterizările copiilor din grupa respectivă, având la bază o 
cunoaştere amănunţită a fiecărui copil; 
j)  desfăşoară activităţile educative individualizate în funcţie de dezvoltarea copiilor 
din grupa respectivă; 
k) organizează plimbări cu copii din grupa în zonele de agrement din împrejurimile 
centrului; 
l) este membru al echipei multidisciplinare; 
m) pregăteşte şi organizează serbări cu copii cu ocazia zilelor festive şi în alte 
situaţii;  
n)  nu furnizează date persoanelor fizice, juridice, mass-media (păstrarea 
confidenţialităţii conform declaratiei de confidentialitate). 

(8) Atributiile kinetoterapeutului: 

a) execută programul de kinetoprofilaxie sau kinetoterapie după caz; 
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b) intocmeşte fişa individuală a copilului; 
c) realizează testări iniţiale, intermediare şi finale pentru copiii aflati in evidenţa sa; 
d) colaborează cu ceilalti salariaţi ai Centrului pentru îndeplinirea obiectivelor 
propuse; 
e) sesizează medicul curant sau unitatea sanitară de urgenţă, în cazul apariţiilor, 
problemelor medicale în timpul procesului de recuperare; 
f) creează un mediu securizant (fizic şi psihic) pentru viaţa copiilor; 
g) colaboreaza cu ceilalti membrii ai echipei pluridisciplinare în ceea ce priveşte 
programul terapeutic propus; colaborează permanent cu managerul de caz, îi 
transmite acestuia informaţiile şi documentele solicitate pentru instrumentarea 
cazurilor copiilor care beneficiază de serviciile Centrului sau pentru care 
reprezentanţii legali ai acestora solicită admiterea în cadrul Centrului; 
h) se ocupă de amenajarea sălii de kinetoterapie şi răspunde de aparatura existentă; 
răspunde, impreună cu ceilalti salariaţi ai Centrului, de păstrarea bunurilor din 
dotarea Centrului; 
i) nu furnizează date persoanelor fizice, juridice, mass-media - păstrarea 
confidenţialităţii conform declaratiei de confidentialitate; 
j) este membru al echipei multidisciplinare. 
 
(9) Atributiuile infirmierei: 
      
a) asigură fiecărui copil sprijin individualizat şi personalizat, fără discriminare; 
b) impreună cu celelalte categorii de personal contribuie prin toate acţiunile sale la 
stabilirea şi menţinerea unui mediu cald şi stimulativ care favorizează dezvoltarea 
fiecărui copil; 
c) asigură supravegherea copiilor în timpul zilei, împreună cu asistenta medicală şi 
instructorul de educaţie;  
d) administrează alimentaţia copilului conform indicaţiilor medicului şi asistentei 
respectând tehnica alimentaţiei la biberon sau căniţe, în funcţie de vârsta copilului şi 
gradului de handicap; 
e) pregăteşte şi execută îmbăierea copiilor; 
f) ajută asistenta medicală la termometrizare, cântărirea copiilor;  
g) supraveghează în permenenţă curăţirea copiilor şi le face toaleta ori de câte ori 
este nevoie; 
h) imbracă şi schimbă copii ori de câte ori este nevoie; 
i) ajută copii pentru a-şi forma autonomie în igiena personală, hrănire; 
j) participă şi răspunde de efectuarea zilnică a curăţeniei; 
k) urmăreşte şi semnalează asistentei medicale orice eveniment ce intervine în 
starea de sănătate a copiilor; 
l) sunt interzise formulele de adresare jignitoare si umilitoare; 
m) semnalează şefilor ierarhici evenimentele deosebite intervenite în timpul 
serviciului; 
n) colectează şi spală lenjeria murdară şi îmbrăcămintea copiilor; 
o) gestionează echipamentul copiilor, sunt răspunzătoare de întreţinerea acestuia în 
bune condiţii;  
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p) răspund pentru păstrarea în condiţii optime a locuinţei, mobilierului şi altor 
bunuri din dotare; 
q) nu furnizează date persoanelor fizice, juridice, mass-media; 
r) supraveghează în permenenţă curăţirea copiilor şi le face toaleta ori de câte ori 
este nevoie; 

 
(9) Atributiile asistentului social: 
 
a) constientizeaza rolul sau in echipa pluridisciplinara si dezvolta relatii 
profesionale de colaborare pe orizontala si pe verticala; 
b) participa la intalnirile organizate de seful de complex cu managerul de caz de la 
DGASPC in scopul analizarii situatiei copilului si cunoaste procedurile de 
colaborare cu managerul de caz si cu alti specialist; 
c) realizeaza evaluari bio/psiho/sociale ale copiilor si familiilor acestora pentru 
identificarea si definirea problemelor/nevoilor/dificultatilor cu care se confrunta, 
efectueaza anchete socilae intocmeste rapoarte pentru a fi prezentate conducerii 
DGASPC, Comisie pentru Protectia Copilului sau in instanta, cu supervizare, cu 
privire la situatia copiilor cu nevoi special care beneficiaza de protective in cadrul 
centrului; 
d) participa la activitatile educative ale copiilor sustinute de educator si in echipa la 
evaluarea deprinderilor de viata independent ale copiilor din centru; 
e) asista copilul cu nevoi special in toate activitatile prevazute in PIP, PIS; 
f) evalueaza rezultatele interventiilor inteprinse si gradul de atingere a obiectivelor 
stabilite pentru fiecare caz in parte, in cazul neindepliniri obiectivelor analizeazas 
cauzele, propoune reformularea obiectivelor si identifica solutii alternative pentru 
atingerea acestora; 
g) consiliaza familia naturala/largita, individual sau impreuna cu psihologul, in 
vederea reintegrarii in familie a copilului; 
h) realizeaza consilierea personalului in legatura cu proiectele personalizate ale 
copiilor (PIP, PIS, program de acomodare, program educational) incluzand relatia 
cu familia; 
i) primeste si solutioneaza si alte sarcini trasate de conducerea institutiei, pe linie 
ierarhica, in limita competentelor profesionale pe care le are. 

 
ARTICOLUL 11  

Personalul administrativ, gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire 
 

(1) Personalul administrativ care asigură activităţile auxiliare serviciului social 
aprovizionare, mentenanţă, achiziţii,   este muncitor calificat bucatarie  (512001) - 1 
a) atributiile muncitorului calificat bucătarie.  
1. participa la intocmirea meniului; 
2. preia alimentele de la magazie, pe baza foii de alimente zilnice; 
3. pregateste mancarurile conform retetarului; 
4. participa la spalarea si dezinfectia vaselor, veselei, instalatiei si interioarelor; 
5. pregateste hrana in conditii igienico- sanitare conform normelor in vigoare; 



6. raspunde de vesela si tacamurile din dotare;
7. pastreaza in bune conditii ustensilele si aparatura din dotare;
8. opreste probe alimentare la fiecare masa si le pastreaza 72 de ore, acestea fiind 
etichetate;
9. mentine curatenia in bucatarie si in spatiile de depozitare a alimentelor;
10. participa la servirea mesei;
11. participa la activitati de perfectionare profesionala;
12. respecta declaratia de confidentialitate;

ARTICOLUL 12
Finanfarea Centrului de Tip Familial Alexandra -  Violeta

(1) In estimarea bugetului de venituri §i cheltuieli, Centrul de Tip Familial 
Alexandra - Violeta are in vedere asigurarea resurselor necesare acordarii serviciilor 
sociale cel pupn la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile.
(2) Finan^area cheltuielilor „Centrului de Tip Familial Alexandra - Violeta se 
asigura, in condipile legii, din urmatoarele surse:
a) bugetul local al judepilui;
b) bugetul de stat;
c) donapi, sponsorizari sau alte contribupi din partea persoanelor fizice ori juridice 
din Jara §i din strainatate;
d) fonduri exteme rambursabile §i nerambursabile;
e) alte surse de finan$are, in conformitate cu legislapa in vigoare.

ARTICOLUL 13 
Dispozipi finale

(1) Serviciile specializate §i compartimentele din cadrul Direcpei Generale de 
Asisten^a Sociala §i Protecpa Copilului Teleorman sunt obligate sa asigure 
Centrului de Tip Familial Alexandra -  Violeta sprijinul necesar pentru indeplinirea 
atribupilor ce ii revin.
(2) Prezentul regulament de organizare §i funcponare se completeaza cu prevederile 
actelor normative in domeniu §i ale hotararilor Consiliului Jude^ean Teleorman.
(3) Modificarea §i completarea prezentului regulament se face numai prin hotarare a 
Consiliului Jude^ean Teleorman.

p. PRESEDINTE,

Vicepresedinte, 
Cristescu Ionel Danut

9

Director executiv,
Ec. Melintescu Valentina
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Contrasemneaza,

Director executiv, 
Jr./Ionescu luliana
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REGULAMENT  

DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL  

CENTRULUI DE RECUPERARE PENTRU COPILUL CU NEVOI 
SPECIALE PINOCCHIO  

 
 ARTICOLUL 1  

Definiţie 
 

(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului 
social „ Centrul de Recuperare pentru Copilul cu Nevoi Speciale Pinocchio”, aprobat 
prin Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman, în vederea asigurării funcţionării 
acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării 
accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile 
oferite etc. 
(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele 
beneficiare, cât şi pentru angajaţii complexului şi, după caz, pentru membrii familiei 
beneficiarilor, reprezentanţii legali/convenţionali, vizitatori. 
 

ARTICOLUL 2  
Identificarea serviciului social 

 
  Centrul de Recuperare pentru Copilul cu Nevoi Speciale “Pinocchio”, are cod 
serviciu social 8790CR-C-I si este administrat de furnizorul de servicii sociale DGASPC 
Teleorman acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr 001154, cu sediul 
in Alexandria, strada Dunării, nr. 7, judetul Teleorman. Centrul de Recuperare pentru 
Copilul cu Nevoi Speciale Pinocchio, este organizat şi funcţionează în cadrul 
Complexului de Servicii pentru Copilul cu Nevoi Speciale din structura Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman, în regim de componentă 
funcţională a acesteia, fără personalitate juridică, cu o capacitate maxima de 12 de 
locuri. 
 

ARTICOLUL 3  
Scopul serviciului social 

 
(1) Scopul „ Centrului de Recuperare pentru Copilul cu Nevoi Speciale “Pinocchio”” 
este  de a furniza sau asigura accesul copiilor cu handicap, pe o perioadă determinată, la 
găzduire, îngrijire, reabilitare, educaţie şi pregătire în vederea reintegrării sau integrării 
familiale şi integrării/includerii sociale. 
(2) Serviciile sociale furnizate de Centrul de Recuperare pentru Copilul cu Nevoi 
Speciale “Pinocchio”sunt în conformitate cu standardele de calitate minime obligatorii. 
Centrul asigură beneficiarilor: asistenţă şi îngrijire medicală, îngrijire personală, 
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supraveghere, consiliere psihologică şi suport emoţional, cazare pe perioada determinată, 
masă, inclusiv preparare hrană caldă, curăţenie, alte activităţi, după caz: recuperare 
medicală, socializare, activităţi administrative. 
 

ARTICOLUL 4  
Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare 

 
(1) Centrului de Recuperare pentru Copilul cu Nevoi Speciale “Pinocchio”” 
funcţionează cu respectarea funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de 
organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011, legea 
asistentei sociale, cu modificările ulterioare, Legea nr. 272/ 2004 privind protectia si 
promovarea drepturilor copilului, republicată cu modificările şi completările ulterioare, 
Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare precum şi a altor acte normative 
secundare aplicabile domeniului. 
(2) Standardul minim de calitate aplicabil este Ordinul nr. 27/2004 pentru aprobarea 
Standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecţia copilului de tip 
rezidenţial pentru copii cu dizabilităţi. 
(3) Centrului de Recuperare pentru Copilul cu Nevoi Speciale “Pinocchio”” este înfiinţat 
prin Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr 58/ 2004 şi funcţionează în subordinea 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman. 
 

ARTICOLUL 5  
Principiile care stau la baza acordării serviciului social 

 
(1) „Centrul de Recuperare pentru Copilul cu Nevoi Speciale “Pinocchio” se 
organizează şi funcţionează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul 
naţional de asistenţă socială, precum şi a principiilor specifice care stau la baza acordării 
serviciilor sociale prevăzute în legislaţia specifică, în convenţiile internaţionale ratificate 
prin lege şi în celelalte acte internaţionale în materie la care România este parte, precum 
şi în standardele minime de calitate aplicabile. 
(2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul „ Centrului 
de Recuperare pentru Copilul cu Nevoi Speciale “Pinocchio”” sunt următoarele: 
a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare; 
b) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte 
egalitatea de şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi 
demnitatea personală şi întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire 
la persoanele beneficiare; 
c) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare; 
d) deschiderea către comunitate; 
e) asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor 
lor; 
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f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în 
unitate a unui personal mixt; 
g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se 
cont, după caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitate de 
exerciţiu; 
h) facilitarea menţinerii relaţiilor personale ale beneficiarului şi a contactelor directe, 
după caz, cu fraţii, părinţii, alte rude, prieteni, precum şi cu alte persoane faţă de care 
acesta a dezvoltat legături de ataşament; 
i) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare; 
j) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare; 
k) preocuparea permanentă pentru identificarea soluţiilor de integrare în familie sau, 
după caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza 
potenţialului şi abilităţilor persoanei beneficiare de a trăi independent; 
l) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a 
acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate; 
m) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare; 
n) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale; 
o) primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea 
propriilor capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de 
dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat; 
p) colaborarea „ Centrului de Recuperare pentru Copilul cu Nevoi Speciale “Pinocchio”” 
cu serviciul public de asistenţă socială. 
 

ARTICOLUL 6  
Beneficiarii serviciilor sociale 

 
(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în „ Centrul de Recuperare pentru Copilul cu 
Nevoi Speciale “Pinocchio”” sunt: 
a) copilul cu handicap/dizabilităţi, cu vârsta cuprinsă între 0 si 5 ani, separat, temporar 
sau definitiv, de părinţii săi, ca urmare a stabilirii măsurii plasamentului în acest tip de 
serviciu, în condiţiile legii; 
b)copilul cu handicap/dizabilităţi pentru care a fost dispus, în condiţiile legii, 
plasamentul în regim de urgenţă. 
(2) Condiţiile de acces/admitere în centru sunt următoarele: 
a) plasamentul copilului în cadrul Centrului de Recuperare pentru Copilul cu Nevoi 
Speciale “Pinocchio”se dispune numai în situaţia copiilor pentru care nu este posibilă 
menţinerea în familia de origine sau nu a fost identificată o măsură de protecţie de tip 
familial, cu respectarea principiilor prevăzute in Legea 272/2004 privind protectia si 
promovarea drepturilor copilului republicată. 
b) accesul beneficiarilor în cadrul Centrului de Recuperare pentru Copilul cu Nevoi 
Speciale “Pinocchio””se face în baza: 
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1.măsurii de plasament dispuse în condiţiile legii de către Comisia pentru Protecţia 
Copilului; 
2. dispoziţiei de plasament în regim de urgenţă, emisa de către directorul D.G.A.S.P.C. 
3. ordonanţei preşedinţiale emise de către instanţa judecatorească; 
4. sentinţei civile emisa de către instanţa judecătorească. 
c)acte necesare:  
1.dosarul de admitere al copilului în centru cuprinde următoarele documente, în original: 
2.planul de servicii întocmit de către persoana cu atribuţii de asistenţă socială /Serviciul 
public de asistenţă socială de la domiciliul copilului; 
3.ancheta socială întocmită de către acelaşi serviciu sau persoană, cu propunerea de 
instituire a  unei măsuri de protecţie specială; 
4.cererea din partea reprezentantului legal al copilului; 
5.acte de identitate părinţi sau, după caz, adresă de la S.P.C.L.E.P. sau Poliţia de la 
domiciliul copilului, certificatul de căsătorie, hotărîrea de divorţ, etc.; 
6.adeverinţe cu retribuţia tarifară părinţi sau cupoane de pensie; 
7.certificatul de naştere al copilului; 
8.C.I./B.I. al copilului; 
9.certificatul de expertiză şi orientare şcolară/profesională întocmit de Compartimentul 
de evaluare complexă a copilului cu dizabilităţi şi eliberat în baza unei Hotărâri a 
Comisiei pentru Protecţia Copilului Teleorman; 
10.certificatul de încadrare intr-un grad de handicap întocmit de acelaşi compartiment şi 
eliberat în baza unei Hotărâri a Comisiei pentru Protecţia Copilului Teleorman, unde a 
fost cazul; 
11.raportul de ancheta sociala a copilului, întocmit de Serviciul management de caz; 
12.planul individualizat de protecţie; 
13.contractul cu familia, dacă copilul are părinţi, sau în lipsa acestora, cu reprezentantul 
legal al copilului sau cu tânărul, protejat în centru. 
d) criterii de eligibilitate: 
1.copilul ai cărui părinţi sunt decedaţi, necunoscuţi, decăzuţi din exerciţiul drepturilor 
parintesti sau carora li s-a aplicat pedeapsa interzicerii drepturilor parintesti, pusi sub 
interdictie, declarati judecatoreste morti sau disparuti, cand nu a putut fi instituita tutela; 
2.copilul care, in vederea protejarii intereselor sale, nu poate fi lasat in grija parintilor 
din motive neimputabile acestora; 
3.copilul abuzat sau neglijat; 
4.copilul gasit sau copilul parasit in unitati sanitare. 
 (3) Condiţii de încetare a serviciilor: 
a) in cazul în care se continuă protecţia specială într-o instituţie de tip rezidenţial, 
Centrul, pe langă activităţile de formare de deprinderi de viaţă independentă, se asigură 
că tânărul/copilul este implicat în anumite programe de tranziţie, parcurgându-se 
următoarele etape: 
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1.consilierea copilului/tânărului urmărind informarea acestuia despre caracteristicile 
concrete ale viitorului mod de viaţă în conformitate cu tipul de dizabilitate şi gradul de 
handicap; 
2.program de vizite la locul în care urmează să fie transferat, unde se va întâlni cu  
personalul şi cu rezidenţii;  
3.intâlnire între echipele pluridisciplinare din cele doua instituţii pentru discutarea 
cazului; 
4.pentru asigurarea unui sentiment de continuitate după parasirea unitaţii, copilul va fi 
vizitat de către personalul centrului şi de prietenii pe care i-a avut in centru; 
5.inainte de ieşirea din centru copilul este reevaluat; 
6.la ieşirea din centru copilul/tânărul este însoţit de reprezentantul legal, aceste lucruri 
fiind consemnate în dosarul copilului.    
b) in situaţia în care copilul urmează să fie integrat în familia naturală/lărgită, echipa 
pluridisciplinară trebuie să asigure următoarele: 
1.consilierea familiei în vederea desfăşurării în cele mai bune condiţii a procesului de 
acomodare a copilului în viitorul mediu; 
2.implicarea tuturor membrilor familiei încă de la debutul procesului de acomodare şi pe 
toată perioada desfăşurării acesteia; 
3.consilierea copilului urmărindu-se informarea acestuia despre caracteristicile concrete 
ale viitorului mod de viaţă în conformitate cu tipul dizabilităţii şi gradul de handicap; 
4.procesul de acomodare se va realiza pe parcursul unui număr de întâlniri care vor fi 
coordonate de către psihologul centrului, iar numărul întâlnirilor diferă de la un caz la 
altul, ritmul fiind condiţionat de particularităţile fiecărui copil; 
5.inainte de ieşirea din centru, copilul va fi reevaluat;  
6.sesizarea autoritatii locale de la domiciliu sau reşedinta părinţilor şi întocmirea 
rapoartelor lunare de către managerul de caz;  
7.insoţirea copilului de către reprezentantul legal.             
c)la părăsirea centrului, se eliberează următoarele documente: 
1. hotărârea comisiei sau a instanţei de judecată, privind încetarea măsurii de protecţie, 
original; 
2.actele de identitate, în original; 
3.certiticatul de încadrare într-un grad de handicap, în original; 
4.certificatul de orientare şcolară, în copie; 
5.fişa medicală actualizată, în copie . 
(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în „ Centrului de Recuperare 
pentru Copilul cu Nevoi Speciale “Pinocchio” au următoarele drepturi: 
a) să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază de 
rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanţă personală ori socială; 
b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv 
la luarea deciziilor privind intervenţia socială care li se aplică; 
c) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite; 
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d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atât timp cât se menţin 
condiţiile care au generat situaţia de dificultate; 
e) să fie protejaţi de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de 
exerciţiu; 
f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime; 
g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite; 
h) să li se respecte toate drepturile speciale în situaţia în care sunt minori sau persoane cu 
dizabilităţi. 
(5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în „ Centrul de Recuperare pentru 
Copilul cu Nevoi Speciale “Pinocchio”au următoarele obligaţii:  
a) să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială, 
medicală şi economică; 
b) să participe, în raport cu vârsta, situaţia de dependenţă etc., la procesul de furnizare a 
serviciilor sociale; 
c) să contribuie, în conformitate cu legislaţia în vigoare, la plata serviciilor sociale 
furnizate, în funcţie de tipul serviciului şi de situaţia lor materială; 
d) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală; 
e) să respecte prevederile prezentului regulament. 
 

ARTICOLUL 7  
Activit ăţi şi funcţii  

 
(1)Principalele funcţiile ale  Centrului de Recuperare pentru Copilul cu Nevoi Speciale 
“Pinocchio” sunt următoarele: 
a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea 
urmatoarelor: 
1. reprezentarea furnizorului de servicii sociale in contractul incheiat cu familia copilului 
beneficiar; 
2. gazduire pe perioada mentinerii active a masurii de protectie speciala; 
3. hrana pe perioada mentinerii active a masurii de protectie speciala - asigura copiilor o 
alimentatie corespunzatoare din punct de vedere calitativ si cantitativ, tinind cont de 
varsta, nevoile si preferintele acestora, cu problemele lor de sanatate, in conformitate cu 
legislatia in vigoare; 
4. ingrijire personala - asigura suport informal si ajutor (la copiii de varsta mica) pentru 
realizarea igienei personale, imbracare, dezbracare, igiena intima, precum si ajutor 
pentru servirea hranei in conditii adecvate, sprijinind in dezvoltarea deprinderilor de 
viata independenta. 
5. ingrijirea spatiilor de locui  asigurarea curateniei zilnice, a conditiilor de locuit igenice 
si primitoare; asigura copiilor conditii de locuit de buna calitate, decente, asemanatoare 
mediului familial; asigura copiilor spatii igienico-sanitare suficiente, amenajate si dotate 
cu echipamentul corespunzator numarului nevoilor copiilor; 
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6. asistenta medicala si supravegherea starii de sanatate - asistenta medicala, recuperare, 
ingrijire si supraveghere permanenta a beneficiarilor prin cadre medicale specializate si 
medici specialisti; acorda sprijin in administrarea tratamentelor medicale prescrise, 
desfasoara activitati de educatie sanitara, sprijina beneficiarul la efectuarea controalelor 
medicale necesare, asigura conditiile necesare pentru identificarea si evaluarea 
permanenta a nevoilor fizice, emotionale si de sanatate ale fiecarui copil, precum 
masurile corespunzatoare pentru satisfacerea acestor nevoi, igiena personala, 
supravegherea mentinerea starii de sanatate; acorda copiilor primal ajutor, tratamentul 
infectiilor intercurente si administrarea medicamentelor in cadrul serviciului prin 
personalul de specialitate, medicatia cronica in concordanta cu diagnosticul si 
recomandarile medicului specialist in conditii de supervizare din partea medicului 
centrului si a medicului de familie care coordoneaza implementarea programelor de 
interventie pentru sanatate; 
7. educare - asigura accesul beneficiarilor la informare, cultura; asigura educatia 
informala non-formala a beneficiarilor, in vederea asimilarii cunostintelor si 
deprinderilor necesare dobandirii autonomiei conform varstei si integrarii sociale; 
sprijina si promoveaza, prin materiale si mijloace corespunzatoare, educatia copiilor, cu 
prioritate in unitati de invatamant din comunitate; 
8. elaborare si implementare programe de recuperare, individuale si de grup adaptate 
nevoilor fiecarui beneficiar; asigura interventie de specialitate; 
9. dezvoltarea abilitatilor de viata independenta - asigura socializarea beneficiarilor, 
dezvoltarea relatiilor cu comunitatea; asigura climatul favorabil dezvoltarii personalitatii 
copiilor; asigura participarea beneficiarilor la activitati de grup si la programe 
individualizate, adaptate nevoilor caracteristicilor lor; 
10. consiliere si asistenta psiho-sociala si suport emotional - ofera copiilor si familiei 
acestuia sprijin concret si incurajeaza mentinerea legaturilor cu parintii, familia extinsa 
si alte persoane importante sau apropiate fata de ei; consiliaza si aplica masuri de 
protejare a copiilor in orice forma de intimidare, discriminare, abuz, neglijare, 
exploatare, tratament inuman sau degradant; evaluare initiala, detaliata, mentinerea 
relatiei cu familia si altii semnificativi, revaluare psiho-scoio-medico-educationala; 
11. supraveghere - asigura paza securitatea beneficiarilor; asigura masuri de siguranta si 
securitate legale necesare pentru asigurarea protectiei copiilor, personalului a 
vizitatorilor impotriva evenimentelor accidentelor cu potential vatamator; 
12. reintegrare comunitara - contribuie la realizarea obiectivelor cuprinse in planul 
individualizat de protectie; urmareste modalitatile concrete de punere in aplicare a 
masurilor de protectie speciala, integrarea si evolutia beneficiarilor in cadrul serviciului 
si formuleaza propuneri vizand completarea sau modificarea planului individualizat de 
protectie sau imbunatatirea calitatii ingrijirii acordate; asigura pregatirea 
corespunzatoare a iesirii copilului din serviciu, prin dezvoltarea deprinderilor de viata 
independenta si a altor conditii necesare pentru reintegrarea sau integrarea familiala 
si/sau socio-profesionala; 
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13. socializare si activitati culturale asigurra copiilor oportunitati multiple de petrecere a 
timpului liber, de recreere socializare, care contribuie la dezvoltarea fizica, cognitiva, 
sociala si emotionala a copiilor; asigura accesul si conditiile pentru toti copiii aflati in 
protectie pentru ca acestia sä poata contacta si implica in viata lor orice persoana, 
institutie, asociatie sau serviciu din comunitate, conform propriilor dorinte, cu exceptia 
restrictiilor prevazute in metodologia de organizare functionare si planul individualizat 
de protectie; 
b) de informare a autoritatilor publice si publicului larg despre domeniul sau de 
activitate, prin asigurarea urmatoarelor activitati: 
1. asigura consilierea si informarea familiilor proprii privind problematica sociala, 
probleme de familie, psihologice, serviciile oferite etc.; 
2. efectueaza demersuri catre DGASPC pentru a dezvolta parteneriate si colaboreaza cu 
organizatii non-guvernamentale, institutii si alti reprezentanti ai societatii civile, in 
conditiile legii, in vederea diversificarii si imbunatatirii programelor de recuperare 
oferite persoanelor cu handicap, in functie de realitatile si specificul local; 
3. intervine in sensibilizarea comunitatii la nevoile specifice persoanelor cu handicap 
institutionalizate; 
4. promoveaza serviciul in comunitate prin distribuire de pliante si brosuri despre 
misiunea si serviciile oferite de centru; 
5. organizeaza actiuni in comunitate in vederea relationarii copiilor cu persoane din 
mediul exterior institutiei; 
6. sprijina si incurajeaza voluntariatul in activitatile cu copii din centru; 
7. faciliteaza frecventarea de catre copii a institutiilor de invatamant din comunitate; 
8. inlesneste participarea familiei, colegilor si a prietenilor la evenimente importante din 
viata beneficiarilor; 
9. elaborarea misiunii, ghidului beneficiarului, ghidului de prezentare a centrului, 
proiectului institutional, rapoarte de activitate; 
c) de promovare a drepturilor beneficiarilor si a unei imagini pozitive a acestora, de 
promovare a drepturilor omului in general, precum si de prevenire a situatiilor de 
dificultate in care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de 
persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea urmatoarelor activitati: 
1. intocmirea documentatiei in vederea obtinerii actelor de identitate - daca se constata 
ca un copil este lipsit, in mod ilegal, de elementele constitutive ale identitatii sale sau de 
unele dintre acestea, centrul prin serviciul de asistenta sociala este obligat sa ia de 
urgenta toate masurile necesare in vederea restabilirii identitatii copilului; 
2. identificarea familiei, a familiei extinse si altor persoane importante din viata copilului 
si facilitarea mentinerii relatiilor copilului cu acestia - copilul care a fost separat de 
ambii parinti sau de unul dintre acestia printr-o masura dispusa in conditiile legii are 
dreptul de a mentine relatii personale si contacte directe cu ambii parinti, cu exceptia 
situatiei in care acest lucru contravine interesului superior al copilului. Fac exceptie 
cazurile in care instanta decide restrictii in acest sens, apreciind ca exista motive 
temeinice de natura a primejdui dezvoltarea fizica, psihica, intelectuala sau morala a 
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copilului. Stabilirea relatiilor personale se realizeaza prin:  Intalniri ale copilului cu 
parintele ori cu o alta persoana care are, potrivit legii, dreptul la relatii personale cu 
copilul; Vizite ale copilului la domiciliul acestuia; Gazduirea copilului, pe perioada 
determinata, de catre parintele sau de catre alta persoana la care copilul nu locuieste in 
mod obisnuit;  Corespondenta sau alta forma de comunicare cu copilul;  Transmiterea de 
informatii copilului cu privire la parintele ori la alte persoane care au, potrivit legii, 
dreptul de a mentine relatii personale cu copilul; Transmiterea de catre persoana la care 
locuieste copilul a unor informatii referitoare la copil, inclusiv fotografii recente, 
evaluari medicale sau scolare, catre parintele sau catre alte persoane care au dreptul de a 
mentine relatii personale cu copilul;  Intalniri ale copilului cu parintele si cu o alta 
persoana fata de care copilul a dezvoltat legaturi de atasament intr-un loc neutru in 
raport cu copilul, cu sau fara supravegherea modului in care relatiile personale sunt 
intretinute, in functie de interesul superior al copilului; 
3. consilierea parintilor si colaborarea cu autoritatile locale si ONG-uri in vederea 
ameliorarii conditiilor care au determinat separarea si realizarea demersurilor legale 
pentru reintoarcerea copilului in cel mai scurt timp alaturi de parintii sai, sau 
identificarea unei masuri de protectie de tip familial sau alternative; 
4. informarea beneficiarilor asupra drepturilor lor, dupa caz; 
5. cunoasterea de catre personal a modalitatilor de abordare si relationare cu copiii 
beneficiari, in functie de situatiile particulare in care acestia se afla; 
6. centrul dispune de procedure si reguli care respecta drepturile  copiilor; 
7. asigura  conditiile necesare pentru exprimarea opiniei copiilor beneficiari cu privire la 
serviciile primite; 
8. asigura evidenta evenimentelor deosebite care afecteaza copiii beneficiari si intervine 
in toate cazurile semnalate; 
d) de asigurare a calitatii serviciilor sociale prin realizarea urnuitoarelor activitati: 
1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate in procesul de acordare a serviciilor; 
2. realizarea de evaluari periodice a serviciilor prestate prin chestionare completate de 
copii/reprezentanti legali, personal, interviuri, vizite de coordonare, verificari efectuate 
de servicii specializate din D.G.A.S.P.C. sau institutii de control; 
3. participarea beneficiarilor: implicara activa a familiilor acestora in 
planificarea, acordarea si evaluarea serviciilor sociale ( chestionare); 
4. acordarea serviciilor sociale: asigurarea, fara nici un fel de discriminare, a unor 
servicii sociale eficace, accesibile, comprehensive, sustenabile, centrate pe nevoile 
individuale ale beneficiarului; 
5. informarea apartinatorilor asupra modalitatii de formulare a eventualelor 
sesizari/reclamatii; 
6. incurajarea parteneriatelor pentru asigurarea sustenabilitatii si continuitatii serviciilor 
sociale, promovarea dezvoltarii serviciilor sociale de proximitate/comunitare si a 
integrarii acestora cu serviciile de sanatate, educatie si alte servicii de interes general; 
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e) de administrare a resurselor financiare, materiale umane ale centrului prin realizarea 
urmatoarelor activitati: 
1. recrutarea si angajarea personalului calificat, cu abilitati empatice si de comunicare cu 
copiii, in conformitate cu legislatia in vigoare, ca urmare a nevoilor identificate si 
posturilor vacante, in scopul indeplinirii misiunii centrului in conditii optime (recrutarea 
se realizeaza de catre furnizorul public de servicii sociale-D.G.A.S.P.C.Teleorman); 
2. respectarea si indeplinirea de catre personalul centrului a atributiilor si 
responsabilitatilor din fisele de post si a sarcinilor trasate de catre conducere; 
3. revizuirea fiselor de post in functie de dinamica cerintelor posturilor respective; 
4. asigurarea numarului si structurii de personal adecvate nevoilor si asigurarii 
continuitatii in ingrijire si educatie pentru beneficiary; 
5. realizarea evaluarii anuale a performantelor profesionale; 
6. dezvoltarea resurselor umane implicate in acordarea serviciilor sociale si 
imbunatatirea conditiilor de munca: recrutarea de personal calificat si asigurarea formarii 
continue a acestuia, implicarea voluntarilor, asigurarea conditiilor de lucru adecvate si a 
echipamentelor specifice activitatilor derulate, asigurarea sanatatii si securitatii la locul 
de munca; 
7. identificarea si asigurarea de surse suplimentare de finantare, cu precadere prin 
moblizarea resurselor comunitare pentru asigurarea derularii activitatilor centrului; 
8. supervizarea de catre seful de complex a modalitatii de utilizare a fondurilor alocate. 
 

ARTICOLUL 8  
Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal 

 
(1) „ Centrul de Recuperare pentru Copilul cu Nevoi Speciale “Pinocchio”" funcţionează 
cu un număr de 14.50 salariaţi, conform Organigramei şi a Statului de funcţii.  
a) personal de conducere: şef de complex – 0.25; 
b) personal de specialitate, de îngrijire şi asistenţă; personal de specialitate şi auxiliar: 
13; 
1.psiholog – 0,25;  
2.educator – 1; 
3.asistent social- 0,25; 
4.medic –0.25; 
5.kinetoterapeut – 0,5; 
6.asistent medical – 7; 
7.infirmiera – 5. 
(2) Raportul angajat/beneficiar  este de 14,50/ 12. 
(3) Personalul de specialitate este de 100%. 
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ARTICOLUL 9  
Personalul de conducere 

 
(1) Personalul de conducere este: 
a) şef de complex. 
(2) Atribuţiile sefului de complex sunt: 
a) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul 
serviciului şi propune organului competent sancţiuni disciplinare pentru salariaţii care nu 
îşi îndeplinesc în mod corespunzător atribuţiile, cu respectarea prevederilor legale din 
domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.; 
b) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul 
implementării obiectivelor şi întocmeşte informări pe care le prezintă furnizorului de 
servicii sociale; 
c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi 
perfecţionare; 
d) colaborează cu alte centre/alţi furnizori de servicii sociale şi/sau alte structuri ale 
societăţii civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătăţirii permanente a 
instrumentelor proprii de asigurare a calităţii serviciilor, precum şi pentru identificarea 
celor mai bune servicii care sa răspundă nevoilor persoanelor beneficiare; 
e) întocmeşte raportul anual de activitate; 
f) asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii serviciului/centrului; 
g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice şi a 
numărului de personal; 
h) desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii centrului în comunitate; 
i) ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la 
încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce; 
j) răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul serviciului şi 
dispune, în limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea 
acestor activităţi sau, după caz, formulează propuneri în acest sens; 
k) organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a 
regulamentului de organizare şi funcţionare; 
l) reprezintă serviciul în relaţiile cu furnizorul de servicii sociale şi, după caz, cu 
autorităţile şi instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din 
străinătate, precum şi în justiţie; 
m) asigură comunicarea şi colaborarea permanentă cu serviciul public de asistenţă 
socială de la nivelul primăriei şi de la nivel judeţean, cu alte instituţii publice locale şi 
organizaţii ale societăţii civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor; 
n) numeşte şi eliberează din funcţie personalul din cadrul serviciului, în condiţiile legii; 
o) întocmeşte proiectul bugetului propriu al serviciului şi contul de încheiere a 
exerciţiului bugetar; 
p) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi 
beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare; 
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q) asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale; 
r) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 
(3) Funcţiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condiţiile 
legii. 
(4) Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducere trebuie să fie absolvenţi cu diplomă 
de învăţământ superior în domeniul psihologie, asistenţă socială şi sociologie, cu 
vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenţi cu diplomă de 
licenţă ai învăţământului superior în domeniul juridic, medical, economic şi al ştiinţelor 
administrative, cu experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale. 
(5) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a conducătorului complexului se 
face în condiţiile legii. 
 

ARTICOLUL 10  
Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă.  

Personal de specialitate şi auxiliar  
 

(1) Personalul de specialitate poate fi: 
a) medic de medicină de familie (221108); 
b) psiholog (263411); 
c) asistent medical generalist (325901),  
d) educator (234203); 
e) kinetoterapeut (226405); 
f) infirmieră (532103); 
g) asistent social (263501); 
(2) Atribuţii ale personalului de specialitate: 
a) asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea 
prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile şi a prezentului 
regulament; 
b) colaborează cu specialişti din alte centre în vederea soluţionării cazurilor; identificării 
de resurse etc.; 
c) monitorizează respectarea standardelor minime de calitate; 
d) sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, 
situaţii de nerespectare a prevederilor prezentului regulament etc.; 
e) întocmeşte rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată; 
f) face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi 
respectării legislaţiei; 
g) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 
 
(3) Atributiile medicului de medicină de familie: 
a) monitorizează evoluţia medicală a copiilor din cadrul serviciului: 
b) asigură evaluarea medicală iniţială, la admiterea în centre şi întocmeşte foile de 
observaţie şi PIS-urile pentru sănătate; 
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c) asigură consultaţii copiilor cu boli acute şi cronice aflaţi cu măsură de protecţie în 
centrele menţionate mai sus; 
d) în situaţii de urgenţă, când se impune transferul copiilor la spitale, asigură legătura cu 
personalul medical de specialitate din aceaste unităţi;  
e) asigura examinarea tuturor copiilor/tinerilor din institutie pentru  examenul starii de 
sanatate in vederea aprecierii nivelului de dezvoltare fizica si a depistarii precoce a unor 
afectiuni; 
f) indrumă activitatea asistentelor medicale şi a infirmierelor din centre, sesizând 
coordonatorul centrelor  apariţia problemelor medicale; 
g) participă la stabilirea meniurile zilnice, în conformitate cu nevoile biologice specifice 
fiecărei vârste, cu privire la respectarea necesarului de calorii şi elemente nutritive, 
ţinând cont şi de nivelul alocaţiei de hrană prevăzut de legislaţia în vigoare; 
h) asigură fiecărui copil sprijin individualizat, creează un mediu securizant (fizic şi 
afectiv) pentru viaţa copiilor, fără discriminare; 
i) intocmeşte referatul medical către Comisia de Evaluare Complexă 
j) anunţă coordonatorul Complexului când apar evenimente deosebite în evoluţia 
copiilor asistaţi în centre; 
k) colaborează cu managerul de caz şi echipa pluridisciplinară în instrumentarea 
dosarelor copiilor asistaţi; 
l) păstrează confidenţialitatea datelor care privesc copiii asistati in centre; 
m) este membru al echipei multidisciplinare. 
 
 
(4) Atributiile Psihologului: 
a) este membru al echipei multidisciplinare; 
b) întocmeşte şi completează fişele de evaluare psihologică individuală în vederea 

recomandărilor şi controlul măsurilor de stimulare a dezvoltării psihologice în cadrul 
procesului  de recuperare; 

c) aplică metode psihoterapeutice corespunzatoare activităţilor de recuperare, 
interpretează datele obţinunte şi face recomandările necesare; 

d) acordă consiliere psihologică de la admiterea copiilor în centru şi pe tot parcursul 
locuirii acestora în cadrul centrului; 

e) contribuie la îmbunatăţirea permanentă a relaţiilor dintre copii; 
f) iniţiază şi stimulează activităţi terapeutice şi ludice de grup; 
g) identifică problemele cu care se confruntă copiii şi dezvoltă soluţii pentru rezolvare; 
h) identifică tulburările comportamentale, tulburările nevrotice, tulburările de 

personalitate şi tulburările emoţionale (depresii, stari de anxietate) şi asigură 
optimizarea acestora; 

i) concepe si organizeaza programe psihoterapeutice pentru copii cu nevoi sociale  sau 
speciale care prezinta tulburari de comportament; 

j) initiaza, concepe, coordoneaza si monitorizeaza programe de activitate educativ - 
recuperatorie, de abilitare si reabilitare pentru copii cu nevoi speciale; 
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k) stimulează  dezvoltarea şi mentinerea autonomiei personale ale copiilor; 
l) stimulează dezvoltarea armonioasă a personalităţii copiilor; 
m) stimulează procesele psihice ale copiilor; 
n) asigură sprijin şi orientare pentru integrare/ reintegrare socială; 
o) contribuie la creşterea gradului de adaptabilitate a copiilor la mediu, la aprofundarea 

abilităţilor de comunicare, relaţionare, a depinderilor sociale; 
 

 (5) Atributii specifice – asistent medical generalist: 
a) cunoaste metodele, tehnicile si procedurile specifice profesiei, legislatia în domeniul de 

activitate si în domeniul protectiei copilului;  
b) primeste copiii in colectivitate, efectuează evaluarea medicală iniţială, consemnand in foaia 

de observatii si in registrul medical, iar dupa primirea copiiilor in centru, face demersuri 
pentru inscrierea acestora pe listele unui medic de familie; 

c) urmareste evolutia zilnica a copiilor, sesizeaza medicul curant sau unitatea de urgenta in 
cazul aparitiei unor probleme medicale in randul copiilor; 

d) asigura asistenta medicala de urgenta, ia masuri de internare a copiilor in spital, pregatindu-
i de internare; 

e) asigura dreptul la intimitate, spatiu personal si confidentialitate intr-un mod cat mai 
apropiat de mediul familial, copiilor şi  din Centru; 

f)   efectueaza tratamente medicale la indicatia medicului de familie/specialist; respecta 
programul national de imunizare;  

g) insoteste copiii la tratamente de specialitate in clinici, izoleaza copiii bolnavi sau suspecti 
de a fi bolnavi  si informeaza medicul; 

h) ajuta copiii, prin metode educative adecvate nivelului de varsta sa adopte un stil de viata 
sanatos, sa inteleaga importanta igienei personale, a alimentatiei corecte, deruleaza 
programe de educatie sexuala si contraceptiva , programe de educatie impotriva fumatului 
si a consumului de droguri si bauturi alcoolice, activitatile desfasurate vor fi consemnate in 
scris; 

i)   controleaza, zilnic, starea de curatenie a copiilor si modul cum sunt imbracati si 
raporteaza in scris sefului de centru;  

j)   face parte din echipa pluridisciplinara a centrului cu care comunica, colaboreaza, si 
asigura o interventie profesionista;  

k) asigura fiecarui copil, sprijin personalizat; 
l)   este persoană responsabilă cu implementarea PIS-urilor de sănătate; 
m) respecta procedurile stabilite de normele legale in vigoare pentru primirea, evidenta, 

depozitarea, manipularea, administrarea si indepartarea medicamentelor;  
n) administreaza medicamente doar pe baza prescriptiei medicului cu exceptia 

medicamentelor din trusa de prim-ajutor; 
o) intocmeste periodic necesarul de medicamente si materiale sanitare de stricta necesitate si 

tine evidenta stocului de medicamente la nivelul centrului; 
p) răspunde de evidenţa intrărilor şi consumurilor de medicamente pe baza registrului de 

medicamente; 



17 
 

q) efectueaza, împreună cu medicul de familie bilanturile de sanatate ale copiilor;  
r)   mentioneaza in fisa medicala de la nivelul centrului toate internarile si evolutia starii de 

sanatate a copiilor; 
s) primeste si solutioneaza si alte sarcini trasate de conducerea institutiei, pe linie ierarhica, în 

limita competentelor profesionale pe care le are; 
t)   urmareste evolutia lunara a sanatatii copiilor intocmind in acest sens o fisa lunara de 

observatii pentru toti beneficiarii serviciului rezidential; 
u) controleaza modul de depozitare al alimentelor si termenele de garantie; 
v) are obligatia de a evalua calitatea alimentelor inainte de preparare, precum si calitatea 

felurilor de mancare dupa prepararea alimentelor de catre bucatar, raportand in scris sefului 
de centru neregulile constatate;  

w) participă, alături de bucatar, magazioner şi copii, la intocmirea meniului saptamânal 
intocmeste si semnează LZA.; 

x) are obligatia de a notifica sefului de centru, toate incidentele survenite in timpul 
programului de lucru; 

y) se autodeclara in caz de imbolnavire; 
z) asigura supravegherea copiilor in timpul zilei impreuna cu ceilalti salariati; 
aa) anual, isi efectueaza analizele medicale obligatorii, control psihiatric, control psihologic, 

control la medicul de familie;  
bb) are obligatia de a semnala situatii de abuz, neglijare, exploatare a copilului in cadrul 

centrului sau in afara centrului, prin completarea corespunzatoare a fisei de semnalare a 
abuzului. In centru este strict interzisa agresarea verbala sau fizica a copiilor; sunt interzise 
masurile disciplinare excesive sau irationale;  

cc) ii este interzisa difuzarea oricaror date sau informatii legate de copiii/tinerii aflati in Centru 
sau de activitatea din Centru, in forma audio, video scrisa sau sub orice alta forma; 

dd) permite accesul persoanelor straine in incinta Centrului numai cu acordul expres al 
coordonatorului de centru; 

ee) pentru eficientizarea activitatii de monitorizare a certificaterlor de handicap si expertiza si 
orientare scolara/profesionala tine evidenta valabilitatii certificatelor de handicap, 
intocmeste documentatia necesara reinnoirii certificatelor de handicap si certificatelor de 
expertiza si orientare scolara; depune in termen legal, documentatia intocmita, la comisiile 
de evaluare copii si adulti; 

ff)  evalueaza, zilnic, calitatea alimentelor din punct de vedere al igienei, precum si calitatea 
felurilor de mancare obtinute dupa prepararea hranei; 

gg) stabileste si mentine relatii profesionale cu întreg personalul institutiei si are o atitudine 
politicoasa;  

hh) respecta normele de P.S.I.; 
ii)  cunoaste si respecta continutul documentelor relevante pentru munca sa: misiunea 

institutiei, MOF, NIF, PI, codul de conduită pentru personalul contractual si procedurile de 
lucru specifice;  

jj)  pastreaza confidentialitatea informatiilor si a documentelor de serviciu. 
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kk)   face parte din echipa pluridisciplinara a centrului cu care comunica, colaboreaza, si 
asigura o interventie profesionista;  

ll)  asigura fiecarui copil, sprijin personalizat; 
 

(6)Atributiile educatorului: 
a) desfăşoară activitatea educativă în vederea asigurării dezvoltării armonioase fizice şi 

psihice a copiilor, pe bază de planificare zilnică care trebuie să cuprindă: stabilirea 
relaţiilor afective adult – copil; stimularea dezvoltării psihomotorie, intelectuală şi 
afectivă a copiilor; metodele de formare şi fixare a deprinderilor de autoservire; 
efectuarea unor exerciţii corespunzătoare vârstei copiilor din grupa respectivă precum 
şi plimbările şi jocurile în aer liber, când condiţiile atmosferice permit desfăşurarea 
acestor activităţii;  

b) elaborează planul de lucru şi întocmeşte dosarul copilului pe parte educativă; 
c) colaboreaza cu ceilalţi membrii ai echipei pluridisciplinare în ceea ce priveşte 

programul terapeutic propus; colaborează permanent cu managerul de caz, îi 
transmite acestuia informaţiile şi documentele solicitate pentru instrumentarea 
cazurilor copiilor care beneficiază de serviciile Centrului sau pentru care 
reprezentanţii legali ai acestora solicită admiterea in cadrul Centrului; 

d) colaborează cu managerul de caz în stabilirea activităţilor pe termen lung în domeniul 
educaţional şi asigură monitorizarea realizării acestor activităţi; 

e) completează fişa specială în cazul în care se aplică copiilor măsuri restrictive, numai 
ca ultimă soluţie de prevenire sau stopare a vătămării copilului, a altor persoane ori a 
unor distrugeri importante de bunuri materiale. Măsurile nu se aplică punitiv, ci doar 
pentru oprirea comportamentelor deviante; 

f) organizează şi desfăşoară jocurile conform planificării pe grupe de vârste şi gradul de 
dezvoltare psihomotorie; 

g) reactioneze pozitiv la diversele comportamente ale copiilor si ia sanctiunile educative 
adecvate, constructive in cazul unor comportamente inacceptabile repetate ale 
acestora;  

h) foloseşte şi păstrează jucăriile şi materialele din dotare pentru procesul educativ, 
participă în mod direct la confecţionarea unora din acestea, folosind ca materie primă 
resursele locale; 

i) se preocupă de intimizarea camerelor, sălilor de joc, holurilor, camerelor de activităţi 
prin desene, picturi şi obiecte de ornament; 

j) periodic întocmeşte caracterizările copiilor din grupa respectivă, având la bază o 
cunoaştere amănunţită a fiecărui copil, caz în parte; 

k) desfăşoară activităţile educative individualizate în funcţie de dezvoltarea copiilor din 
grupa respectivă; 

l) organizează plimbări cu copii din grupa în zonele de agrement din împrejurimile 
centrului; 

m) pregăteşte şi organizează serbări cu copii cu ocazia zilelor festive şi în alte situaţii;  
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n) nu furnizează date persoanelor fizice, juridice, mass-media (păstrarea 
confidenţialităţii conform declaratiei de confidentialitate); 

o) supraveghează în permenenţă curăţirea copiilor şi le face toaleta ori de câte ori este 
nevoie; 

p) imbracă şi schimbă copii ori de câte ori este nevoie; 
q) ajută copii pentru a-şi forma autonomie în igiena personală, hrănire; 
r) participă şi răspunde de efectuarea zilnică a curăţeniei; 
s) colectează şi spală lenjeria murdară şi îmbrăcămintea copiilor; 
t) gestionează echipamentul copiilor, sunt răspunzătoare de întreţinerea acestuia în bune 

condiţii;  
u) răspund pentru păstrarea în condiţii optime a locuinţei, mobilierului şi altor bunuri 

din dotare; 
v) pregăteşte şi execută îmbăierea copiilor; 
w) este membru al echipei multidisciplinare. 
 
(7) Atributiile kinetoterapeutului: 
a) execută programul de kinetoprofilaxie sau kinetoterapie după caz; 
b) intocmeşte fişa individuală a copilului; 
c) realizează  testări iniţiale, intermediare şi finale pentru copiii aflati in evidenţa sa; 
d) colaborează cu ceilalti salariaţi ai Centrului pentru îndeplinirea obiectivelor propuse; 
e) sesizează medicul curant sau unitatea sanitară de urgenţă, în cazul apariţiilor, 
problemelor medicale în timpul procesului de recuperare; 
f) creează un mediu securizant (fizic şi psihic) pentru viaţa copiilor; 
g) colaboreaza cu ceilalti membrii ai echipei pluridisciplinare în ceea ce priveşte 
programul terapeutic propus ; colaborează permanent cu managerul de caz, îi transmite 
acestuia informaţiile şi documentele solicitate pentru instrumentarea cazurilor copiilor 
care beneficiază de serviciile Centrului sau pentru care reprezentanţii legali ai acestora 
solicită admiterea în cadrul Centrului; 
h) se ocupă de amenajarea sălii de kinetoterapie şi răspunde de aparatura existentă; 
răspunde, impreună cu ceilalti salariaţi ai Centrului, de păstrarea bunurilor din dotarea 
Centrului; 
i) nu furnizează date persoanelor fizice, juridice, mass-media-păstrarea confidenţialităţii 
conform declaratiei de confidentialitate; 
j) este membru al echipei multidisciplinare. 
 
(8) Atributiuile infirmierei: 
a) asigură fiecărui copil sprijin individualizat şi personalizat, fără discriminare; 
b) impreună cu celelalte categorii de personal contribuie prin toate acţiunile sale la 
stabilirea şi menţinerea unui mediu cald şi stimulativ care favorizează dezvoltarea 
fiecărui copil; 
c) asigură supravegherea copiilor în timpul zilei, împreună cu asistenta medicală şi 
instructorul de educaţie;  
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d) administrează alimentaţia copilului conform indicaţiilor medicului şi asistentei 
respectând tehnica alimentaţiei la biberon sau căniţe, în funcţie de vârsta copilului şi 
gradului de handicap; 
e) pregăteşte şi execută îmbăierea copiilor; 
f) ajută asistenta medicală la termometrizare, cântărirea copiilor; 
g) supraveghează în permenenţă curăţirea copiilor şi le face toaleta ori de câte ori este 
nevoie; 
h) imbracă şi schimbă copii ori de câte ori este nevoie; 
i) ajută copii pentru a-şi forma autonomie în igiena personală, hrănire; 
j) participă şi răspunde de efectuarea zilnică a curăţeniei; 
k) urmăreşte şi semnalează asistentei medicale orice eveniment ce intervine în starea de 
sănătate a copiilor; 
l) sunt interzise formulele de adresare jignitoare si umilitoare; 
m) semnalează şefilor ierarhici evenimentele deosebite intervenite în timpul serviciului; 
n) colectează şi spală lenjeria murdară şi îmbrăcămintea copiilor; 
o) gestionează echipamentul copiilor, sunt răspunzătoare de întreţinerea acestuia în bune 
condiţii;  
p) răspund pentru păstrarea în condiţii optime a locuinţei, mobilierului şi altor bunuri din 
dotare; 
q) nu furnizează date persoanelor fizice, juridice, mass-media; 
r) supraveghează în permenenţă curăţirea copiilor şi le face toaleta ori de câte ori este 
nevoie; 
s) imbracă şi schimbă copii ori de câte ori este nevoie; 
t) ajută copii pentru a-şi forma autonomie în igiena personală, hrănire; 
u) participă şi răspunde de efectuarea zilnică a curăţeniei; 
v) colectează şi spală lenjeria murdară şi îmbrăcămintea copiilor; 
w) gestionează echipamentul copiilor, sunt răspunzătoare de întreţinerea acestuia în 
bune condiţii;  
x) răspund pentru păstrarea în condiţii optime a locuinţei, mobilierului şi altor bunuri din 
dotare; 
(9) Atributiile asistentului social: 
 a) constientizeaza rolul sau in echipa pluridisciplinara si dezvolta relatii profesionale de 
colaborare pe orizontala si pe verticala; 
b) participa la intalnirile organizate de seful de complex cu managerul de caz de la 
DGASPC in scopul analizarii situatiei copilului si cunoaste procedurile de colaborare cu 
managerul de caz si cu alti specialist; 
c) realizeaza evaluari bio/psiho/sociale ale copiilor si familiilor acestora pentru 
identificarea si definirea problemelor/nevoilor/dificultatilor cu care se confrunta, 
efectueaza anchete socilae intocmeste rapoarte pentru a fi prezentate conducerii 
DGASPC, Comisie pentru Protectia Copilului sau in instanta, cu supervizare, cu privire 
la situatia copiilor cu nevoi special care beneficiaza de protective in cadrul centrului; 
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d) participa la activitatile educative ale copiilor sustinute de educator si in echipa la 
evaluarea deprinderilor de viata independent ale copiilor din centru; 
e) asista copilul cu nevoi speciale in toate activitatile prevazute in PIP, PIS; 
f) evalueaza rezultatele interventiilor inteprinse si gradul de atingere a obiectivelor 
stabilite pentru fiecare caz in parte, in cazul neindepliniri obiectivelor analizeaza 
cauzele, propune reformularea obiectivelor si identifica solutii alternative pentru 
atingerea acestora; 
g) consiliaza familia naturala/largita, individual sau impreuna cu psihologul, in vederea 
reintegrarii in familie a copilului; 
h) realizeaza consilierea personalului in legatura cu proiectele personalizate ale 
copiilor(PIP,PIS, program de acomodare, program educational) incluzand relatia cu 
familia; 
i) primeste si solutioneaza si alte sarcini trasate de conducerea institutiei, pe linie 
ierarhica, in limita competentelor profesionale pe care le are; 
j) este membru al echipei multidisciplinare. 
 
 

ARTICOLUL 11  
Personalul administrativ, gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire 

 
 Personalului administrativ asigură activităţile auxiliare serviciului social: 
aprovizionare, mentenanţă, achiziţii etc. – 0 
 

ARTICOLUL 12  
Finanţarea Centrului de Recuperare pentru Copilul cu Nevoi Speciale “Pinocchio” 

 
(1)În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli,  Centrul de Recuperare pentru Copilul 
cu Nevoi Speciale “Pinocchio”"  are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării 
serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile. 
(2) Finanţarea cheltuielilor Centrul de Recuperare pentru Copilul cu Nevoi Speciale 
“Pinocchio”" se asigură, în condiţiile legii, din următoarele surse: 
a) bugetul local al judeţului; 
b) bugetul de stat; 
c) donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori juridice din 
ţară şi din străinătate; 
d) fonduri externe rambursabile şi nerambursabile; 
e) alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 
 
 
 
 
 



ARTICOLUL 13 
Dispozijii finale

(1) Serviciile specializate §i compartimentele din cadrul Direcpei Generale de Asisten^a 
Sociala §i Protecpa Copilului Teleorman sunt obligate sa asigure Centrului de recuperare 
pentru Copilul Cu Nevoi Speciale „Pinocchio” sprijinul necesar pentru indeplinirea 
atribupilor ce li revin.
(2) Prezentul regulament de organizare §i funcponare se completeaza cu prevederile 
actelor normative in domeniu §i ale hotararilor Consiliului Jude^ean Teleorman.
(3) Modificarea §i completarea prezentului regulament se face numai prin hotarare a 
Consiliului Jude^ean Teleorman.

p. PRESEDINTE

Vicepresedinte, 
Cristescu Ionel Danut
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Contrasemneaza, 
Secretar aT|udefnlui

Director executiv,
Ec. Melintescu Valentina

Director executiv.
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REGULAMENT  

DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL  

       CENTRULUI DE TIP FAMILIAL MARIA-IOANA  
 

ARTICOLUL 1  
Definiţie 

 
(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al 
serviciului social Centrul de Tip Familial Maria - Ioana, aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Judeţean Teleorman, în vederea asigurării funcţionării acestuia cu 
respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului 
persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile oferite 
etc. 
(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele 
beneficiare, cât şi pentru angajaţii complexului şi, după caz, pentru membrii 
familiei beneficiarilor, reprezentanţii legali/convenţionali, vizitatori. 
 

ARTICOLUL 2  
Identificarea serviciului social 

 
      Casa de Tip Familial Maria - Ioana, are cod serviciu social 8790CR-C-I, este 
înfiinţată şi administrată de furnizorul de servicii sociale DGASPC Teleorman 
acreditat, conform Certificatului de acreditare seria AF nr 001154 si are sediul in 
Alexandria, str. 1907, nr. 129, jud Teleorman. Casa de Tip Familial Maria – Ioana si 
este organizata şi funcţionează în cadrul Complexului de Servicii pentru Copilul cu 
Nevoi Speciale din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Teleorman, în regim de componentă funcţională a acesteia, fără 
personalitate juridică, cu un numar maxim  de 16  locuri. 
 

ARTICOLUL 3  
Scopul serviciului social 

 
      (1) Scopul „ Casei de Tip Familial Maria - Ioana este de a furniza sau asigura 
accesul copiilor cu handicap, pe o perioadă determinată, la găzduire, îngrijire, 
reabilitare, educaţie şi pregătire în vederea reintegrării sau integrării familiale şi 
integrării/includerii sociale. 
   (2) Serviciile sociale furnizate Casa de Tip Familial Maria – Ioana sunt în 
conformitate cu standardele de calitate minime obligatorii. Centrul asigură 
beneficiarilor: asistenţă şi îngrijire medicală, îngrijire personală, supraveghere, 
consiliere psihologică şi suport emoţional, cazare pe perioada nedeterminată, masă, 
inclusiv preparare hrană caldă, curăţenie, alte activităţi, după caz: recuperare 
medicală, socializare, activităţi administrative. 
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ARTICOLUL 4  
Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare 

(1) Casa de Tip Familial Maria – Ioana funcţionează cu respectarea funcţionează cu 
respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor 
sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011, legea asistentei sociale, cu modificările 
ulterioare, Legea nr. 272/ 2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, 
republicată cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 448/2006 privind 
protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare precum şi a altor acte normative secundare 
aplicabile domeniului. 
(2) Standardul minim de calitate aplicabil: Ordinul nr. 27/2004 pentru aprobarea 
Standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecţia copilului de tip 
rezidenţial pentru copii cu dizabilităţi. 
(3) Casa de Tip Familial Maria – Ioana este înfiinţata prin Hotărârea Consiliului 
Judeţean Teleorman nr 58/ 2004 şi funcţionează în subordinea Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului. 
 

ARTICOLUL 5  
Principiile care stau la baza acordării serviciului social 

(1)  Casa de Tip Familial Maria - Ioana se organizează şi funcţionează cu 
respectarea principiilor generale care guvernează sistemul naţional de asistenţă 
socială, precum şi a principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor 
sociale prevăzute în legislaţia specifică, în convenţiile internaţionale ratificate prin 
lege şi în celelalte acte internaţionale în materie la care România este parte, precum 
şi în standardele minime de calitate aplicabile. 
(2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul  Casei 
de Tip Familial Maria – Ioana sunt următoarele: 
a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare; 
b) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte 
egalitatea de şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi 
demnitatea personală şi întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu 
privire la persoanele beneficiare; 
c) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare; 
d) deschiderea către comunitate; 
e) asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea 
drepturilor lor; 
f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în 
unitate a unui personal mixt; 
g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, 
ţinându-se cont, după caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ 
şi capacitate de exerciţiu; 
h) facilitarea menţinerii relaţiilor personale ale beneficiarului şi a contactelor 
directe, după caz, cu fraţii, părinţii, alte rude, prieteni, precum şi cu alte persoane 
faţă de care acesta a dezvoltat legături de ataşament; 
i) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare; 
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j) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare; 
k) preocuparea permanentă pentru identificarea soluţiilor de integrare în familie sau, 
după caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza 
potenţialului şi abilităţilor persoanei beneficiare de a trăi independent; 
l) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării 
active a acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate; 
m) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare; 
n) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale; 
o) primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea 
propriilor capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea 
situaţiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat; 
p) colaborarea Casei de Tip Familial Maria – Ioana cu serviciul public de asistenţă 
socială. 
 

ARTICOLUL 6  
Beneficiarii serviciilor sociale 

(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Casa de Tip Familial Maria - Ioana 
sunt: 
a) copilul cu handicap/dizabilităţi, separat, temporar sau definitiv, de părinţii săi, ca 
urmare a stabilirii măsurii plasamentului în acest tip de serviciu, în condiţiile legii; 
b) copilul cu handicap/dizabilităţi pentru care a fost dispus, în condiţiile legii, 
plasamentul în regim de urgenţă; 
 
(2) Condiţiile de acces/admitere în centru sunt următoarele: 
a) plasamentul copilului în cadrul Casei de Tip Familial Maria – Ioana se dispune 
numai în situaţia copiilor pentru care nu este posibilă menţinerea în familia de 
origine sau nu a fost identificată o măsură de protecţie de tip familial, cu respectarea 
principiilor prevăzute in Legea 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor 
copilului republicată. 
b) accesul beneficiarilor în cadrul Casei de Tip Familial Maria – Ioana se face în 
baza: 
1.măsurii de plasament dispuse în condiţiile legii de către Comisia pentru Protecţia 
Copilului; 
2. dispoziţiei de plasament în regim de urgenţă, emisa de către directorul 
D.G.A.S.P.C.; 
3. ordonanţei preşedinţiale emise de către instanţa judecatorească; 
4. sentinţei civile emisa de către instanţa judecătorească. 
c) acte necesare: 
1.dosarul de admitere al copilului în centru cuprinde următoarele documente, în 
original: 
2.planul de servicii întocmit de către persoana cu atribuţii de asistenţă socială 
/Serviciul public de asistenţă socială de la domiciliul copilului; 
3.ancheta socială întocmită de către acelaşi serviciu sau persoană, cu propunerea de 
instituire a  unei măsuri de protecţie specială; 
4.cererea din partea reprezentantului legal al copilului; 
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5.acte de identitate părinţi sau, după caz, adresă de la S.P.C.L.E.P. sau Poliţia de la 
domiciliul copilului, certificatul de căsătorie, hotărîrea de divorţ, etc.; 
6.adeverinţe cu retribuţia tarifară  a părinţilor sau cupoane de pensie; 
7.certificatul de naştere al copilului ; 
8.C.I./B.I. al copilului; 
9.certificatul de expertiză şi orientare şcolară/profesională întocmit de 
Compartimentul de evaluare complexă a copilului cu dizabilităţi şi eliberat în baza 
unei Hotărâri a Comisiei pentru Protecţia Copilului Teleorman; 
10.certificatul de încadrare intr-un grad de handicap întocmit de acelaşi 
compartiment şi eliberat în baza unei Hotărâri a Comisiei pentru Protecţia Copilului 
Teleorman, unde a fost cazul; 
11.raportul de ancheta sociala a copilului, întocmit de Serviciul management de caz; 
12.planul individualizat de protecţie; 
13.contractul cu familia, dacă copilul are părinţi, sau în lipsa acestora, cu 
reprezentantul legal al copilului sau cu tânărul, protejat în centru. 
d) criterii de eligibilitate: 
1.copilul ai cărui părinţi sunt decedaţi, necunoscuţi, decăzuţi din exerciţiul 
drepturilor parintesti sau carora li s-a aplicat pedeapsa interzicerii drepturilor 
parintesti, pusi sub interdictie, declarati judecatoreste morti sau disparuti, cand nu a 
putut fi instituita tutela; 
2.copilul care, in vederea protejarii intereselor sale, nu poate fi lasat in grija 
parintilor din motive neimputabile acestora; 
3.copilul abuzat sau neglijat; 
4.copilul gasit sau copilul parasit in unitati sanitare. 
 
(3)Condiţii de încetare a serviciilor: 
a) in cazul în care se continuă protecţia specială într-o instituţie de tip rezidenţial, 
Centrul, pe langă activităţile de formare de deprinderi de viaţă independentă, se 
asigură că tânărul/copilul este implicat în anumite programe de tranziţie, 
parcurgându-se următoarele etape: 
1.consilierea copilului/tânărului urmărind informarea acestuia despre caracteristicile 
concrete ale viitorului mod de viaţă în conformitate cu tipul de dizabilitate şi gradul 
de handicap; 
2.program de vizite la locul în care urmează să fie transferat, unde se va întâlni cu  
personalul şi cu rezidenţii;  
3.intâlnire între echipele pluridisciplinare din cele doua instituţii pentru discutarea 
cazului; 
4.pentru asigurarea unui sentiment de continuitate după parasirea unitaţii, 
copilul/tânărul va fi vizitat de către personalul centrului şi de prietenii pe care i-a 
avut in centru; 
5.inainte de ieşirea din centru copilul/tânărul este reevaluat; 
6.la ieşirea din centru copilul/tânărul este însoţit de reprezentantul legal, aceste 
lucruri fiind consemnate în dosarul copilului.    
b) in situaţia în care copilul/tânărul urmează să fie integrat în familia 
naturală/lărgită, echipa pluridisciplinară trebuie să asigure următoarele: 
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1.consilierea familiei în vederea desfăşurării în cele mai bune condiţii a procesului 
de acomodare a copilului în viitorul mediu; 
2.implicarea tuturor membrilor familiei încă de la debutul procesului de acomodare 
şi pe toată perioada desfăşurării acesteia; 
3.consilierea copilului/tânărului urmărindu-se informarea acestuia despre 
caracteristicile concrete ale viitorului mod de viaţă în conformitate cu tipul 
dizabilităţii şi gradul de handicap; 
4.procesul de acomodare se va realiza pe parcursul unui număr de întâlniri care vor 
fi coordonate de către psihologul centrului, iar numărul întâlnirilor diferă de la un 
caz la altul, ritmul fiind condiţionat de particularităţile fiecărui copil/tânăr; 
5.inainte de ieşirea din centru, copilul/tânărul va fi reevaluat;  
6.sesizarea autoritatii locale de la domiciliu sau reşedinta părinţilor şi întocmirea 
rapoartelor lunare de către managerul de caz;  
7.insoţirea copilului/tânărului de către reprezentantul legal. 
             
c)la părăsirea centrului, se eliberează următoarele documente: 
1. hotărârea comisiei sau a instanţei de judecată, privind încetarea măsurii de 
protecţie, original; 
2.actele de identitate, în original; 
3.certiticatul de încadrare într-un grad de handicap, în original; 
4.certificatul de orientare şcolară, în copie; 
5.fişa medicală actualizată, în copie . 
  
(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Casa de Tip Familial 
Maria – Ioana au următoarele drepturi: 
a) să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază 
de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanţă personală ori socială; 
b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, 
respectiv la luarea deciziilor privind intervenţia socială care li se aplică; 
c) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi 
primite; 
d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atât timp cât se menţin 
condiţiile care au generat situaţia de dificultate; 
e) să fie protejaţi de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de 
exerciţiu; 
f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime; 
g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite; 
h) să li se respecte toate drepturile speciale în situaţia în care sunt minori sau 
persoane cu dizabilităţi. 
(5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Casei de Tip Familial 
Maria – Ioana au următoarele obligaţii:  
a) să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială, 
medicală şi economică; 
b) să participe, în raport cu vârsta, situaţia de dependenţă etc., la procesul de 
furnizare a serviciilor sociale; 
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c) să contribuie, în conformitate cu legislaţia în vigoare, la plata serviciilor sociale 
furnizate, în funcţie de tipul serviciului şi de situaţia lor materială; 
d) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală; 
e) să respecte prevederile prezentului regulament. 
 

ARTICOLUL 7  
Activit ăţi şi funcţii 

 
(1)Principalele funcţiile ale  Casei de Tip Familial Maria – Ioana  sunt următoarele: 
a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea 
urmatoarelor: 
1. reprezentarea furnizorului de servicii sociale in contractul incheiat cu familia 
copilului beneficiar; 
2. gazduire pe perioada mentinerii active a masurii de protectie speciala; 
3. hrana pe perioada mentinerii active a masurii de protectie speciala - asigura 
copiilor o alimentatie corespunzatoare din punct de vedere calitativ si cantitativ, 
tinind cont de varsta, nevoile si preferintele acestora, cu problemele lor de sanatate, 
in conformitate cu legislatia in vigoare; 
4. ingrijire personala - asigura suport informal si ajutor (la copiii de varsta mica) 
pentru realizarea igienei personale, imbracare, dezbracare, igiena intima, precum si 
ajutor pentru servirea hranei in conditii adecvate, sprijinind in dezvoltarea 
deprinderilor de viata independenta; 
5. ingrijirea spatiilor de locuit - asigurarea curateniei zilnice, a conditiilor de locuit 
igenice si primitoare; asigura copiilor conditii de locuit de buna calitate, decente 
asemanatoare mediului familial; asigura copiilor spatii igienico-sanitare suficiente, 
amenajate si dotate cu echipamentul corespunzator numarului nevoilor copiilor; 
6. asistenta medicala si supravegherea starii de sanatate- asistenta medicala, 
recuperare, ingrijire si supraveghere permanenta a beneficiarilor prin cadre 
medicale specializate si medici specialisti; acorda sprijin in administrarea 
tratamentelor medicale prescrise, desfasoara activitati de educatie sanitara, sprijina 
beneficiarul la efectuarea controalelor medicale necesare, asigura conditiile 
necesare pentru identificarea si evaluarea permanenta a nevoilor fizice, emotionale 
si de sanatate ale fiecarui copil, precum masurile corespunzatoare pentru 
satisfacerea acestor nevoi, igiena personala, supravegherea mentinerea starii de 
sanatate; acorda copiilor primal ajutor, tratamentul infectiilor intercurente si 
administrarea medicamentelor in cadrul serviciului prin personalul de specialitate, 
medicatia cronica in concordanta cu diagnosticul si recomandarile medicului 
specialist in conditii de supervizare din partea medicului centrului si a medicului de 
familie care coordoneaza implementarea programelor de interventie pentru sanatate; 
7. educare -asigura accesul beneficiarilor la educatie, informare, cultura; asigura 
educatia informala non-formala a beneficiarilor, in vederea asimilarii cunostintelor 
si deprinderilor necesare dobandirii autonomiei conform varstei si integrarii sociale; 
sprijina si promoveaza, prin materiale si mijloace corespunzatoare, educatia 
copiilor, cu prioritate in unitati de invatamant din comunitate; 
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8. elaborare si implementare programe de recuperare, individuale si de grup 
adaptate nevoilor fiecarui beneficiar ; asigura interventie de specialitate 
9. dezvoltarea abilitatilor de viata independenta - asigura socializarea beneficiarilor, 
dezvoltarea relatiilor cu comunitatea; asigura climatul favorabil dezvoltarii 
personalitatii copiilor; asigura participarea beneficiarilor la activitati de grup si la 
programe individualizate, adaptate nevoilor caracteristicilor lor; 
10. consiliere si asistenta psiho-sociala si suport emotional - ofera copiilor si 
familiei acestuia sprijin concret si incurajeaza mentinerea legaturilor cu parintii, 
familia extinsa si alte persoane importante sau apropiate fata de ei; consiliaza si 
aplica masuri de protejare a copiilor in orice forma de intimidare, discriminare, 
abuz, neglijare, exploatare, tratament inuman sau degradant; evaluare initiala, 
detaliata, mentinerea relatiei cu familia si altii semnificativi, revaluare psiho-scoio-
medico-educationala; 
11. supraveghere - asigura paza securitatea beneficiarilor; asigura masuri de 
siguranta si securitate legale necesare pentru asigurarea protectiei copiilor, 
personalului, a vizitatorilor impotriva evenimentelor si accidentelor cu potential 
vatamator; 
12. reintegrare comunitara - contribuie la realizarea obiectivelor cuprinse in planul 
individualizat de protectie; urmareste modalitatile concrete de punere in aplicare a 
masurilor de protectie speciala, integrarea si evolutia beneficiarilor in cadrul 
serviciului si formuleaza propuneri vizand completarea sau modificarea planului 
individualizat de protectie sau imbunatatirea calitatii ingrijirii acordate; asigura 
pregatirea corespunzatoare a iesirii copilului/tanarului din serviciu, prin dezvoltarea 
deprinderilor de viata independenta si a altor conditii necesare pentru reintegrarea 
sau integrarea familiala si/sau socio-profesionala; 
13. socializare si activitati culturale - asigura copiilor oportunitati multiple de 
petrecere a timpului liber, de recreere socializare, care contribuie la dezvoltarea 
fizica, cognitiva, sociala si emotionala a copiilor; asigura accesul si conditiile pentru 
toti copiii aflati in sistemul de protectie pentru ca acestia sä poata contacta si 
implica in viata lor orice persoana, institutie, asociatie sau serviciu din comunitate, 
conform propriilor dorinte, cu exceptia restrictiilor prevazute in metodologia de 
organizare functionare si planul individualizat de protectie; 
b) de informare a beneficiarilor, potentialilor beneficiari, autoritatilor publice si 
publicului larg despre domeniul sau de activitate, prin asigurarea urmatoarelor 
acrivitati: 
1. asigura consilierea si informarea familiilor proprii precum si a beneficiarilor 
privind problematica sociala, probleme de familie, psihologice, serviciile oferite etc 
2. efectueaza demersuri catre DGASPC pentru a dezvolta parteneriate si 
colaboreaza cu organizatii non-guvernamentale, institutii si alti reprezentanti ai 
societatii civile, in conditiile legii, in vederea diversificarii si imbunatatirii 
programelor de recuperare oferite persoanelor cu handicap, in functie de realitatile 
si specificul local; 
3. intervine in sensibilizarea comunitatii la nevoile specifice persoanelor cu 
handicap institutionalizate; 
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4. promoveaza serviciul in comunitate prin distribuire de pliante si brosuri despre 
misiunea si serviciile oferite de centru; 
5. organizeaza actiuni in comunitate in vederea relationarii copiilor cu persoane din 
mediul exterior institutiei; 
6. sprijina si incurajeaza voluntariatul in activitatile cu copii din centru; 
7. faciliteaza frecventarea de catre copii a institutiilor de invatamant din comunitate; 
8. inlesneste participarea familiei, colegilor si a prietenilor la evenimente 
importante din viata beneficiarilor; 
9. elaborarea misiunii, ghidului beneficiarului, ghidului de prezentare a centrului, 
proiectului institutional, rapoarte de activitate; 
 
c) de promovare a drepturilor beneficiarilor si a unei imagini pozitive a acestora, de 
promovare a drepturilor omului in general, precum si de prevenire a situatiilor de 
dificultate in care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de 
persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea urmatoarelor 
activitati: 
1. intocmirea documentatiei in vederea obtinerii actelor de identitate - daca se 
constata ca un copil este lipsit, in mod ilegal, de elementele constitutive ale 
identitatii sale sau de unele dintre acestea, centrul prin serviciul de asistenta sociala 
este obligat sa ia de urgenta toate masurile necesare in vederea restabilirii identitatii 
copilului; 
2. identificarea familiei, a familiei extinse si altor persoane importante din viata 
copilului si facilitarea mentinerii relatiilor copilului cu acestia - copilul care a fost 
separat de ambii parinti sau de unul dintre acestia printr-o masura dispusa in 
conditiile legii are dreptul de a mentine relatii personale si contacte directe cu ambii 
parinti, cu exceptia situatiei in care acest lucru contravine interesului superior al 
copilului. Fac exceptie cazurile in care instanta decide restrictii in acest sens, 
apreciind ca exista motive temeinice de natura a primejdui dezvoltarea fizica, 
psihica, intelectuala sau morala a copilului. Stabilirea relatiilor personale se 
realizeaza prin: intalniri ale copilului cu parintele ori cu o alta persoana care are, 
potrivit legii, dreptul la relatii personale cu copilul; vizite ale copilului la domiciliul 
acestuia;  gazduirea copilului, pe perioada determinata, de catre parintele sau de 
catre alta persoana la care copilul nu locuieste in mod obisnuit; corespondenta on 
alta forma de comunicare cu copilul; transmiterea de informatii copilului cu privire 
la parintele ori la alte persoane care au, potrivit legii, dreptul de a mentine relatii 
personale cu copilul; transmiterea de catre persoana la care locuieste copilul a unor 
informatii referitoare la copil, inclusiv fotografii recente, evaluari medicale sau 
scolare, catre parintele sau catre alte persoane care au dreptul de a mentine relatii 
personale cu copilul; intalniri ale copilului cu parintele on cu o alta persoana fata de 
care copilul a dezvoltat legaturi de atasament intr-un loc neutru in raport cu copilul, 
cu sau fara supravegherea modului in care relatiile personale sunt intretinute, in 
functie de interesul superior al copilului; 
3. consilierea parintilor si colaborarea cu autoritatile locale si ONG-uri in vederea 
ameliorarii conditiilor care au determinat separarea si realizarea demersurilor legale 
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pentru reintoarcerea copilului in cel mai scurt limp alaturi de parintii sai, sau 
identificarea unei masuri de protectie de tip familial sau alternative; 
4. informarea beneficiarilor asupra drepturilor lor; 
5. cunoasterea de catre personal a modalitatilor de abordare si relationare cu copiii 
beneficiari, in functie de situatiile particulare in care acestia se afla; 
6. centrul dispune de proceduri reguli care respecta drepturile  copiilor; 
7. asigura condijiile necesare pentru exprimarea opiniei copiilor beneficiari cu 
privire la serviciile primite; 
8. asigura evidenta evenimentelor deosebite care afecteaza copiii beneficiari si 
intervine in toate cazurile semnalate; 
 
d) de asigurare a calitatii serviciilor sociale prin realizarea urmatoarelor activitati : 
1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate in procesul de acordare a 
serviciilor; 
2. realizarea de evaluari periodice a serviciilor prestate prin chestionare completate 
de copii/reprezentanti legali, personal, interviuri, vizite de coordonare, verificare 
efectuate de servicii specializate din D.G.A.S.P.C. sau institutii de control; 
3. participarea beneficiarilor: implicara activa a beneficiarilor si a familiilor 
acestora in planificarea, acordarea si evaluarea serviciilor sociale ( chestionare); 
4. acordarea serviciilor sociale: asigurarea, fara nici un fel de discriminare, a unor 
servicii sociale eficace, accesibile, comprehensive, sustenabile, centrate pe nevoile 
individuale ale beneficiarului; 
5. informarea copiilor beneficiari/apartinatorilor asupra modalitatii de formulare a 
eventualelor sesizari/reclamatii; 
6. incurajarea parteneriatelor pentru asigurarea sustenabilitatii si continuitatii 
serviciilor sociale, promovarea dezvoltarii serviciilor sociale de 
proximitate/comunitare si a integrarii acestora cu serviciile de sanatate, educatie si 
alte servicii de interes general; 
e) de administrare a resurselor financiare, materiale umane ale centrului prin 
realizarea urmatoarelor activitati: 
1. recrutarea si angajarea personalului calificat, cu abilitati empatice si de 
comunicare cu copiii, in conformitate cu legislatia in vigoare, ca urmare a nevoilor 
identificate si posturilor vacante, in scopul indeplinirii misiunii centrului in conditii 
optime (recrutarea si angajarea se realizeaza de catre furnizorul public de servicii 
sociale-D.G.A.S.P.C.Teleorman); 
2. respectarea si indeplinirea de catre personalul centrului a atributiilor si 
responsabilitatilor din fisele de post si a sarcinilor trasate de catre conducere; 
3. revizuirea fiselor de post in functie de dinamica cerintelor posturilor respective; 
4. asigurarea numarului si structurii de personal adecvate nevoilor si asigurarii 
continuitatii in ingrijire si educatie pentru beneficiari; 
5. realizarea evaluarii anuale a performantelor profesionale; 
6. dezvoltarea resurselor umane implicate in acordarea serviciilor sociale si 
imbunatatirea conditiilor de munca: recrutarea de personal calificat si asigurarea 
formarii continue a acestuia, implicarea voluntarilor, asigurarea conditiilor de lucru 
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adecvate si a echipamentelor specifice activitatilor derulate, asigurarea sanatatii si 
securitatii la locul de munca; 
7. identificarea si asigurarea de surse suplimentare de finantare, cu precadere prin 
moblizarea resurselor comunitare pentru asigurarea derularii activitatilor centrului; 
8. supervizarea de catre seful de complex a modalitatii de utilizare a fondurilor 
alocate. 
 

ARTICOLUL 8  
Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal 

 
(1) „Casa de Tip Familial “Maria - Ioana”" funcţionează cu un număr de 14.50 
salariaţi, conform Organigramei şi a Statului de funcţii.  
a) personal de conducere: şef de complex – 0.25; 
b) personal de specialitate, de îngrijire şi asistenţă; personal de specialitate şi 
auxiliar: 13;  
1. psiholog – 0.25;  
2. educator – 1; 
3. asistent social – 0,25; 
- pedagog de recuperare – 1; 
- medic – 0.25; 
- kinetoterapeut – 0,5; 
- asistent medical – 6; 
- infirmiera – 5. 
c) personal cu funcţii administrative, gospodărire, întreţinere-reparaţii, deservire: 1 
(2) Raportul angajat/ beneficiar este de 14,50/ 16.  
(3) Personalul de specialitate este de 87%. 
 

ARTICOLUL 9  
Personalul de conducere 

(1) Personalul de conducere este: 
a) şef de complex. 
(2) Atribuţiile sefului de complex sunt: 
a) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de 
personalul serviciului şi propune organului competent sancţiuni disciplinare pentru 
salariaţii care nu îşi îndeplinesc în mod corespunzător atribuţiile, cu respectarea 
prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.; 
b) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul 
implementării obiectivelor şi întocmeşte informări pe care le prezintă furnizorului 
de servicii sociale; 
c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi 
perfecţionare; 
d) colaborează cu alte centre/alţi furnizori de servicii sociale şi/sau alte structuri ale 
societăţii civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătăţirii permanente 
a instrumentelor proprii de asigurare a calităţii serviciilor, precum şi pentru 
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identificarea celor mai bune servicii care sa răspundă nevoilor persoanelor 
beneficiare; 
e) întocmeşte raportul anual de activitate; 
f)asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii 
serviciului/centrului; 
g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice şi a 
numărului de personal; 
h) desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii centrului în comunitate; 
i) ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la 
încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce; 
j) răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul serviciului 
şi dispune, în limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă la 
îmbunătăţirea acestor activităţi sau, după caz, formulează propuneri în acest sens; 
k) organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a 
regulamentului de organizare şi funcţionare; 
l) reprezintă serviciul în relaţiile cu furnizorul de servicii sociale şi, după caz, cu 
autorităţile şi instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din 
străinătate; 
m) asigură comunicarea şi colaborarea permanentă cu serviciul public de asistenţă 
socială de la nivelul primăriei şi de la nivel judeţean, cu alte instituţii publice locale 
şi organizaţii ale societăţii civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor; 
o) întocmeşte proiectul bugetului propriu al serviciului şi contul de încheiere a 
exerciţiului bugetar; 
p) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi 
beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare; 
q) asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale; 
r) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 
(3) Funcţiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în 
condiţiile legii. 
(4) Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducere trebuie să fie absolvenţi cu 
diplomă de învăţământ superior în domeniul psihologie, asistenţă socială şi 
sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau 
absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului superior în domeniul juridic, 
medical, economic şi al ştiinţelor administrative, cu experienţă de minimum 5 ani în 
domeniul serviciilor sociale. 
(5)Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a conducătorului 
complexului se face în condiţiile legii. 
 

ARTICOLUL 10  
Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă.  

Personal de specialitate şi auxiliar  
(1) Personalul de specialitate este: 
a) medic de medicină de familie (221108); 
b) psiholog (263411); 
c) asistent medical generalist (325901),  



14 
 

d) pedagog de recuperare (235205), 
e) kinetoterapeut (226405); 
f) infirmieră (532103); 
g) asistent social (263501); 
(2) Atribuţii ale personalului de specialitate: 
a) asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu 
respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile şi a 
prezentului regulament; 
b) colaborează cu specialişti din alte centre în vederea soluţionării cazurilor; 
identificării de resurse etc.; 
c) monitorizează respectarea standardelor minime de calitate; 
d) sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, 
situaţii de nerespectare a prevederilor prezentului regulament etc.; 
e) întocmeşte rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată; 
f) face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului 
şi respectării legislaţiei; 
g) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 
 
(3) Atributiile medicului de medicină de familie: 
a) monitorizează evoluţia medicală a copiilor din cadrul serviciului: 
b) asigură evaluarea medicală iniţială, la admiterea în centre şi întocmeşte foile de 
observaţie şi PIS-urile(programe de interventie specifica) pentru sănătate; 
c) asigură consultaţii copiilor cu boli acute şi cronice aflaţi cu măsură de protecţie 
în centrele menţionate mai sus; 
d) în situaţii de urgenţă, când se impune transferul copiilor la spitale, asigură 
legătura cu personalul medical de specialitate din aceste unităţi;  
e) asigura examinarea tuturor copiilor/tinerilor din institutie pentru  examenul starii 
de sanatate in vederea aprecierii nivelului de dezvoltare fizica si a depistarii precoce 
a unor afectiuni; 
f) indrumă activitatea asistentelor medicale şi a infirmierelor din centre, sesizând 
coordonatorul centrelor  apariţia problemelor medicale; 
g) participă la stabilirea meniurile zilnice, în conformitate cu nevoile biologice 
specifice fiecărei vârste, cu privire la respectarea necesarului de calorii şi elemente 
nutritive, ţinând cont şi de nivelul alocaţiei de hrană prevăzut de legislaţia în 
vigoare; 
h) asigură fiecărui copil sprijin individualizat, fără discriminare; creează un mediu 
securizant (fizic şi afectiv) pentru viaţa copiilor;  
i) intocmeşte referatul medical către Comisia de Evaluare Complexă; 
j) anunţă coordonatorul Complexului când apar evenimente deosebite în evoluţia 
copiilor asistaţi în centre; 
k) colaborează cu managerul de caz şi echipa pluridisciplinară în instrumentarea 
dosarelor copiilor asistaţi; 
l)păstrează confidenţialitatea datelor care privesc copiii asistati in centre; 

m) este membru al echipei multidisciplinare. 
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(4) Atributiile Psihologului: 
a) este membru al echipei multidisciplinare; 
b) întocmeşte şi completează fişele de evaluare  psihologică individuală în vederea 

recomandărilor şi controlul măsurilor de stimulare a dezvoltării psihologice în 
cadrul procesului  de recuperare; 

c) aplică metode psihoterapeutice corespunzatoare activităţilor de recuperare, 
interpretează datele obţinunte şi face recomandările necesare; 

d) acordă consiliere psihologică de la admiterea copiilor în centru şi pe tot parcursul 
locuirii acestora în cadrul centrului; 

e) contribuie la îmbunatăţirea permanentă a relaţiilor dintre copii; 
f) iniţiază şi stimulează activităţi terapeutice şi ludice de grup; 
g) identifică problemele cu care se confruntă copiii şi dezvoltă soluţii pentru 

rezolvare; 
h) identifică tulburările comportamentale, tulburările nevrotice, tulburările de 

personalitate şi tulburările emoţionale (depresii, stari de anxietate) şi asigură 
optimizarea acestora; 

i) concepe si organizeaza programe psihoterapeutice pentru copii cu nevoi sociale  
sau speciale care prezinta tulburari de comportament; 

j) initiaza, concepe, coordoneaza si monitorizeaza programe de activitate educativ 
- recuperatorie, de abilitare si reabilitare pentru copii cu nevoi speciale; 

k) stimulează  dezvoltarea şi mentinerea autonomiei personale ale copiilor; 
l) stimulează dezvoltarea armonioasă a personalităţii copiilor; 
m) stimulează procesele psihice ale copiilor; 
n) asigură sprijin şi orientare pentru integrare/ reintegrare socială; 
o) contribuie la creşterea gradului de adaptabilitate a copiilor la mediu, la 

aprofundarea abilităţilor de comunicare, relaţionare, a deprinderilor sociale. 
 

 (5) Atributii specifice – asistent medical generalist: 
a) cunoaste metodele, tehnicile si procedurile specifice profesiei, legislatia în 

domeniul de activitate si în domeniul protectiei copilului;  
b) primeste copiii in colectivitate, efectuează evaluarea medicală iniţială, 

consemnand in foaia de observatii si in registrul medical, iar dupa primirea 
copiiilor in centru, face demersuri pentru inscrierea acestora pe listele unui 
medic de familie; 

c) urmareste evolutia zilnica a copiilor, sesizeaza medicul curant sau unitatea de 
urgenta in cazul aparitiei unor probleme medicale in randul copiilor /tinerilor; 

d) asigura asistenta medicala de urgenta, ia masuri de internare a copiilor in spital, 
pregatindu-i de internare; 

e) asigura dreptul la intimitate, spatiu personal si confidentialitate intr-un mod cat 
mai apropiat de mediul familial, copiilor şi tinerilor din Centru; 

f)   efectueaza tratamente medicale la indicatia medicului de familie/specialist; 
respecta programul national de imunizare;  

g) insoteste copiii la tratamente de specialitate in clinici, izoleaza copiii bolnavi 
sau suspecti de a fi bolnavi  si informeaza medicul; 
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h) ajuta copiii, prin metode educative adecvate nivelului de varsta sa adopte un stil 
de viata sanatos, sa inteleaga importanta igienei personale, a alimentatiei 
corecte, deruleaza programe de educatie sexuala si contraceptiva , programe de 
educatie impotriva fumatului si a consumului de droguri si bauturi alcoolice, 
activitatile desfasurate vor fi consemnate in scris; 

i)   controleaza, zilnic, starea de curatenie a copiilor si modul cum sunt imbracati 
si raporteaza in scris sefului de centru;  

j)   face parte din echipa pluridisciplinara a centrului cu care comunica, 
colaboreaza, si asigura o interventie profesionista;  

k) asigura fiecarui copil, sprijin personalizat; 
l)   este persoană responsabilă cu implementarea PIS-urilor de sănătate; 
m) respecta procedurile stabilite de normele legale in vigoare pentru primirea, 

evidenta, depozitarea, manipularea, administrarea si indepartarea 
medicamentelor;  

n) administreaza medicamente doar pe baza prescriptiei medicului cu exceptia 
medicamentelor din trusa de prim-ajutor; 

o) intocmeste periodic necesarul de medicamente si materiale sanitare de stricta 
necesitate si tine evidenta stocului de medicamente la nivelul centrului; 

p) răspunde de evidenţa intrărilor şi consumurilor de medicamente pe baza 
registrului de medicamente; 

q) efectueaza, împreună cu medicul de familie bilanturile de sanatate ale copiilor;  
r)   mentioneaza in fisa medicala de la nivelul centrului toate internarile si evolutia 

starii de sanatate a copiilor; 
s) primeste si solutioneaza si alte sarcini trasate de conducerea institutiei, pe linie 

ierarhica, în limita competentelor profesionale pe care le are; 
t)   urmareste evolutia lunara a sanatatii copiilor intocmind in acest sens o fisa 

lunara de observatii pentru toti beneficiarii serviciului rezidential; 
u) controleaza modul de depozitare al alimentelor si termenele de garantie; 
v) are obligatia de a evalua calitatea alimentelor inainte de preparare, precum si 

calitatea felurilor de mancare dupa prepararea alimentelor de catre bucatar, 
raportand in scris sefului de centru neregulile constatate;  

w) participă, alături de bucatar, magazioner şi copii, la intocmirea meniului 
saptamânal intocmeste si semnează  LZA.(lista zilnica de alimente); 

x) are obligatia de a notifica sefului de centru, toate incidentele survenite in timpul 
programului de lucru; 

y) se autodeclara in caz de imbolnavire; 
z) asigura supravegherea copiilor in timpul zilei impreuna cu ceilalti salariati; 
aa) anual, isi efectueaza analizele medicale obligatorii, control psihiatric, control 

psihologic, control la medicul de familie;  
bb) are obligatia de a semnala situatii de abuz, neglijare, exploatare a copilului in 

cadrul centrului sau in afara centrului, prin completarea corespunzatoare a fisei 
de semnalare a abuzului. In centru este strict interzisa agresarea verbala sau 
fizica a copiilor; sunt interzise masurile disciplinare excesive sau irationale;  
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cc) ii este interzisa difuzarea oricaror date sau informatii legate de copiii/tinerii 
aflati in Centru sau de activitatea din Centru, in forma audio, video scrisa sau 
sub orice alta forma; 

dd) permite accesul persoanelor straine in incinta Centrului numai cu acordul 
expres al coordonatorului de centru; 

ee) pentru eficientizarea activitatii de monitorizare a certificaterlor de handicap si 
expertiza si orientare scolara/profesionala, tine evidenta valabilitatii 
certificatelor de handicap, intocmeste documentatia necesara reinnoirii 
certificatelorde handicap si certificatelor de expertiza si orientare scolara; 
depune in termen legal, documentatia intocmita, la comisiile de evaluare pentru 
copii si adulti; 

ff)  evalueaza, zilnic, calitatea alimentelor din punct de vedere al igienei, precum si 
calitatea felurilor de mancare obtinute dupa prepararea hranei; 

gg) stabileste si mentine relatii profesionale cu întreg personalul institutiei si are 
o atitudine politicoasa;  

hh) respecta normele de P.S.I.; 
ii)  cunoaste si respecta continutul documentelor relevante pentru munca sa: 

misiunea institutiei, MOF, NIF, PI, codul de conduită pentru personalul 
contractual si procedurile de lucru specifice;  

jj)  pastreaza confidentialitatea informatiilor si a documentelor de serviciu. 
kk)   face parte din echipa pluridisciplinara a centrului cu care comunica, 

colaboreaza, si asigura o interventie profesionista;  
ll)  asigura fiecarui copil, sprijin personalizat; 

 
(6)Atributiile educatorului: 
a) desfăşoară activitatea educativă în vederea asigurării dezvoltării armonioase 
fizice şi psihice a copiilor, pe bază de planificare zilnică care trebuie să cuprindă: 
stabilirea relaţiilor afective adult – copil; stimularea dezvoltării psihomotorie, 
intelectuală şi afectivă a copiilor; metodele de formare şi fixare a deprinderilor de 
autoservire; efectuarea unor exerciţii corespunzătoare vârstei copiilor din grupa 
respectivă precum şi plimbările şi jocurile în aer liber, când condiţiile atmosferice 
permit desfăşurarea acestor activităţii;  
b) elaborează planul de lucru şi întocmeşte dosarul copilului pe parte educativă ; 
c) colaboreaza cu ceilalţi membrii ai echipei pluridisciplinare în ceea ce priveşte 
programul terapeutic propus; colaborează permanent cu managerul de caz, îi  
transmite acestuia informaţiile şi documentele solicitate pentru instrumentarea 
cazurilor copiilor care beneficiază de serviciile Centrului sau pentru care 
reprezentanţii legali ai acestora solicită admiterea in cadrul Centrului; 
d) colaborează cu managerul de caz în stabilirea activităţilor pe termen lung în 
domeniul educaţional şi asigură monitorizarea realizării acestor activităţi ; 
e) completează fişa specială în cazul în care se aplică copiilor măsuri restrictive, 
numai ca ultimă soluţie de prevenire sau stopare a vătămării copilului, a altor 
persoane ori a unor distrugeri importante de bunuri materiale. Măsurile nu se aplică 
punitiv, ci doar pentru oprirea comportamentelor deviante ; 
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f) organizează şi desfăşoară jocurile conform planificării pe grupe de vârste şi 
gradul de dezvoltare psihomotorie; 
g) reactioneze pozitiv la diversele comportamente ale copiilor si ia sanctiunile 
educative adecvate, constructive in cazul unor comportamente inacceptabile 
repetate ale acestora;  
h) foloseşte şi păstrează jucăriile şi materialele din dotare pentru procesul educativ, 
participă în mod direct la confecţionarea unora din acestea, folosind ca materie 
primă resursele locale; 
i)  se preocupă de intimizarea camerelor, sălilor de joc, holurilor, camerelor de 
acivităţi prin desene, picturi şi obiecte de ornament; 
j)  periodic întocmeşte caracterizările copiilor din grupa respectivă, având la bază o 
cunoaştere amănunţită a fiecărui copil, caz în parte; 
k) desfăşoară activităţile educative individualizate în funcţie de dezvoltarea copiilor 
din grupa respective; 
l)  organizează plimbări cu copii din grupa în zonele de agrement din împrejurimile 
centrului; 
m) pregăteşte şi organizează serbări cu copii cu ocazia zilelor festive şi în alte 
situaţii;  
n) nu furnizează date persoanelor fizice, juridice, mass-media (păstrarea 
confidenţialităţii conform declaratiei de confidentialitate); 
o) supraveghează în permenenţă curăţirea copiilor şi le face toaleta ori de câte ori 
este nevoie; 
p) imbracă şi schimbă copii ori de câte ori este nevoie; 
q) ajută copii pentru a-şi forma autonomie în igiena personală, hrănire; 
r) participă şi răspunde de efectuarea zilnică a curăţeniei; 
s) colectează şi spală lenjeria murdară şi îmbrăcămintea copiilor; 
t) gestionează echipamentul copiilor si  răspunde de întreţinerea acestuia în bune 
condiţii.  
u) răspund pentru păstrarea în condiţii optime a locuinţei, mobilierului şi altor 
bunuri din dotare; 
v) pregăteşte şi execută îmbăierea copiilor; 

w) este membru al echipei multidisciplinare. 
 

(7) Atributiile pedagogului de recuperare:  
n) desfăşoară activitatea educativă în vederea asigurării dezvoltării armonioase 
fizice şi psihice a copiilor, pe bază de planificare zilnică care trebuie să cuprindă: 
stabilirea relaţiilor afective adult – copil; stimularea dezvoltării psihomotorie, 
intelectuală şi afectivă a copiilor; metodele de formare şi fixare a deprinderilor de 
autoservire; efectuarea unor exerciţii corespunzătoare vârstei copiilor din grupa 
respectivă precum şi plimbările şi jocurile în aer liber, când condiţiile atmosferice 
permit desfăşurarea acestor activităţii;  
o) elaborează planul de lucru şi întocmeşte dosarul copilului pe parte de recuperare ; 
p) colaboreaza cu ceilalţi membrii ai echipei pluridisciplinare în ceea ce priveşte 
programul terapeutic propus; colaborează permanent cu managerul de caz, îi 
transmite acestuia informaţiile şi documentele solicitate pentru instrumentarea 
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cazurilor copiilor care beneficiază de serviciile Centrului sau pentru care 
reprezentanţii legali ai acestora solicită admiterea in cadrul Centrului; 
q) colaborează cu managerul de caz în stabilirea activităţilor pe termen lung în 
domeniul educaţional şi asigură monitorizarea realizării acestor activităţi; 
r) completează fişa specială în cazul în care se aplică copiilor măsuri restrictive, 
numai ca ultimă soluţie de prevenire sau stopare a vătămării copilului, a altor 
persoane ori a unor distrugeri importante de bunuri materiale. Măsurile nu se aplică 
punitiv, ci doar pentru oprirea comportamentelor deviante ; 
s) organizează şi desfăşoară jocurile conform planificării pe grupe de vârste şi gradul 
de dezvoltare psihomotorie; 
t) foloseşte şi păstrează jucăriile şi materialele din dotare pentru procesul educativ, 
participă în mod direct la confecţionarea unora din acestea, folosind ca materie 
primă resursele locale; 
u) se preocupă de intimizarea camerelor, sălilor de joc, holurilor, camerelor de 
activităţi prin desene, picturi şi obiecte de ornament; 
v)  periodic întocmeşte caracterizările copiilor din grupa respectivă, având la bază o 
cunoaştere amănunţită a fiecărui copil; 
w)  desfăşoară activităţile educative individualizate în funcţie de dezvoltarea copiilor 
din grupa respectivă; 
x) organizează plimbări cu copii din grupa în zonele de agrement din împrejurimile 
centrului; 
y) este membru al echipei multidisciplinare; 
z) pregăteşte şi organizează serbări cu copii cu ocazia zilelor festive şi în alte 
situaţii;  
aa)  nu furnizează date persoanelor fizice, juridice, mass-media (păstrarea 
confidenţialităţii conform declaratiei de confidentialitate). 

(8) Atributiile kinetoterapeutului: 

p) execută programul de kinetoprofilaxie sau kinetoterapie după caz; 
q) intocmeşte fişa individuală a copilului; 
r) realizează testări iniţiale, intermediare şi finale pentru copiii aflati in evidenţa sa; 
s) colaborează cu ceilalti salariaţi ai Centrului pentru îndeplinirea obiectivelor 
propuse; 
t) sesizează medicul curant sau unitatea sanitară de urgenţă, în cazul apariţiilor, 
problemelor medicale în timpul procesului de recuperare; 
u) creează un mediu securizant (fizic şi psihic) pentru viaţa copiilor; 
v) colaboreaza cu ceilalti membrii ai echipei pluridisciplinare în ceea ce priveşte 
programul terapeutic propus; colaborează permanent cu managerul de caz, îi 
transmite acestuia informaţiile şi documentele solicitate pentru instrumentarea 
cazurilor copiilor care beneficiază de serviciile Centrului sau pentru care 
reprezentanţii legali ai acestora solicită admiterea în cadrul Centrului; 
w) se ocupă de amenajarea sălii de kinetoterapie şi răspunde de aparatura 
existentă; răspunde, impreună cu ceilalti salariaţi ai Centrului, de păstrarea 
bunurilor din dotarea Centrului; 
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x) nu furnizează date persoanelor fizice, juridice, mass-media - păstrarea 
confidenţialităţii conform declaratiei de confidentialitate; 
y) este membru al echipei multidisciplinare. 
 
(9) Atributiuile infirmierei: 
      
a) asigură fiecărui copil sprijin individualizat şi personalizat, fără discriminare; 
b) impreună cu celelalte categorii de personal contribuie prin toate acţiunile sale la 
stabilirea şi menţinerea unui mediu cald şi stimulativ care favorizează dezvoltarea 
fiecărui copil; 
c) asigură supravegherea copiilor în timpul zilei, împreună cu asistenta medicală şi 
instructorul de educaţie;  
d) administrează alimentaţia copilului conform indicaţiilor medicului şi asistentei 
respectând tehnica alimentaţiei la biberon sau căniţe, în funcţie de vârsta copilului şi 
gradului de handicap; 
e) pregăteşte şi execută îmbăierea copiilor; 
f) ajută asistenta medicală la termometrizare, cântărirea copiilor;  
g) supraveghează în permenenţă curăţirea copiilor şi le face toaleta ori de câte ori 
este nevoie; 
h) imbracă şi schimbă copii ori de câte ori este nevoie; 
i) ajută copii pentru a-şi forma autonomie în igiena personală, hrănire; 
j) participă şi răspunde de efectuarea zilnică a curăţeniei; 
k) urmăreşte şi semnalează asistentei medicale orice eveniment ce intervine în 
starea de sănătate a copiilor; 
l) sunt interzise formulele de adresare jignitoare si umilitoare; 
m) semnalează şefilor ierarhici evenimentele deosebite intervenite în timpul 
serviciului; 
n) colectează şi spală lenjeria murdară şi îmbrăcămintea copiilor; 
o) gestionează echipamentul copiilor, sunt răspunzătoare de întreţinerea acestuia în 
bune condiţii;  
p) răspund pentru păstrarea în condiţii optime a locuinţei, mobilierului şi altor 
bunuri din dotare; 
q) nu furnizează date persoanelor fizice, juridice, mass-media; 
r) supraveghează în permenenţă curăţirea copiilor şi le face toaleta ori de câte ori 
este nevoie; 

 
(9) Atributiile asistentului social: 
 
a) constientizeaza rolul sau in echipa pluridisciplinara si dezvolta relatii 
profesionale de colaborare pe orizontala si pe verticala; 
b) participa la intalnirile organizate de seful de complex cu managerul de caz de la 
DGASPC in scopul analizarii situatiei copilului si cunoaste procedurile de 
colaborare cu managerul de caz si cu alti specialist; 
c) realizeaza evaluari bio/psiho/sociale ale copiilor si familiilor acestora pentru 
identificarea si definirea problemelor/nevoilor/dificultatilor cu care se confrunta, 
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efectueaza anchete socilae intocmeste rapoarte pentru a fi prezentate conducerii 
DGASPC, Comisie pentru Protectia Copilului sau in instanta, cu supervizare, cu 
privire la situatia copiilor cu nevoi special care beneficiaza de protective in cadrul 
centrului; 
d) participa la activitatile educative ale copiilor sustinute de educator si in echipa la 
evaluarea deprinderilor de viata independent ale copiilor din centru; 
e) asista copilul cu nevoi special in toate activitatile prevazute in PIP, PIS; 
f) evalueaza rezultatele interventiilor inteprinse si gradul de atingere a obiectivelor 
stabilite pentru fiecare caz in parte, in cazul neindepliniri obiectivelor analizeazas 
cauzele, propoune reformularea obiectivelor si identifica solutii alternative pentru 
atingerea acestora; 
g) consiliaza familia naturala/largita, individual sau impreuna cu psihologul, in 
vederea reintegrarii in familie a copilului; 
h) realizeaza consilierea personalului in legatura cu proiectele personalizate ale 
copiilor (PIP, PIS, program de acomodare, program educational) incluzand relatia 
cu familia; 
i) primeste si solutioneaza si alte sarcini trasate de conducerea institutiei, pe linie 
ierarhica, in limita competentelor profesionale pe care le are. 

 
 

ARTICOLUL 11  
Personalul administrativ, gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire 

 
(1) Personalul administrativ care asigură activităţile auxiliare serviciului social 
aprovizionare, mentenanţă, achiziţii,  este muncitor calificat bucatarie  (512001) - 1 
a) atributiile muncitorului calificat bucătarie:  
1. participa la intocmirea meniului; 
2. preia alimentele de la magazie, pe baza foii de alimente zilnice; 
3. pregateste mancarurile conform retetarului; 
4. participa la spalarea si dezinfectia vaselor, veselei, instalatiei si interioarelor; 
5. pregateste hrana in conditii igienico- sanitare conform normelor in vigoare; 
6. raspunde de vesela si tacamurile din dotare; 
7. pastreaza in bune conditii ustensilele si aparatura din dotare; 
8. opreste probe alimentare la fiecare masa si le pastreaza 72 de ore, acestea fiind 
etichetate; 
9. mentine curatenia in bucatarie si in spatiile de depozitare a alimentelor; 
10. participa la servirea mesei; 
11. participa la activitati de perfectionare profesionala;  
12. respecta declaratia de confidentialitate. 
 
 
 
 

 



ARTICOLUL 12
Finanfarea Casei de Tip Familial Maria -  Ioana

A

(1) In estimarea bugetului de venituri §i cheltuieli, Casa de Tip Familial Maria- 
Ioana are in vedere asigurarea resurselor necesare acordarii serviciilor sociale cel 
pupn la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile.
(2) Finan^area cheltuielilor Casei de Tip Familial Maria-Ioana se asigura, in 
condipile legii, din urmatoarele surse:
a) bugetul local al judepilui;
b) bugetul de stat;
c) donapi, sponsorizari sau alte contribupi din partea persoanelor fizice ori juridice 
din tara §i din strainatate;
d) fonduri exteme rambursabile §i nerambursabile;
e) alte surse de finan^are, in conformitate cu legislapa in vigoare.

ARTICOLUL 13 
Dispozifii finale

(1) Serviciile specializate §i compartimentele din cadrul Direcpei Generale de 
Asistenpi Sociala §i Protecpa Copilului Teleorman sunt obligate sa asigure Casei de 
Tip Familial Maria -  Ioana sprijinul necesar pentru indeplinirea atribupilor ce li 
revin.

(2) Prezentul regulament de organizare §i funcponare se completeaza cu prevederile 
actelor normative in domeniu §i ale hotararilor Consiliului Jude^ean Teleorman.
(3) Modificarea §i completarea prezentului regulament se face numai prin hotarare a 
Consiliului Jude^ean Teleorman.

Director execiitiy,
Ec. Melintescu Valentina

p. PRESEDINTE,

Vicepresedinte, 
Cristescu Ionel Danut

# -  '

Director executiv, 
Jr. Idnescu Iuliana
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REGULAMENT  

DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL  

       CENTRULUI DE PROTECTIE DE TIP FAMILIAL A 
COPILULUI CU HANDICAP SEVER RAZA DE SOARE  

 
ARTICOLUL 1  

Definiţie 
 

(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului 
social Centrul de Protecţie de Tip Familial a Copilului cu Handicap Sever Rază de 
Soare, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman, în vederea asigurării 
funcţionării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a 
asigurării accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere, 
serviciile oferite etc. 
(2)Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele 
beneficiare, cât şi pentru angajaţii complexului şi, după caz, pentru membrii familiei 
beneficiarilor, reprezentanţii legali/convenţionali, vizitatori. 
 

ARTICOLUL 2  
Identificarea serviciului social 

 
(1)Centrul de Protecţie de Tip Familial a Copilului cu Handicap Sever Rază de Soare, 
are cod serviciu social 8790CR-C-I si este administrat de furnizorul DGASPC 
Teleorman care detine licenta de functionare provizorie nr. 1925 din 14.04.2016, 
aprobata prin decizia MMFPSPV, cu sediul in Alexandria, str.Turnu Magurele, nr. 1, 
Bl. 614, sc. A, ap 1,  jud Teleorman.  
(2) Centrul de Protecţie de Tip Familial a Copilului cu Handicap Sever “Rază de 
Soare”, este organizat şi funcţionează în cadrul Complexului de Servicii pentru Copilul 
cu Nevoi Speciale din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Teleorman, în regim de componentă funcţională a acesteia, fără personalitate 
juridică, cu o capacitate maxima de 8 de locuri. 
 

ARTICOLUL 3  
Scopul serviciului social 

 
   (1) Scopul Centrului de Protecţie de Tip Familial a Copilului cu Handicap Sever 
Rază de Soare este de a furniza sau asigura accesul copiilor cu handicap, pe o perioadă 
determinată, la găzduire, îngrijire, reabilitare, educaţie şi pregătire în vederea 
reintegrării sau integrării familiale şi integrării/includerii sociale. 
   (2) Serviciile sociale furnizate Centrul de Protecţie de Tip Familial a Copilului cu 
Handicap Sever Rază de Soare sunt în conformitate cu standardele de calitate minime 
obligatorii. Centrul asigură beneficiarilor: asistenţă şi îngrijire medicală, îngrijire 
personală, supraveghere, consiliere psihologică şi suport emoţional, cazare pe perioada 
nedeterminată, masă, inclusiv preparare hrană caldă, curăţenie, alte activităţi, după caz: 
recuperare medicală, socializare, activităţi administrative. 
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ARTICOLUL 4  
Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare 

 
(1) Centrul de Protecţie de Tip Familial a Copilului cu Handicap Sever Rază de Soare 
funcţionează cu respectarea funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general 
de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011, 
legea asistentei sociale, cu modificările ulterioare, Legea nr. 272/ 2004 privind 
protectia si promovarea drepturilor copilului, republicată cu modificările şi 
completările ulterioare, Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap republicată, cu modificările şi completările ulterioare precum 
şi a altor acte normative secundare aplicabile domeniului. 
(2) Standardul minim de calitate aplicabil este Ordinul nr. 27/2004 pentru aprobarea 
Standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecţia copilului de tip 
rezidenţial pentru copii cu dizabilităţi. 
(3) Centrul de Protecţie de Tip Familial a Copilului cu Handicap Sever Rază de Soare 
este înfiinţat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr 58/ 2004 şi 
funcţionează în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului. 
 

ARTICOLUL 5  
Principiile care stau la baza acordării serviciului social 

 
 (1) Centrul de Protecţie de Tip Familial a Copilului cu Handicap Sever Rază de Soare 
se organizează şi funcţionează cu respectarea principiilor generale care guvernează 
sistemul naţional de asistenţă socială, precum şi a principiilor specifice care stau la 
baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislaţia specifică, în convenţiile 
internaţionale ratificate prin lege şi în celelalte acte internaţionale în materie la care 
România este parte, precum şi în standardele minime de calitate aplicabile. 
(2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul Centrului 
de Protecţie de Tip Familial a Copilului cu Handicap Sever Rază de Soare sunt 
următoarele: 
a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare; 
b) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte 
egalitatea de şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi 
demnitatea personală şi întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire 
la persoanele beneficiare; 
c) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare; 
d) deschiderea către comunitate; 
e) asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea 
drepturilor lor; 
f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în 
unitate a unui personal mixt; 
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g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-
se cont, după caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi 
capacitate de exerciţiu; 
h) facilitarea menţinerii relaţiilor personale ale beneficiarului şi a contactelor directe, 
după caz, cu fraţii, părinţii, alte rude, prieteni, precum şi cu alte persoane faţă de care 
acesta a dezvoltat legături de ataşament; 
i) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare; 
j) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare; 
k) preocuparea permanentă pentru identificarea soluţiilor de integrare în familie sau, 
după caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza 
potenţialului şi abilităţilor persoanei beneficiare de a trăi independent; 
l) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active 
a acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate; 
m) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare; 
n) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale; 
o) primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea 
propriilor capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor 
de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat; 
p) colaborarea Centrului de Tip Familial Alexandra – Violeta cu serviciul public de 
asistenţă socială. 
 

ARTICOLUL 6  
Beneficiarii serviciilor sociale 

 
(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Centrul de Protecţie de Tip Familial a 
Copilului cu Handicap Sever Rază de Soare sunt: 
a) copilul cu handicap/dizabilităţi, separat, temporar sau definitiv, de părinţii săi, ca 
urmare a stabilirii măsurii plasamentului în acest tip de serviciu, în condiţiile legii; 
b) copilul cu handicap/dizabilităţi pentru care a fost dispus, în condiţiile legii, 
plasamentul în regim de urgenţă; 
(2) Condiţiile de acces/admitere în centru sunt următoarele: 
a) plasamentul copilului în cadrul Centrului de Protecţie de Tip Familial a Copilului cu 
Handicap Sever Rază de Soare se dispune numai în situaţia copiilor pentru care nu este 
posibilă menţinerea în familia de origine sau nu a fost identificată o măsură de 
protecţie de tip familial, cu respectarea principiilor prevăzute in Legea 272/2004 
privind protectia si promovarea drepturilor copilului republicată. 
b) accesul beneficiarilor în cadrul Centrului de Protecţie de Tip Familial a Copilului cu 
Handicap Sever Rază de Soare se face în baza: 
1.măsurii de plasament dispuse în condiţiile legii de către Comisia pentru Protecţia 
Copilului; 
2. dispoziţiei de plasament în regim de urgenţă, emise de către directorul D.G.A.S.P.C. 
3. ordonanţei preşedinţiale emise de către instanţa judecatorească; 
4. sentinţei civile emise de către instanţa judecătorească. 
c) acte necesare: - dosarul de admitere al copilului în centru cuprinde următoarele 
documente, în original; 
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1.planul de servicii întocmit de către persoana cu atribuţii de asistenţă socială 
/Serviciul public de asistenţă socială de la domiciliul copilului; 
2.ancheta socială întocmită de către acelaşi serviciu sau persoană, cu propunerea de 
instituire a  unei măsuri de protecţie specială; 
3.cererea din partea reprezentantului legal al copilului; 
4.acte de identitate părinţi sau, după caz, adresă de la S.P.C.L.E.P. sau Poliţia de la 
domiciliul copilului, certificatul de căsătorie, hotărîrea de divorţ, etc.; 
5.adeverinţe cu retribuţia tarifară părinţi sau cupoane de pensie; 
6.certificatul de naştere al copilului ; 
7.C.I./B.I. al copilului; 
8.certificatul de expertiză şi orientare şcolară/profesională întocmit de Compartimentul 
de evaluare complexă a copilului cu dizabilităţi şi eliberat în baza unei Hotărâri a 
Comisiei pentru Protecţia Copilului Teleorman; 
9.certificatul de încadrare intr-un grad de handicap întocmit de acelaşi compartiment şi 
eliberat în baza unei Hotărâri a Comisiei pentru Protecţia Copilului Teleorman, unde a 
fost cazul; 
10.raportul de ancheta sociala a copilului, întocmit de Serviciul management de caz; 
11.planul individualizat de protecţie; 
12.contractul cu familia, dacă copilul are părinţi, sau în lipsa acestora, cu 
reprezentantul legal al copilului sau cu tânărul, protejat în centru. 
d) criterii de eligibilitate: 
1.copilul ai cărui părinţi sunt decedaţi, necunoscuţi, decăzuţi din exerciţiul drepturilor 
parintesti sau carora li s-a aplicat pedeapsa interzicerii drepturilor parintesti, pusi sub 
interdictie, declarati judecatoreste morti sau disparuti, cand nu a putut fi instituita 
tutela; 
2.copilul care, in vederea protejarii intereselor sale, nu poate fi lasat in grija parintilor 
din motive neimputabile acestora; 
3.copilul abuzat sau neglijat; 
4.copilul gasit sau copilul parasit in unitati sanitare; 
 (3) Condiţii de încetare a serviciilor: 
a) in cazul în care se continuă protecţia specială într-o instituţie de tip rezidenţial, 
Centrul, pe langă activităţile de formare de deprinderi de viaţă independentă, se asigură 
că tânărul/copilul este implicat în anumite programe de tranziţie, parcurgându-se 
următoarele etape: 
1.consilierea copilului/tânărului urmărind informarea acestuia despre caracteristicile 
concrete ale viitorului mod de viaţă în conformitate cu tipul de dizabilitate şi gradul de 
handicap; 
2.program de vizite la locul în care urmează să fie transferat, unde se va întâlni cu  
personalul şi cu rezidenţii;  
3.intâlnire între echipele pluridisciplinare din cele doua instituţii pentru discutarea 
cazului; 
4.pentru asigurarea unui sentiment de continuitate după parasirea unitaţii, 
copilul/tânărul va fi vizitat de către personalul centrului şi de prietenii pe care i-a avut 
in centru; 
5.inainte de ieşirea din centru copilul/tânărul este reevaluat; 
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6.la ieşirea din centru copilul/tânărul este însoţit de reprezentantul legal, aceste lucruri 
fiind consemnate în dosarul copilului.    
b) in situaţia în care copilul/tânărul urmează să fie integrat în familia naturală/lărgită, 
echipa pluridisciplinară trebuie să asigure următoarele: 
1.consilierea familiei în vederea desfăşurării în cele mai bune condiţii a procesului de 
acomodare a copilului în viitorul mediu; 
2.implicarea tuturor membrilor familiei încă de la debutul procesului de acomodare şi 
pe toată perioada desfăşurării acesteia; 
3.consilierea copilului/tânărului urmărindu-se informarea acestuia despre 
caracteristicile concrete ale viitorului mod de viaţă în conformitate cu tipul dizabilităţii 
şi gradul de handicap; 
4.procesul de acomodare se va realiza pe parcursul unui număr de întâlniri care vor fi 
coordonate de către psihologul centrului, iar numărul întâlnirilor diferă de la un caz la 
altul, ritmul fiind condiţionat de particularităţile fiecărui copil/tânăr; 
5.inainte de ieşirea din centru, copilul/tânărul va fi reevaluat;  
6.sesizarea autoritatii locale de la domiciliu sau reşedinta părinţilor şi întocmirea 
rapoartelor lunare de către managerul de caz;  
7.insoţirea copilului/tânărului de către reprezentantul legal.             
c) la părăsirea centrului, se eliberează următoarele documente: 
1. hotărârea comisiei sau a instanţei de judecată, privind încetarea măsurii de protecţie, 
original; 
2.actele de identitate, în original; 
3.certiticatul de încadrare într-un grad de handicap, în original; 
4.certificatul de orientare şcolară, în copie; 
5.fişa medicală actualizată, în copie. 
(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Centrul de Protecţie de Tip 
Familial a Copilului cu Handicap Sever Rază de Soare au următoarele drepturi: 
a) să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază de 
rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanţă personală ori socială; 
b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, 
respectiv la luarea deciziilor privind intervenţia socială care li se aplică; 
c) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite; 
d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atât timp cât se menţin 
condiţiile care au generat situaţia de dificultate; 
e) să fie protejaţi de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de 
exerciţiu; 
f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime; 
g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite; 
h) să li se respecte toate drepturile speciale în situaţia în care sunt minori sau persoane 
cu dizabilităţi. 
(5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Centrul de Protecţie de Tip 
Familial a Copilului cu Handicap Sever Rază de Soare au următoarele obligaţii:  
a) să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială, 
medicală şi economică; 
b) să participe, în raport cu vârsta, situaţia de dependenţă etc., la procesul de furnizare 
a serviciilor sociale; 
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c) să contribuie, în conformitate cu legislaţia în vigoare, la plata serviciilor sociale 
furnizate, în funcţie de tipul serviciului şi de situaţia lor materială; 
d) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală; 
e) să respecte prevederile prezentului regulament. 
 
 
 

ARTICOLUL 7  
Activit ăţi şi funcţii  

 
(1)Principalele funcţiile ale  Centrului de Protecţie de Tip Familial a Copilului cu 
Handicap Sever Rază de Soare sunt următoarele: 
a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea 
urmatoarelor: 
1. reprezentarea furnizorului de servicii sociale in contractul incheiat cu familia 
copilului beneficiar; 
2. gazduire pe perioada mentinerii active a masurii de protectie speciala; 
3. hrana pe perioada mentinerii active a masurii de protectie speciala - asigura copiilor 
o alimentatie corespunzatoare din punct de vedere calitativ si cantitativ, tinind cont de 
varsta, nevoile si preferintele acestora, cu problemele lor de sanatate, in conformitate 
cu legislatia in vigoare; 
4. ingrijire personala - asigura suport informal si ajutor (la copiii de varsta mica) pentru 
realizarea igienei personale, imbracare, dezbracare, igiena intima, precum si ajutor 
pentru servirea hranei in conditii adecvate, sprijinind in dezvoltarea deprinderilor de 
viata independenta; 
5. ingrijirea spatiilor de locuit- asigurarea curateniei zilnice, a conditiilor de locuit 
igenice si primitoare; asigura copiilor conditii de locuit de bunA calitate, decente 
asemanatoare mediului familial; asigura copiilor spatii igienico-sanitare suficiente, 
amenajate si dotate cu echipamentul corespunzator numarului nevoilor copiilor; 
6. asistenta medicala si supravegherea starii de sanatate- asistenta medicala, recuperare, 
ingrijire si supraveghere permanenta a beneficiarilor prin cadre medicale specializate si 
medici specialisti; acorda sprijin in administrarea tratamentelor medicate prescrise, 
desfasoara activitati de educatie sanitara, sprijina beneficiarul la efectuarea 
controalelor medicate necesare, asigura conditiile necesare pentru identificarea si 
evaluarea permanenta a nevoilor fizice, emotionale si de sanatate ale fiecarui copil, 
precum masurile corespunzatoare pentru satisfacerea acestor nevoi, igiena personala, 
supravegherea mentinerea starii de sanatate; acorda copiilor primal ajutor, tratamentul 
infectiilor intercurente si administrarea medicamentelor in cadrul serviciului prin 
personalul de specialitate, medicatia cronica in concordanta cu diagnosticul si 
recomandarile medicului specialist in conditii de supervizare din partea medicului 
centrului si a medicului de familie care coordoneaza implementarea programelor de 
interventie pentru sanatate; 
7. educare - asigura accesul beneficiarilor la educatie, informare, cultura; asigura 
educatia informala non-formala a beneficiarilor, in vederea asimilarii cunostintelor si 
deprinderilor necesare dobandirii autonomiei conform varstei si integrarii sociale; 
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sprijina si promoveaza, prin materiale si mijloace corespunzatoare, educatia copiilor, 
cu prioritate in unitati de invatamant din comunitate; 
8. elaborare si implementare programe de recuperare, individuale si de grup adaptate 
nevoilor fiecarui beneficiar; asigura interventie de specialitate; 
9. dezvoltarea abilitatilor de viata independenta - asigura socializarea beneficiarilor, 
dezvoltarea relatiilor cu comunitatea; asigura climatul favorabil dezvoltarii 
personalitatii copiilor; asigura participarea beneficiarilor la activitati de grup si la 
programe individualizate, adaptate nevoilor caracteristicilor tor; 
10. consiliere si asistenta psiho-sociala si suport emotional- ofera copiilor si familiei 
acestuia sprijin concret si incurajeaza mentinerea legaturilor cu parintii, familia extinsa 
si alte persoane importante sau apropiate fata de ei; consiliaza si aplica masuri de 
protejare a copiilor in orice forma de intimidare, discriminare, abuz, neglijare, 
exploatare, tratament inuman sau degradant; evaluare initiala, detaliata, mentinerea 
relatiei cu familia si altii semnificativi, revaluare psiho-scoio-medico-educationala; 
11. supraveghere- asigura paza securitatea beneficiarilor; asigura masuri de siguranta si 
securitate legale necesare pentru asigurarea protectiei copiilor, personalului a 
vizitatorilor impotriva evenimentelor accidentelor cu potential vatamator; 
12. reintegrare comunitara - contribuie la realizarea obiectivelor cuprinse in planul 
individualizat de protectie; urmarste modalitatile concrete de punere in aplicare a 
masurilor de protectie speciala, integrarea si evolutia beneficiarilor in cadrul serviciului 
si formuleaza propuneri vizand completarea sau modificarea planului individualizat de 
protectie sau imbunatatirea calitatii ingrijirii acordate; asigura pregatirea 
corespunzatoare a iesirii copilului/tanarului din serviciu, prin dezvoltarea deprinderilor 
de viata independenta si a altor conditii necesare pentru reintegrarea sau integrarea 
familiala si/sau socio-profesionala; 
13. socializare fi activitati culturale asigura copiilor oportunitati multiple de petrecere a 
timpului liber, de recreere socializare, care contribuie la dezvoltarea fizica, cognitiva, 
sociala si emotionala a copiilor; asigura accesul si conditiile pentru toti copiii aflati in 
protectie pentru ca acestia sä poata contacta si implica in viata lor orice persoana, 
institutie, asociatie sau serviciu din comunitate, conform propriilor dorinte, cu exceptia 
restrictiilor prevazute in metodologia de organizare functionare si planul individualizat 
de protectie; 
b) de informare a beneficiarilor, potentialilor beneficiari, autoritatilor publice si 
publicului larg despre domeniul sau de activitate, prin asigurarea urmatoarelor 
acrivitati: 
1. asigura consilierea si informarea familiilor proprii precum si a beneficiarilor privind 
problematica sociala, probleme de familie, psihologice, serviciile oferite etc.; 
2. efectueaza demersuri catre DGASPC pentru a dezvolta parteneriate si colaboreaza 
cu organizatii non-guvernamentale, institutii si alti reprezentanti ai societatii civile, in 
conditiile legii, in vederea diversificarii si imbunatatirii programelor de recuperare 
oferite persoanelor cu handicap, in functie de realitatile si specificul local; 
3. intervine in sensibilizarea comunitatii la nevoile specifice persoanelor cu handicap 
institutionalizate; 
4. promoveaza serviciul in comunitate prin distribuire de pliante si brosuri despre 
misiunea si serviciile oferite de centru; 
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5. organizeaza actiuni in comunitate in vederea relationarii copiilor cu persoane din 
mediul exterior institutiei; 
6. sprijina si incurajeaza voluntariatul in activitatile cu copii din centru; 
7. faciliteaza frecventarea de catre copii a institutiilor de invatamant din comunitate; 
8. Inlesneste participarea familiei, colegilor si a prietenilor la evenimente importante 
din viata beneficiarilor; 
9. elaborarea misiunii, ghidului beneficiarului, ghidului de prezentare a centrului, 
proiectului institutional, rapoarte de activitate; 
c) de promovare a drepturilor beneficiarilor ci a unei imagini pozitive a acestora, de 
promovare a drepturilor omului in general, precum si de prevenire a situatiilor de 
dificultate in care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de 
persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea urmatoarelor activitati: 
1. intocmirea documentatiei in vederea obtinerii actelor de identitate. Daca se constata 
ca un copil este lipsit, in mod ilegal, de elementele constitutive ale identitatii sale sau 
de unele dintre acestea, central prin serviciul de asistenta sociala este obligat sa ia de 
urgenta toate masurile necesare in vederea restabilirii identitatii copilului; 
2. identificarea familiei, a familiei extinse si altor persoane importante din viata 
copilului si facilitarea mentinerii relatiilor copilului cu acestia. Copilul care a fost 
separat de ambii parinti sau de unul dintre acetia printr-o masura dispusa in conditiile 
legii are dreptul de a mentine relatii personale si contacte directe cu ambii parinti, cu 
exceptia situatiei in care acest lucru contravine interesului superior al copilului. Fac 
exceptie cazurile in care instanta decide restrictii in acest sens, apreciind ca exista 
motive temeinice de natura a primejdui dezvoltarea fizica, psihica, intelectuala sau 
morala a copilului. Stabilirea relatiilor personale se realizeaza prin:  Intalniri ale 
copilului cu parintele ori cu o alta persoana care are, potrivit legii, dreptul la relatii 
personale cu copilul;  Vizite ale copilului la domiciliul acestuia;  Gazduirea copilului, 
pe perioada determinata, de catre parintele sau de catre alta persoana la care copilul nu 
locuieste in mod obisnuit;  Corespondenta ori alta forma de comunicare cu copilul;  
Transmiterea de informatii copilului cu privire la parintele si la alte persoane care au, 
potrivit legii, dreptul de a mentine relatii personale cu copilul;  Transmiterea de catre 
persoana la care locuieste copilul a unor informatii referitoare la copil, inclusiv 
fotografii recente, evaluari medicale sau scolare, catre parintele sau catre alte persoane 
care au dreptul de a mentine relatii personale cu copilul;  Intalniri ale copilului cu 
parintele on cu o alta persoana fata de care copilul a dezvoltat legaturi de atasament 
intr-un lac neutru in raport cu copilul, cu sau fara supravegherea modului in care 
relatiile personale sunt intretinute, in functie de interesul superior al copilului; 
3. consilierea parintilor si colaborarea cu autoritatile locale si ONG-uri in vederea 
ameliorarii conditiilor care au determinat separarea si realizarea demersurilor legale 
pentru reintoarcerea copilului in eel mai scurt limp alaturi de parintii sai, sau 
identificarea unei masuri de protectie de tip familial sau alternative; 
4. informarea beneficiarilor asupra drepturilor lor; 
5. cunoasterea de catre personal a modalitatilor de abordare fi relationare cu copiii 
beneficiari, in functie de situatiile particulare in care acestia se afla; 
6. centrul dispune de proceduri reguli care respecta drepturile  copiilor; 
7. asigura condijiile necesare pentru exprimarea opiniei copiilor beneficiari cu privire 
la serviciile primate; 
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8. asigura evidenta evenimentelor deosebite care afecteaza copiii beneficiari si 
intervine in toate cazurile semnalate; 
d) de asigurare a calitatii serviciilor sociale prin realizarea urmatoarelor activitati: 
1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate in procesul de acordare a 
serviciilor; 
2. realizarea de evaluari periodice a serviciilor prestate prin chestionare completate de 
copii/reprezentanti legali, personal, interviuri, vizite de coordonare, verificare efectuate 
de servicii specializate din D.G.A.S.P.C. sau institutii de control; 
3. participarea beneficiarilor: implicara activa a beneficiarilor si a familiilor acestora in 
planificarea, acordarea si evaluarea serviciilor sociale ( chestionare); 
4. acordarea serviciilor sociale: asigurarea, fara nici un fel de discriminare, a unor 
servicii sociale eficace, accesibile, comprehensive, sustenabile, centrate pe nevoile 
individuale ale beneficiarului; 
5. informarea copiilor beneficiari/apartinatorilor asupra modalitatii de formulare a 
eventualelor sesizari/reclamatii; 
6. incurajarea parteneriatelor pentru asigurarea sustenabilitatii si continuitatii 
serviciilor sociale, promovarea dezvoltarii serviciilor sociale de 
proximitate/comunitare si a integrarii acestora cu serviciile de sanatate, educatie si alte 
servicii de interes general; 
e) de administrare a resurselor financiare, materiale umane ale centrului prin realizarea 
urmatoarelor activitati: 
1. recrutarea si angajarea personalului calificat, cu abilitati empatice si de comunicare 
cu copiii, in conformitate cu legislatia in vigoare, ca urmare a nevoilor identificate si 
posturilor vacante, in scopul indeplinirii misiunii centrului in conditii optime 
(recrutarea se realizeaza de catre furnizorul public de servicii sociale-
D.G.A.S.P.C.Teleorman); 
2. respectarea si indeplinirea de catre personalul centrului a atributiilor si 
responsabilitatilor din fisele de post si a sarcinilor trasate de catre conducere; 
3. revizuirea fiselor de post in functie de dinamica cerintelor posturilor respective; 
4. asigurarea numarului si structurii de personal adecvate nevoilor si asigurarii 
continuitatii in ingrijire si educatie pentru beneficiari; 
5. realizarea evaluarii anuale a performantelor profesionale; 
6. dezvoltarea resurselor umane implicate in acordarea serviciilor sociale si 
imbunatatirea conditiilor de munca: recrutarea de personal calificat si asigurarea 
formarii continue a acestuia, implicarea voluntarilor, asigurarea conditiilor de lucru 
adecvate si a echipamentelor specifice activitatilor derulate, asigurarea sanatatii si 
securitatii la locul de munca; 
7. identificarea si asigurarea de surse suplimentare de finantare, cu precadere prin 
moblizarea resurselor comunitare pentru asigurarea derularii activitatilor centrului; 
8. supervizarea de catre seful de centru a modalitatii de utilizare a fondurilor alocate. 
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ARTICOLUL 8  
Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal 

 
(1) Centrul de Protecţie de Tip Familial a Copilului cu Handicap Sever Rază de Soare 
funcţionează cu un număr de 12.50 salariaţi, conform Organigramei şi a Statului de 
funcţii.  
a) personal de conducere: şef de complex – 0,25; 
b) personal de specialitate, de îngrijire şi asistenţă; personal de specialitate şi auxiliar: 
11; 
1.psiholog – 0.25;  
2.medic – 0.25; 
3.kinetoterapeut – 0,5; 
4.asistent social – 0,25; 
5.asistent medical – 7; 
6.infirmiera – 4. 
c) personal cu funcţii administrative, gospodărire, întreţinere-reparaţii, deservire: 1 
(2) Raportul angajat/ beneficiar este de 12.50/ 8. 
Personalul de specialitate este de 91%. 
 

ARTICOLUL 9  
Personalul de conducere 

 
(1) Personalul de conducere este: 
a) şef de complex. 
(2) Atribuţiile sefului de complex sunt: 
a) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul 
serviciului şi propune organului competent sancţiuni disciplinare pentru salariaţii care 
nu îşi îndeplinesc în mod corespunzător atribuţiile, cu respectarea prevederilor legale 
din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.; 
b) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul 
implementării obiectivelor şi întocmeşte informări pe care le prezintă furnizorului de 
servicii sociale; 
c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi 
perfecţionare; 
d) colaborează cu alte centre/alţi furnizori de servicii sociale şi/sau alte structuri ale 
societăţii civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătăţirii permanente a 
instrumentelor proprii de asigurare a calităţii serviciilor, precum şi pentru identificarea 
celor mai bune servicii care sa răspundă nevoilor persoanelor beneficiare; 
e) întocmeşte raportul anual de activitate; 
f) asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii 
serviciului/centrului; 
g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice şi a 
numărului de personal; 
h) desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii centrului în comunitate; 
i) ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la 
încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce; 
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j) răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul serviciului şi 
dispune, în limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea 
acestor activităţi sau, după caz, formulează propuneri în acest sens; 
k) organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a 
regulamentului de organizare şi funcţionare; 
l) reprezintă serviciul în relaţiile cu furnizorul de servicii sociale şi, după caz, cu 
autorităţile şi instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din 
străinătate; 
m) asigură comunicarea şi colaborarea permanentă cu serviciul public de asistenţă 
socială de la nivelul primăriei şi de la nivel judeţean, cu alte instituţii publice locale şi 
organizaţii ale societăţii civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor; 
n) întocmeşte proiectul bugetului propriu al serviciului şi contul de încheiere a 
exerciţiului bugetar; 
o) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi 
beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare; 
p) asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale; 
q) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 
(3) Funcţiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condiţiile 
legii. 
(4) Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducere trebuie să fie absolvenţi cu 
diplomă de învăţământ superior în domeniul psihologie, asistenţă socială şi sociologie, 
cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenţi cu 
diplomă de licenţă ai învăţământului superior în domeniul juridic, medical, economic şi 
al ştiinţelor administrative, cu experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor 
sociale. 
(5) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a conducătorului complexului 
se face în condiţiile legii. 

 
ARTICOLUL 10  

Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă.  
Personal de specialitate şi auxiliar  

 
(1) Personalul de specialitate este: 
a) medic de medicină de familie (221108); 
b) asistent medical generalist (325901),  
c) kinetoterapeut (226405); 
d) infirmieră (532103); 
e) asistent social (263501); 
f) psiholog (263411); 
 (2) Atribuţii ale personalului de specialitate: 
a) asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea 
prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile şi a prezentului 
regulament; 
b) colaborează cu specialişti din alte centre în vederea soluţionării cazurilor; 
identificării de resurse etc.; 
c) monitorizează respectarea standardelor minime de calitate; 
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d) sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, 
situaţii de nerespectare a prevederilor prezentului regulament etc.; 
e) întocmeşte rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată; 
f) face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi 
respectării legislaţiei; 
g) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 
(3) Atributiile medicului de medicină de familie: 
a) monitorizează evoluţia medicală a copiilor din cadrul serviciului: 
b) asigură evaluarea medicală iniţială, la admiterea în centre şi întocmeşte foile de 
observaţie şi PIS-urile pentru sănătate; 
c) asigură consultaţii copiilor cu boli acute şi cronice aflaţi cu măsură de protecţie în 
centrele menţionate mai sus; 
d) în situaţii de urgenţă, când se impune transferul copiilor la spitale, asigură legătura 
cu personalul medical de specialitate din aceaste unităţi;  
e) asigura examinarea tuturor copiilor/tinerilor din institutie pentru  examenul starii de 
sanatate in vederea aprecierii nivelului de dezvoltare fizica si a depistarii precoce a 
unor afectiuni; 
f) indrumă activitatea asistentelor medicale şi a infirmierelor din centre, sesizând 
coordonatorul centrelor  apariţia problemelor medicale; 
g) participă la stabilirea meniurile zilnice, în conformitate cu nevoile biologice 
specifice fiecărei vârste, cu privire la respectarea necesarului de calorii şi elemente 
nutritive, ţinând cont şi de nivelul alocaţiei de hrană prevăzut de legislaţia în vigoare; 
h) asigură fiecărui copil sprijin individualizat, fără discriminare; 
i) creează un mediu securizant (fizic şi afectiv) pentru viaţa copiilor;  
j) intocmeşte referatul medical către Comisia de Evaluare Complexă 
k) anunţă coordonatorul Complexului când apar evenimente deosebite în evoluţia 
copiilor asistaţi în centre; 
l) colaborează cu managerul de caz şi echipa pluridisciplinară în instrumentarea 
dosarelor copiilor asistaţi; 
m) păstrează confidenţialitatea datelor care privesc copiii asistati in centre; 
n) este membru al echipei multidisciplinare. 
 
(4) Atributiile Psihologului: 
a) este membru al echipei multidisciplinare; 
b) întocmeşte şi completează fişele de evaluare psihologică individuală în vederea 
recomandărilor şi controlul măsurilor de stimulare a dezvoltării psihologice în cadrul 
procesului de recuperare; 
c) aplică metode psihoterapeutice corespunzatoare activităţilor de recuperare, 
interpretează datele obţinunte şi face recomandările necesare; 
d) acordă consiliere psihologică de la admiterea copiilor în centru şi pe tot parcursul 
locuirii acestora în cadrul centrului; 
e) contribuie la îmbunatăţirea permanentă a relaţiilor dintre copii; 
f) iniţiază şi stimulează activităţi terapeutice şi ludice de grup; 
g) identifică problemele cu care se confruntă copiii şi dezvoltă soluţii pentru rezolvare; 
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h) identifică tulburările comportamentale, tulburările nevrotice, tulburările de 
personalitate şi tulburările emoţionale (depresii, stari de anxietate) şi asigură 
optimizarea acestora; 
i) concepe si organizeaza programe psihoterapeutice pentru copii cu nevoi sociale sau 
speciale care prezinta tulburari de comportament; 
j) initiaza, concepe, coordoneaza si monitorizeaza programe de activitate educativ-
recuperatorie, de abilitare si reabilitare pentru copii cu nevoi speciale; 
k) stimulează dezvoltarea şi mentinerea autonomiei personale ale copiilor; 
l) stimulează dezvoltarea armonioasă a personalităţii copiilor; 
m) stimulează procesele psihice ale copiilor; 
n) asigură sprijin şi orientare pentru integrare/ reintegrare socială; 
o) contribuie la creşterea gradului de adaptabilitate a copiilor la mediu, la aprofundarea 
abilităţilor de comunicare, relaţionare, a depinderilor sociale; 
p) este membru al echipei multidisciplinare; 

 (5) Atributii specifice – asistent medical generalist: 
a) cunoaste metodele, tehnicile si procedurile specifice profesiei, legislatia în domeniul de 

activitate si în domeniul protectiei copilului;  
b) primeste copiii in colectivitate, efectuează evaluarea medicală iniţială, consemnand in 

foaia de observatii si in registrul medical, iar dupa primirea copiiilor in centru, face 
demersuri pentru inscrierea acestora pe listele unui medic de familie; 

c) urmareste evolutia zilnica a copiilor, sesizeaza medicul curant sau unitatea de urgenta in 
cazul aparitiei unor probleme medicale in randul copiilor /tinerilor; 

d) asigura asistenta medicala de urgenta, ia masuri de internare a copiilor in spital, 
pregatindu-i de internare; 

e) asigura dreptul la intimitate, spatiu personal si confidentialitate intr-un mod cat mai 
apropiat de mediul familial, copiilor şi tinerilor din Centru; 

f)   efectueaza tratamente medicale la indicatia medicului de familie/specialist; respecta 
programul national de imunizare;  

g) insoteste copiii la tratamente de specialitate in clinici, izoleaza copiii bolnavi sau suspecti 
de a fi bolnavi  si informeaza medicul; 

h) ajuta copiii, prin metode educative adecvate nivelului de varsta sa adopte un stil de viata 
sanatos, sa inteleaga importanta igienei personale, a alimentatiei corecte, deruleaza 
programe de educatie sexuala si contraceptiva , programe de educatie impotriva fumatului 
si a consumului de droguri si bauturi alcoolice, activitatile desfasurate vor fi consemnate 
in scris; 

i)   controleaza, zilnic, starea de curatenie a copiilor si modul cum sunt imbracati si 
raporteaza in scris sefului de centru;  

j)   face parte din echipa pluridisciplinara a centrului cu care comunica, colaboreaza, si 
asigura o interventie profesionista;  

k) asigura fiecarui copil, sprijin personalizat; 
l)   este persoană responsabilă cu implementarea PIS-urilor de sănătate; 
m) respecta procedurile stabilite de normele legale in vigoare pentru primirea, evidenta, 

depozitarea, manipularea, administrarea si indepartarea medicamentelor;  
n) administreaza medicamente doar pe baza prescriptiei medicului cu exceptia 

medicamentelor din trusa de prim-ajutor; 
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o) intocmeste periodic necesarul de medicamente si materiale sanitare de stricta necesitate si 
tine evidenta stocului de medicamente la nivelul centrului; 

p) răspunde de evidenţa intrărilor şi consumurilor de medicamente pe baza registrului de 
medicamente; 

q) efectueaza, împreună cu medicul de familie bilanturile de sanatate ale copiilor;  
r)   mentioneaza in fisa medicala de la nivelul centrului toate internarile si evolutia starii de 

sanatate a copiilor; 
s) primeste si solutioneaza si alte sarcini trasate de conducerea institutiei, pe linie ierarhica, 

în limita competentelor profesionale pe care le are; 
t)   urmareste evolutia lunara a sanatatii copiilor intocmind in acest sens o fisa lunara de 

observatii pentru toti beneficiarii serviciului rezidential; 
u) controleaza modul de depozitare al alimentelor si termenele de garantie; 
v) are obligatia de a evalua calitatea alimentelor inainte de preparare, precum si calitatea 

felurilor de mancare dupa prepararea alimentelor de catre bucatar, raportand in scris 
sefului de centru neregulile constatate;  

w) participă, alături de bucatar, magazioner şi copii, la intocmirea meniului saptamânal 
intocmeste si semnează LZA.; 

x) are obligatia de a notifica sefului de centru, toate incidentele survenite in timpul 
programului de lucru; 

y) se autodeclara in caz de imbolnavire; 
z) asigura supravegherea copiilor in timpul zilei impreuna cu ceilalti salariati; 
aa) anual, isi efectueaza analizele medicale obligatorii, control psihiatric, control psihologic, 

control la medicul de familie;  
bb) are obligatia de a semnala situatii de abuz, neglijare, exploatare a copilului in cadrul 

centrului sau in afara centrului, prin completarea corespunzatoare a fisei de semnalare a 
abuzului. In centru este strict interzisa agresarea verbala sau fizica a copiilor; sunt 
interzise masurile disciplinare excesive sau irationale;  

cc) ii este interzisa difuzarea oricaror date sau informatii legate de copiii/tinerii aflati in 
Centru sau de activitatea din Centru, in forma audio, video scrisa sau sub orice alta forma; 

dd) permite accesul persoanelor straine in incinta Centrului numai cu acordul expres al 
coordonatorului de centru; 

ee) pentru eficientizarea activitatii de monitorizare a certificaterlor de handicap si expertiza si 
orientare scolara/profesionala tine evidenta valabilitatii certificatelor de handicap, 
intocmeste documentatia necesara reinnoirii certificatelorde handicap si certificatelor de 
expertiza siorientare scolara; depune in termen legal, documentatia intocmita, la comisiile 
de evaluare copii si adulti; 

ff)  evalueaza, zilnic, calitatea alimentelor din punct de vedere al igienei, precum si calitatea 
felurilor de mancare obtinute dupa prepararea hranei; 

gg) stabileste si mentine relatii profesionale cu întreg personalul institutiei si are o atitudine 
politicoasa;  

hh) respecta normele de P.S.I.; 
ii)  cunoaste si respecta continutul documentelor relevante pentru munca sa: misiunea 

institutiei, MOF, NIF, PI, codul de conduită pentru personalul contractual si procedurile 
de lucru specifice;  

jj)  pastreaza confidentialitatea informatiilor si a documentelor de serviciu. 
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kk)   face parte din echipa pluridisciplinara a centrului cu care comunica, colaboreaza, si 
asigura o interventie profesionista;  

ll)  asigura fiecarui copil, sprijin personalizat; 
mm)   este persoană responsabilă cu implementarea PIS-urilor de sănătate; 
 (8) Atributiile kinetoterapeutului: 
a) execută programul de kinetoprofilaxie sau kinetoterapie după caz; 
b) intocmeşte fişa individuală a copilului; 
c) realizează testări iniţiale, intermediare şi finale pentru copiii aflati in evidenţa sa; 
d) colaborează cu ceilalti salariaţi ai Centrului pentru îndeplinirea obiectivelor propuse; 
e) sesizează medicul curant sau unitatea sanitară de urgenţă, în cazul apariţiilor, 
problemelor medicale în timpul procesului de recuperare; 
f) creează un mediu securizant (fizic şi psihic) pentru viaţa copiilor; 
g) colaboreaza cu ceilalti membrii ai echipei pluridisciplinare în ceea ce priveşte 
programul terapeutic propus; colaborează permanent cu managerul de caz, îi transmite 
acestuia informaţiile şi documentele solicitate pentru instrumentarea cazurilor copiilor 
care beneficiază de serviciile Centrului sau pentru care reprezentanţii legali ai acestora 
solicită admiterea în cadrul Centrului; 
h) se ocupă de amenajarea sălii de kinetoterapie şi răspunde de aparatura existentă; 
răspunde, impreună cu ceilalti salariaţi ai Centrului, de păstrarea bunurilor din dotarea 
Centrului; 
i) nu furnizează date persoanelor fizice, juridice, mass-media; 
j) păstrarea confidenţialităţii conform declaratiei de confidentialitate; 
k) este membru al echipei multidisciplinare. 
9) Atributiuile infirmierei: 
a) asigură fiecărui copil sprijin individualizat şi personalizat, fără discriminare. 
b) impreună cu celelalte categorii de personal contribuie prin toate acţiunile sale la 
stabilirea şi menţinerea unui mediu cald şi stimulativ care favorizează dezvoltarea 
fiecărui copil; 
c) asigură supravegherea copiilor în timpul zilei, împreună cu asistenta medicală şi 
instructorul de educaţie;  
d) administrează alimentaţia copilului conform indicaţiilor medicului şi asistentei 
respectând tehnica alimentaţiei la biberon sau căniţe, în funcţie de vârsta copilului şi 
gradului de handicap; 
e) pregăteşte şi execută îmbăierea copiilor; 
f) ajută asistenta medicală la termometrizare, cântărirea copiilor;  
g) supraveghează în permenenţă curăţirea copiilor şi le face toaleta ori de câte ori este 
nevoie; 
h) imbracă şi schimbă copii ori de câte ori este nevoie; 
i) ajută copii pentru a-şi forma autonomie în igiena personal si hrănire; 
j) participă şi răspunde de efectuarea zilnică a curăţeniei; 
k) urmăreşte şi semnalează asistentei medicale orice eveniment ce intervine în starea de 
sănătate a copiilor; 
l) sunt interzise formulele de adresare jignitoare si umilitoare; 
m) semnalează şefilor ierarhici evenimentele deosebite intervenite în timpul 
serviciului; 
n) colectează şi spală lenjeria murdară şi îmbrăcămintea copiilor; 
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o) gestionează echipamentul copiilor, sunt răspunzătoare de întreţinerea acestuia în 
bune condiţii;  
p) răspund pentru păstrarea în condiţii optime a locuinţei, mobilierului şi altor bunuri 
din dotare; 
q) nu furnizează date persoanelor fizice, juridice, mass-media; 
r) supraveghează în permenenţă curăţirea copiilor şi le face toaleta ori de câte ori este 
nevoie; 
s) imbracă şi schimbă copii ori de câte ori este nevoie; 
t) ajută copii pentru a-şi forma autonomie în igiena personal si hrănire; 
u) participă şi răspunde de efectuarea zilnică a curăţeniei; 
v) colectează şi spală lenjeria murdară şi îmbrăcămintea copiilor; 
w) gestionează echipamentul copiilor, sunt răspunzătoare de întreţinerea acestuia în 
bune condiţii;  
x) răspunde pentru păstrarea în condiţii optime a locuinţei, mobilierului şi altor bunuri 
din dotare. 
(9) Atributiile asistentului social: 
a) constientizeaza rolul sau in echipa pluridisciplinara si dezvolta relatii profesionale 
de colaborare pe orizontala si pe verticala; 
b) participa la intalnirile organizate de seful de complex cu managerul de caz de la 
DGASPC in scopul analizarii situatiei copilului si cunoaste procedurile de colaborare 
cu managerul de caz si cu alti specialist; 
c) realizeaza evaluari bio/psiho/sociale ale copiilor si familiilor acestora pentru 
identificarea si definirea problemelor/nevoilor/dificultatilor cu care se confrunta, 
efectueaza anchete socilae intocmeste rapoarte pentru a fi prezentate conducerii 
DGASPC, Comisie pentru Protectia Copilului sau in instanta, cu supervizare, cu 
privire la situatia copiilor cu nevoi special care beneficiaza de protective in cadrul 
centrului; 
d) participa la activitatile educative ale copiilor sustinute de educator si in echipa la 
evaluarea deprinderilor de viata independent ale copiilor din centru; 
e) asista copilul cu nevoi special in toate activitatile prevazute in PIP, PIS; 
f) evalueaza rezultatele interventiilor inteprinse si gradul de atingere a obiectivelor 
stabilite pentru fiecare caz in parte, in cazul neindepliniri obiectivelor analizeazas 
cauzele, propoune reformularea obiectivelor si identifica solutii alternative pentru 
atingerea acestora; 
g) consiliaza familia naturala/largita, individual sau impreuna cu psihologul, in vederea 
reintegrarii in familie a copilului; 
h) realizeaza consilierea personalului in legatura cu proiectele personalizate ale 
copiilor (PIP, PIS, program de acomodare, program educational) incluzand relatia cu 
familia; 
i) primeste si solutioneaza si alte sarcini trasate de conducerea institutiei, pe linie 
ierarhica, in limita competentelor profesionale pe care le are; 
j) este membru al echipei multidisciplinare. 
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ARTICOLUL 11  
Personalul administrativ, gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire 

 
(1)Personalul administrativ care asigură activităţile auxiliare serviciului social 
aprovizionare, mentenanţă, achiziţii,  este muncitor calificat bucatarie  (512001) – 1: 
a) atributiile muncitorului calificat bucătarie  
1. participa la intocmirea meniului; 
2. preia alimentele de la magazie, pe baza foii de alimente zilnice; 
3. pregateste mancarurile conform retetarului; 
4. participa la spalarea si dezinfectia vaselor, veselei, instalatiei si interioarelor; 
5. pregateste hrana in conditii igienico- sanitare conform normelor in vigoare; 
6. raspunde de vesela si tacamurile din dotare; 
7. pastreaza in bune conditii ustensilele si aparatura din dotare; 
8. opreste probe alimentare la fiecare masa si le pastreaza 36 de ore,  acestea fiind 
etichetate; 
9. mentine curatenia in bucatarie si in spatiile de depozitare a  alimentelor; 
10. participa la servirea mesei; 
11. participa la activitati de perfectionare profesionala; 
12. respecta declaratia de confidentialitate. 
 
 
 

ARTICOLUL 12  
Finanţarea Centrului de Protecţie de Tip Familial a Copilului cu Handicap Sever 

Rază de Soare 
 

(1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli Centrul de Protecţie de Tip Familial 
a Copilului cu Handicap Sever Rază de Soare are în vedere asigurarea resurselor 
necesare acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime de 
calitate aplicabile. 
(2) Finanţarea cheltuielilor Centrului de Protecţie de Tip Familial a Copilului cu 
Handicap Sever Rază de Soare se asigură, în condiţiile legii, din următoarele surse: 
a) bugetul local al judeţului; 
b) bugetul de stat; 
b) donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori juridice din 
ţară şi din străinătate; 
c) fonduri externe rambursabile şi nerambursabile; 
d) alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 
 
 
 
 
 



ARTICOLUL 13 
Dispozifii finale

(1) Serviciile specializate §i compartimentele din cadrul Direcpei Generale de 
Asisten^a Sociala §i Protecpa Copilului Teleorman sunt obligate sa asigure Centrului 
de Protecpe de Tip Familial Pentru Copilul cu Handicap Sever Raza de Soare sprijinul 
necesar pentru indeplinirea atribupilor ce ii revin.
(2) Prezentul regulament de organizare §i funcponare se completeaza cu prevederile 
actelor normative in domeniu §i ale hotararilor Consiliului Judejean Teleorman.
(3) Modificarea §i completarea prezentului regulament se face numai prin hotarare a 
Consiliului Jude^ean Teleorman.

p. PRE$EDINTE,

Vicepresedinte, 
Cristescu Ionel Danut

V
Contrasemneaza, 

S e c r e t^  ^Fjwdetu^ui

Jr. Si prescu

Director executiv,
Ec. Melintescu Valentina

Director executiv, 
Jr. Ionescu Iuliana

TE! C'J *
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REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE  

CENTRUL DE INGRIJIRE SI RECUPERARE DE ZI PENTRU 
COPILUL CU NEVOI SPECIALE ALEXANDRIA  

 
ARTICOLUL 1  

DEFINI ŢIE  
 

(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului 
social Centrul de Ingrijire si Recuperare de Zi Pentru Copilul cu Nevoi Speciale 
Alexandria.  
(2) Centrul funcţionează, in cadrul DGASPC Teleorman,  în regim de componentă 
funcţională a Complexului de Servicii Destinate Copilului si Familei fără personalitate 
juridică, cu sediul in municipiul Alexandria,  str. Dunarii, nr.7, judetul Teleorman. 
(3) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, 
cât şi pentru angajaţii centrului şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, 
reprezentanţii legali/convenţionali, vizitatori. 
 

ARTICOLUL 2  
IDENTIFICAREA SERVICIULUI SOCIAL  

 
    Serviciul social " Centrul de Ingrijire si Recuperare de Zi Pentru Copilul cu Nevoi 
Speciale Alexandria", are cod serviciu social 8891CZ-C III, este acreditat conform 
Certificatului de acreditare seria AF nr 001154 si este organizat şi funcţionează în 
structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman, in 
cadrul Complexului de servicii destinate copilului si familiei, în regim de componentă 
funcţională a acestuia, fără personalitate juridică, cu sediul in str. Dunarii nr.7, municipiul 
Alexandria, judetulTeleorman. 
   

ARTICOLUL 3  
SCOPUL SERVICIULUI SOCIAL  

 
    Scopul serviciului social "Centrul de Ingrijire si Recuperare de Zi Pentru Copilul cu 
Nevoi Speciale Alexandria" este de informare şi sensibilizare a comunităţii privind 
problematica copilului cu nevoi speciale; colaborare activă şi consilierea familiilor 
copiilor înscrişi în programul centrului; activităţi de evaluare şi stabilire a programului 
recuperator; activităţi de asigurare a stării de sănătate şi prevenire a îmbolnăvirilor; 
activităţi educaţionale; educatie nonformală; activităţi recreative şi de socializare; 
protecţia copilului împotriva abuzurilor; activităţi de consiliere pentru copiii incluşi în 
programul centrului şi pentru  părinţii acestora; activităţi de colaborare cu profesionişti şi 
instituţii relevante; administrare şi management. 
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ARTICOLUL 4  
CADRUL LEGAL DE ÎNFIIN ŢARE, ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE  

 
(1)Serviciul social "Centrul de Ingrijire si Recuperare de Zi Pentru Copilul cu Nevoi 
Speciale Alexandria" funcţionează cu respectarea prevederilor Legii nr. 272 din 21 iunie 
2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului , modificată şi completată  
Legea nr. 448/2006, privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare precum şi a altor acte normative 
secundare aplicabile domeniului. 
(2) Standard minim de calitate aplicabil: Oridinul nr.25/2004 pentru aprobarea 
Standardelor minime privind centrele de zi pentru copii cu dizabilitati.  
(3) Serviciul social "Centrul de Ingrijire si Recuperare de Zi Pentru Copilul cu Nevoi 
Speciale Alexandria"este înfiinţat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr.58/ 
2004 şi funcţionează în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Teleorman 
(4) Centrul de Ingrijire si Recuperare de Zi Pentru Copilul cu Nevoi Speciale Alexandria 
are o capacitate maxima de 40 locuri. 
 

ARTICOLUL 5  
PRINCIPIILE CARE STAU LA BAZA ACORD ĂRII SERVICIULUI SOCIAL  

 
(1) Serviciul social "Centrul de Ingrijire si Recuperare de Zi Pentru Copilul cu Nevoi 
Speciale Alexandria" se organizează şi funcţionează cu respectarea principiilor generale 
care guvernează sistemul naţional de asistenţă socială, precum şi cu principiile specifice 
care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislaţia specifică, în 
convenţiile internaţionale ratificate prin lege şi în celelalte acte internaţionale în materie 
la care România este parte, precum şi în standardele minime de calitate aplicabile. 
(2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul "Centrul de 
Ingrijire si Recuperare de Zi Pentru Copilul cu Nevoi Speciale Alexandria" sunt 
următoarele: 
a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare; 
b) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte 
egalitatea de şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi 
demnitatea personală şi întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la 
persoanele beneficiare; 
c) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare; 
d) deschiderea către comunitate; 
e) asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor 
lor; 
f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în 
unitate a unui personal mixt; 
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g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se 
cont, după caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitatea de 
exerciţiu; 
h) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare; 
i) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare; 
j) preocuparea permanentă pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza 
potenţialului şi abilităţilor persoanei beneficiare de a trăi independent; 
k) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a 
acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate; 
l) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare; 
m) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale; 
n) responsabilizarea membrilor familiei, reprezentaţilor legali cu privire la exercitarea 
drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor de întreţinere; 
o) primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor 
capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate 
cu care se pot confrunta la un moment dat; 
p) colaborarea centrului cu serviciul public de asistenţă socială. 
 

ARTICOLUL 6  
BENEFICIARII SERVICIILOR SOCIALE  

 
(1) Beneficiarii direcţi ai centrului  sunt: 
a) copii cu deficienţe neuro-psiho-motorii din familii şi părinţii acestora, cărora li se 
acordă servicii destinate prevenirii separării lor şi care au domiciliul în Alexandria şi 
împrejurimi;  
b) copii cu deficienţe neuro-psiho-motorii aflaţi în plasament la AMP; 
c) copii cu deficienţe neuro-psiho-motorii care au beneficiat de o măsură de protecţie 
specială şi au fost reintegraţi în familie. 
(2) În funcţie de numărul de specialişti care lucrează în centru, se va stabili şi numărul de 
beneficiari ai serviciilor acestui centru.  
(3) Condiţiile de acces/admitere în centru sunt următoarele: 
a) acte necesare; 
1. cerere de înscriere; 
2. acte de identitate copil ( certificat/carte de identitate); 
3. acte de identitate părinţi; 
4. certificat de căsătorie părinţi/copie de pe hotărîrea de divorţ; 
5. adeverinţă de elev pt. beneficiar; 
6. acte care să justifice veniturile familiei; 
7. certificat de handicap; 
8. hotărîre de plasament pt cei care beneficiază de o formă de protecţie specială la AMP; 
9. recomandare de la medicul specialist/medicul de familie; 
10. analize medicale care să indice includerea copilului in colectivitate; 
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11. planul de recuperare elaborate de Compartimentul de Evaluare Complexă a Copilului 
cu Dizabilităţi. 
(4) Pe baza planului de recuperare elaborat de Compartimentul de Evaluare Complexă a 
Copilului cu Dizabilităţi, părintele sau alt reprezentant legal al copilului cu deficienţe 
solicită accesul la serviciile centrului, prin completarea unei cereri, pe care o înregistrează 
la Registratura DGASPC Teleorman. 
(5) Cererea urmează circuitul documentelor şi, in final este repartizată sefului 
Complexului de Servicii destinate copilului si familei. După constituirea dosarului, acesta 
este predat managerului de caz pentru prezentarea in Comisia de Selecţie a dosarelor 
copiilor care vor beneficia de serviciile centrului. 
(6) In urma selectării dosarelor, membrii Comisiei vor întocmi un proces-verbal şi care va 
fi avizat de directorul general. Ulterior, procesul verbal va sta la baza emiterii 
dispoziţiilor individuale de admitere în centru. Managerul de caz intocmeste un tabel 
nominal cu copiii admisi in centru, in regim intern şi extern, pe care, impreună cu 
dispozitiile de admitere, le comunică sefului Complexului de Servicii destinate copilului 
si familei. 
(7) Condiţii de încetare a serviciilor: 
a) prestarea serviciilor către beneficiar încetează odată cu prevederile dispoziţiei prin care 
s-a dispus înscrierea copilului în programul centrului, pe o perioadă determinată, în 
condiţiile în care, în urma reevaluării fiecărui caz in parte,  nu s-a recomandat continuarea 
prestării serviciilor pentru copil. 
b) Prestarea serviciilor către beneficiar poate înceta mai devreme decît perioada 
prevăzută în contractul cu familia sau în dispoziţie dacă: 

1. familia solicită acest lucru şi în urma reevaluării cazului de către specialiştii 
centrului se consideră că această măsură este în interesul superior al copilului; 

2. familia nu mai întruneşte condiţiile prevăzute în criteriile de selecţie a 
beneficiarilor; 

3. beneficiarii nu îşi respectă obligaţiile contractuale.   
(9) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în "Centrul de Ingrijire si 
Recuperare de Zi Pentru Copilul cu Nevoi Speciale Alexandria" au următoarele drepturi: 
a) să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază de 

rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanţă personală ori socială; 
b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv 

la luarea deciziilor privind intervenţia socială care li se aplică; 
c) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite; 
d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate, atât timp cât se menţin 

condiţiile care au generat situaţia de dificultate; 
e) să fie protejaţi de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de 

exerciţiu; 
f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime; 
g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite; 
h) să li se respecte toate drepturile speciale în situaţia în care sunt minori sau persoane 

cu dizabilităţi. 
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(10) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în "Centrul de Ingrijire si 
Recuperare de Zi Pentru Copilul cu Nevoi Speciale Alexandria" au următoarele 
obligaţii:  

a) să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială, 
medicală şi economică; 
b) să participe, în raport cu vârsta, situaţia de dependenţă etc. la procesul de furnizare a 
serviciilor sociale; 
c) să contribuie, în conformitate cu legislaţia în vigoare, la plata serviciilor sociale 
furnizate, în funcţie de tipul serviciului şi de situaţia lor materială; 
d) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală; 
e) să respecte prevederile prezentului regulament. 
 

ARTICOLUL 7  
ACTIVIT ĂŢI ŞI FUNCŢII  

 
(1)Principalele funcţii ale serviciului social "Centrul de Ingrijire si Recuperare de Zi 
Pentru Copilul cu Nevoi Speciale Alexandria" sunt următoarele: 
a) centrul are drept misiune prevenirea abandonului şi instituţionalizării copiilor, prin 
asigurarea pe timpul zilei, a unor activităţi de îngrijire, educaţie, abilitare – reabilitare, 
recreere-socializare, consiliere, dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă, orientare 
şcolară şi profesională pentru copii, cat şi a unor activităţi de sprijin, consiliere  pentru 
părinţi sau reprezentanţii legali, precum şi pentru alte persoane care au în îngrijire copii ; 
b) centrul oferă servicii complementare demersurilor şi eforturilor propriilor familii, aşa 
cum decurg din obligaţiile şi responsabilităţile părinteşti, corespunzător nevoilor 
individuale ale copilului în contextul său socio – familial;  
c) principalele activităţi desfăşurate în centru sunt: activităţi de informare şi sensibilizare 
a comunităţii privind problematica copilului cu nevoi speciale; colaborare activă şi 
consilierea familiilor copiilor înscrişi în programul centrului; activităţi de evaluare şi 
stabilire a programului recuperator; activităţi de asigurare a stării de sănătate şi prevenire 
a îmbolnăvirilor; activităţi educaţionale - educatie nonformală; activităţi recreative şi de 
socializare; protecţia copilului împotriva abuzurilor; activităţi de consiliere pentru copiii 
incluşi în programul centrului şi pentru părinţii acestora; activităţi de colaborare cu 
profesionişti şi instituţii relevante; administrare şi management. 
(2) Alte atribuţiile personalului centrului de îngrijire şi recuperare şi de zi pentru copilul 
cu nevoi speciale Alexandria: 
a) activităţi de informare pentru contactarea posibililor beneficiari; 
b) monitorizarea şi analiza situaţiei copiilor care beneficiază de programele de recuperare 
ale centrului; 
c) verificarea şi reevaluarea periodică ( conform prevederilor PIP) a evoluţiei copilului în 
urma intrvenţiei de specialitate;  
d) colaborare activă cu familiile copiilor cu dizabilităţi, care frecventează centrul; 
e) elaborarea şi implementarea PIP; 
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f) elaborarea programului zilnic al copiilor în concordanţă cu nevoile specifice ale 
acestora; 
g) activităţi educaţionale, în concordanţă cu particularităţile individuale ale copiilor; 
h) desfăşurarea activităţilor de abilitare şi reabilitare, stabilite în urma evaluării nevoilor 
copiilor; 
i) activităţi de socializare şi recreative în incinta şi în afara centrului; 
j) consiliere psihologică a copiilor şi a părinţilor/reprezentanţilor legali ai  acestora; 
k) informarea şi protecţia copilului  împotriva abuzurilor; 
l) activităţi de colaborare cu profesionişti şi instituţii relevante : poliţie, şcoală, biserică, 
unităţi sanitare etc. 
 

ARTICOLUL 8  
STRUCTURA ORGANIZATORIC Ă, NUMĂRUL DE POSTURI ŞI 

CATEGORIILE DE PERSONAL  
 

(1) Serviciul social "Centrul de Ingrijire si Recuperare de Zi Pentru Copilul cu Nevoi 
Speciale Alexandria" funcţionează cu un număr de 7 persoane. 
a) personal de conducere: sef Complex; 
b) personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă; personal de specialitate şi auxiliar: 2 
posturi kinetoterapeut, 2 posturi logoped, 1 post asistent medical, 1 post educator, 1 post 
instructor de educatie; 
p) ponderea personalului de specialitate este de 100%. 
 

ARTICOLUL 9  
PERSONALUL DE CONDUCERE 

 
(1) Personalul de conducere: şef de Complex; 
(2) Atribuţiile personalului de conducere sunt: 
a) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul 
serviciului şi propune organului competent sancţiuni disciplinare pentru salariaţii care nu 
îşi îndeplinesc în mod corespunzător atribuţiile, cu respectarea prevederilor legale din 
domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.; 
b) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul 
implementării obiectivelor şi întocmeşte informări pe care le prezintă furnizorului de 
servicii sociale; 
c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi 
perfecţionare; 
d) colaborează cu alte centre/alţi furnizori de servicii sociale şi/sau alte structuri ale 
societăţii civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătăţirii permanente a 
instrumentelor proprii de asigurare a calităţii serviciilor, precum şi pentru identificarea 
celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare; 
e) întocmeşte raportul anual de activitate; 
f) asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii serviciului/centrului; 
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g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice şi a 
numărului de personal; 
h) desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii centrului în comunitate; 
i) ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări 
ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce; 
j) răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul serviciului şi 
dispune, în limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea 
acestor activităţi sau, după caz, formulează propuneri în acest sens; 
k) organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a 
regulamentului de organizare şi funcţionare; 
l) reprezintă serviciul în relaţiile cu furnizorul de servicii sociale şi, după caz, cu 
autorităţile şi instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate; 
m) asigură comunicarea şi colaborarea permanentă cu serviciul public de asistenţă socială 
de la nivelul primăriei şi de la nivel judeţean, cu alte instituţii publice locale şi organizaţii 
ale societăţii civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor; 
n) întocmeşte proiectul bugetului propriu al serviciului şi contul de încheiere a 
exerciţiului bugetar; 
o) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi 
beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare; 
p) asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale; 
q) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 
(3) Funcţiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condiţiile 
legii. 
(4) Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducere trebuie să fie absolvenţi cu diplomă 
de învăţământ superior în domeniul psihologie, asistenţă socială şi sociologie, cu vechime 
de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenţi cu diplomă de licenţă ai 
învăţământului superior în domeniul juridic, medical, economic şi al ştiinţelor 
administrative, cu experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale. 
(5) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a conducătorilor a sefului de 
complex se face în condiţiile legii. 
 

ARTICOLUL 10  
    Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă.  

Personal de specialitate şi auxiliar  
 

(1) Atribuţii ale personalului de specialitate: 
a)asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea 
prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile şi a prezentului 
regulament; 
b)colaborează cu specialişti din alte centre în vederea soluţionării cazurilor, identificării 
de resurse; 
c)monitorizează respectarea standardelor minime de calitate; 



10 
 

d)sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, 
situaţii de nerespectare a prevederilor prezentului regulament; 
e)întocmeşte rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată; 
f)face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi 
respectării legislaţiei; 
g) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 
 
(2) Atributii asistent medical generalist (325901); 
a) la admiterea copilului in centru, alături de ceilalţi specialisti, participă la evaluarea 

nevoilor de ingrijire, abilitare/reabilitare ale copiilor în funcţie de tipul dizabilitatii şi 
nivelul lor de dezvoltare, in scopul stabilirii obiectivelor planului personalizat de 
interventie (PIP); 

b) elaborează programul de ingrijire medicală pentru fiecare copil în parte si este 
responsabil de îndeplinirea obiectivelor stabilite; in funcţie de programul zilnic al 
copiilor, planifică şi desfasoară activitati de educaţie sanitară, participă la acţiunile de 
dezvoltare a deprinderilor de viaţă independenta ale copiilor; participă la reevaluarea 
periodică a PIP; 

c) completează fişa speciala in cazul in care se aplică copiilor măsuri restrictive, numai ca 
ultimă solutie de prevenire sau stopare a vătămării copilului, a altor persoane ori a unor 
distrugeri importante de bunuri materiale. Măsurile nu se aplică punitiv, ci doar pentru 
oprirea comportamentelor deviante; sunt interzise măsurile disciplinare excesive sau 
iraţionale: pedeapsa corporala; deprivarea de hrană, apa sau somn;  orice examinare 
intimă a copilului dacă nu are o raţiune medicală şi nu e efectuată de personal medico-
sanitar; confiscarea echipamentelor copilului; privarea de medicare sau tratament 
medical;  pedepsirea unui grup de copii pentru comportamentul unui copil din grup;  
implicarea unui copil în pedepsirea altui copil; orice restricţionare a contactului cu 
persoanele importante pentru copil dacă nu există o hotărâre în acest sens, conform 
legii; 

d)  in situatia in care are suspiciunea sau identifica situaţii de abuz, neglijare şi exploatare 
a copilului, în cadrul centrului sau în afara lui, are obligajia de a înştiinţa şeful 
Complexului de servicii destinate copilului si familei; 

e)  face toate demersurile necesare pentru a stabili relatii de colaborare activă cu familiile 
copiilor care frecventează centrul; 

f)  păstrează legătura permanentă cu managerul de caz; 
g) alături de ceilalţi salariaţi, in functie de programul zilnic al copiilor, asigură 

supravegherea permanentă a acestora; 
h) participă la prepararea hranei zilnice; 
i) intocmeste lista zilnică de alimente; 
j) prelevează probele zilnice din hrana pregătită; 
k) intocmeste, prin consultarea cu ceilalţi salariaţi ai centrului, meniurile săptăminale, pe 

care le inaintează şefului Complexului de servicii destinate copilului si familiei, pentru 
avizare; 
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l)  intocmeste, prin consultarea cu ceilalţi salariaţi ai centrului, necesarele de alimente, 
materiale etc., pe care le inaintează şefului Complexului de servicii destinate copilului 
si familiei, pentru avizare; 

m) participă la curăţenia zilnică a spatiilor comune din centru; 
n)  participă la întocmirea programului zilnic al copiilor admişi in centru; 
o)  răspunde de păstrarea documentelor privitoare la atribuţiile de serviciu, constituirea 

dosarelor şi predarea lor la arhiva unitatii, potrivit nomenclatorului indicator al actelor 
în vigoare; 

p) asigură supravegherea corespunzătoare a copiilor, in vederea prevenirii oricăror riscuri; 
q) anunţă imediat şeful Complexului de servicii destinate copilului si familei, despre orice 

eveniment deosebit apărut in evoluţia copiilor din centru; 
r) păstrează confidenţialitatea datelor despre copiii aflaţi în evidenta centrului; 
s) alături de ceilalţi salariaji ai centrului, participă la stabilirea necesarele de alimente, 

materiale, pentru buna desfasurare a activitatii centrului; 
t) răspunde, alături de ceilalţi salariaţi, de buna păstrare a dotărilor centrului; 
u) respectă programul de lucru al centrului; 
v) îşi insuşeşte legislaţia în vigoare care reglementează domeniul său de  activitate; 
w) are obligaţia să cunoască şi să respecte prevederile Codului de conduită a personalului 

contractual, a celorlalte acte normative specifice activitatii centrului; 
 
 (3) Atributii educator (234203): 
a)  la admiterea copilului in centru, alături de ceilalţi specialist, evaluează nevoile de 

abilitare/reabilitare ale copiilor în funcţie de tipul dizabilitajii şi nivelul lor de 
dezvoltare, in scopul stabilirii obiectivelor planului individualizat de protectie (PIP); 
elaborează programul educaţional pentru fiecare copil în parte si este responsabil de 
îndeplinirea obiectivelor stabilite; conţinutul programului educaţional se referă la 
educajia non-formală şi informală; planifică şi desfasoară acztivitati sau situaţii de 
învatare, inclusiv de dezvoltare a deprinderilor de viata independentă; asigură 
reevaluarea periodică a PIP şi a programului educaţional; 

b) completează fişa specială in cazul in care se aplică copiilor măsuri restrictive, numai ca 
ultimă solutie de prevenire sau stopare a vătămării copilului, a altor persoane ori a 
unor distrugeri importante de bunuri materiale. Măsurile nu se aplică punitiv, ci doar 
pentru oprirea comportamentelor deviante; sunt interzise măsurile disciplinare 
excesive sau iraţionale: pedeapsa corporale; deprivarea de hrană, apa sau somn;  orice 
examinare intimă a copilului dacă nu are o raţiune medicală şi nu e efectuată de 
personal medico-sanitar; confiscarea echipamentelor copilului; privarea de medicare 
sau tratament medical; pedepsirea unui grup de copii pentru comportamentul unui 
copil din grup; implicarea unui copil în pedepsirea altui copil; orice restrictionare a 
contactului cu persoanele importante pentru copil dacă nu există o hotărâre în acest 
sens, conform legii; 

c)  in situatia in care are suspiciunea sau identifica situaţii de abuz, neglijare şi exploatare 
a copilului, în cadrul centrului sau în afara lui, are obligajia de a înştiim;a şeful 
Complexului de servicii destinate copilului si familei; 
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d) este responsabil cu registrul de sesizări si reclamaţii;  
e)  face toate demersurile necesare pentru a stabili relaţii de colaborare activă cu familiile 

copiilor care frecventează centrul; 
f)   păstrează legătura permanentă cu managerul de caz; 
g) alături de ceilalţi salariaţi, in funcţie de programul zilnic al copiilor, asigură 

supravegherea permanentă a acestora; 
h) participă la prepararea hranei zilnice; 
i)   confirmă lista zilnică de alimente; 
j)   participă la curatenia zilnică a spatiilor comune din centru; 
k) participă la intocmirea meniurilor săptămanale; 
l)  participă la intocmirea programului zilnic al copiilor admişi in centru; 
m) răspunde de păstrarea documentelor privitoare la atribuţiile de serviciu, constituirea 

dosarelor şi predarea lor la arhiva unitafii, potrivit nomenclatorului indicator al actelor 
în vigoare; 

n) asigură supravegherea corespunzătoare a copiilor, in vederea prevenirii oricăror 
riscuri; 

o) anunta imediat şeful Complexului de servicii destinate copilului si familei, despre 
orice eveniment deosebit apărut in evoluţia copiilor din centru; 

p) păstrează confidentalitatea datelor despre copiii aflaţi în evident centrului; 
q) alături de ceilalţi salariaţi ai centrului, participă la stabilirea necesarele de alimente, 

materiale, pentru buna desfasurare a activitatii centrului; 
r) răspunde, alături de ceilalţi salariaţi, de buna păstrare a dotărilor centrului; 
s) respectă programul de lucru al centrului; 
t) isi însuşeşte legislaţia în vigoare care reglementează domeniul său de  activitate; 
u) are obligaţia să cunoască şi să respecte prevederile Codului de conduită a personalului 

contractual, a celorlalte acte normative specifice activitatii centrului; 
 
(4) Atributii kinetoterapeut (226405): 
a) face parte din comisia de selectare a copiilor care urmează să beneficieze de serviciile 

centrului, conform dispoziţiei directorului general; in functie de situaţia fiecărui copil 
in parte - continuarea serviciilor sau caz iniţial - elaborează un raport de evaluare a 
situaţiei copilului, pe care il prezintă comisiei, si in care propune continuarea sau 
incetarea acordării serviciilor de kinetoterapie; 

b) asigură evaluarea iniţială a situatiei copilului, si stabileste serviciile de care are 
nevoie copilul admis in Centru; 

c) elaborează documentele specifice activitatii: rapoarte iniţiale de evaluare, rapoarte de 
evaluare intermediară etc; 

d) face parte din echipa pluridisciplinară a centrului, care elaborează planurile de 
servicii personalizate; 

e) asigură, in limita timpului disponibil,   supravegherea copiilor in timpul şederii in 
centru; 

f) asigură protecţia şi răspunde de securitatea copiilor cu care lucrează; 
g) asigură, fiecărui copil admis in centru, sprijin individualizat, fară discriminare; 
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h) are obligaţia de a păstra relaţii civilizate cu părinţii copiilor, de a asigura acestora, la 
cerere şi din oficiu, suport pentru depasirea problemelor pe care părinţii le au cu 
proprii copii, de intelegere a situaţiei copiilor şi de interventie corespunzătoare, in 
vederea recuperării acestora; 

i)   semnalează sefului de centru, orice eveniment deosebit apărut in situaţia copiilor, pe 
timpul şederii acestora in centru; 

j) completează fisa specială in cazul in care se aplică copiilor măsuri restrictive, numai 
ca ultimă soluţie de prevenire sau stopare a vătămării copilului, a altor persoane ori a 
unor distrugeri importante de bunuri materiale. Măsurile nu se aplică punitiv, ci doar 
pentru oprirea comportamentelor deviante. Sint interzise a se aplica măsurile 
disciplinare excesive sau iraţionale: pedeapsa corporală, privarea de hrană, orice 
examinare intimă a copilului, dacă nu are o raţiune medicală si nu e efectuată de 
personal medico-sanitar, privarea de tratament medical, pedepsireea unui grup de 
copii pentru comportamentul unui copil din grup, implicarea unui copil, in pedepsirea 
altui copil, orice restrictionare a contactului cu persoanele importante pentru copil, 
dacă nu există o hotărire, in acest senas, conform legii; 

k) are obligaţia de a sesiza sefului de centru, managerului de caz, cazurile de abuz, 
discriminare in care este implicat personalul centrului, prin completarea fisei de 
semnalare a abuzului, pe care o trimite managerului de caz, in termen de 48 de ore de 
la data evaluării ini ţiale a cazului; 

l) răspunde de păstrarea şi folosirea in bune condiţii a tuturor bunurilor din dotarea 
centrului, şi pe care le foloseste pentru desfasurarea activitatii;  

m) participă, alături de ceilalţi salariaţi ai centrului la intocmirea necesarelor de alimente 
şi materiale necesare desfăşurării activitatii; 

n) contribuie, prin toate activitatile sale, la stabilirea şi menţinerea unui mediu cald si 
stimulativ pentru copii, care să favorizeze dezvoltarea acestora; 

o) respectă ordinea si disciplina la locul de muncă, şi promovează un comportament 
civilizat in relaţiile cu colegii de muncă şi şefii ierarhici; 

p) semnalează sefului de centru, orice eveniment deosebit apărut in situaţia copiilor, pe 
timpul şederii acestora in centru; 

q) se implică in amenajarea spaţiilor de joacă şi odihnă; 
r) instiintează seful de centru, despre orice incident apărut in legătură cu copilul si care 

ar putea afecta siguranţa şi starea de sănătate a acestuia; 
s) răspunde de păstrarea documentelor privitoare la atribuţiile de serviciu, constituirea 

dosarelor şi predarea lor la arhiva unitatii, potrivit nomenclatorului indicator al 
actelor în vigoare; 

t) răspunde, alături de ceilalţi salariaţi, de buna păstrare a dotărilor centrului; 
u) respectă programul de lucru al centrului; 
v) isi insuşeşte legislatia în vigoare care reglementează domeniul său de activitate; 
w) are obligatia să cunoască şi să respecte prevederile Codului de conduită a 

personalului contractual, a celorlalte acte normative specifice activitatii centrului; 
x) păstrează confidenţialitatea datelor despre copiii admişi in centru; 
y) participă la stabilirea meniurilor zilnice, 
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z) anual, efectuează analizele medicale obligatorii; 
aa) se autodeclară in caz de îmbolnăvire; 

 
(5) Atributii logoped (226603): 
a) asigură evaluarea iniţială a situaţiei copilului, si stabileste serviciile de care are nevoie 

copilul admis in Centru; 
b) elaborează documentele specifice activitatii : rapoarte iniţiale de evaluare, rapoarte de 

evaluare intermediare etc; 
c) face parte din echipa pluridisciplinară a centrului , care elaborează planurile de servicii 

personalizate; 
d) asigură, in limita timpului disponibil, supravegherea copiilor in timpul şederii in 

centru; 
e) asigură protecţia şi răspunde de securitatea copiilor cu care lucrează; 
f) asigură, fiecărui copil admis in centru, sprijin individualizat, fară discriminare; 
g) are obligaţia de a păstra relaţii civilizate cu părinţii copiilor, de a asigura acestora, 

la cerere şi din oficiu, suport pentru depasirea problemelor pe care părinti le au cu 
proprii copii, de intelegere a situaţiei copiilor şi de interventie corespunzătoare, in 
vederea recuperării acestora; 

h) semnalează sefului de centru, orice eveniment deosebit apărut in situaţia copiilor, 
pe timpul şederii acestora in centru; 

i) completează fisa specială in cazul in care se aplică copiilor măsuri restrictive, numai ca 
ultimă soluţie de prevenire sau stopare a vătămării copilului, a altor persoane ori a 
unor distrugeri importante de bunuri materiale. Măsurile nu se aplică punitiv, ci doar 
pentru oprirea comportamentelor deviante. Sunt interzise a se aplica, măsurile 
disciplinare excesive sau iraţionale: pedeapsa corporală, deprivarea de hrană, orice 
examinare intimă a copilului, dacă nu are o raţiune medicală si nu e efectuată de 
personal medico-sanitar, privarea de medicare sau tratament medical, pedepsireea 
unui grup de copii pentru comportamentul unui copil din grup, implicarea unui copil, 
in pedepsirea altui copil, orice restrictionare a contactului cu persoanele importante 
pentru copil, dacă nu există o hotărire, in acest senas, conform legii; 

j) are obligaţia de a sesiza sefului de centru, managerul de caz, cazurile de abuz, 
discriminare in care este implicat personalul centrului, prin completarea fisei de 
semnalare a abuzului, pe care o trimite managerului de caz, in termen de 48 de ore de 
la data evaluării ini ţiale a cazului; 

k) răspunde de păstrarea şi folosirea in bune condiţii a tuturor bunurilor din dotarea 
centrului, şi pe care le foloseste pentru desfasurarea activitafii;  

l) participa, alături de ceilalţi salariaţi ai centrului la întocmirea necesarelor de alimente 
şi materiale necesare desfasurarii activitatii; 

m) contribuie, prin toate activitatile sale, la stabilirea şi menţinerea unui mediu cald si 
stimulativ pentru copii, care să favorizeze dezvoltarea acestora; 

n) respectă ordinea si disciplina la locul de muncă, şi promovează un comportament 
civilizat in relaţiile cu colegii de muncă şi şefii ierarhici; 

o) se implică in amenajarea spaţiilor de joacă şi odihnă; 
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p) instiintează seful de centru, despre orice incident apărut in legătură cu copilul si care ar 
putea afecta siguranja şi starea de sănătate a acestuia; 

q) răspunde de păstrarea documentelor privitoare la atribuţiile de serviciu, constituirea 
dosarelor şi predarea lor la arhiva unitatii, potrivit nomenclatorului indicator al actelor 
în vigoare; 

r) respectă programul de lucru al centrului; 
s) isi insuşeşte legislaţia în vigoare care reglementează domeniul său de activitate; 
t) are obligaţia să cunoască şi să respecte prevederile Codului de conduită a personalului 

contractual, a celorlalte acte normative specifice activitatii centrului; 
u) păstrează confidenţialitatea datelor despre copiii admişi in centru; 
v) participă la stabilirea meniurilor zilnice, 
w) participă la curăţenia zilnică a spatiilor comune din centru; 
x) anual, efectuează analizele medicale obligatorii; 
y) se autodeclară in caz de îmbolnăvire. 

 
 
e) Atributii Instructor-educator  (235204): 

a) asigură, fiecărui copil admis in centru, sprijin individualizat, fară discriminare; 
b) realizează evaluarea iniţiala a nevoilor copilului admis in centru, in vederea 

stabilirii activitatilor specifice de recreere, socializare, educaţie non formală; isi 
elaborează fise individuale de lucru cu fiecare copil, urmărind progresele şi 
permanenta revizuire a nevoilor lui; 

c) participă, alături de ceilalţi specialisti din centru, la elaborarea şi implementarea 
planurilor personalizate de interventie ale copiilor admişi in centru; 

d) insoteste copiii in timpul transportului la/de la centru, conform graficelor de 
transport; 

e) ajută la pregătirea hranei copiilor, respectand normele de igiena; 
f) creează, alături de ceilalţi salariaţi ai centrului, un mediu securizant pentru copiii 

admişi in centru, asigurind supravegherea pe timpul şederii in centru; 
g) se implică in amenajarea spaţiilor de joacă şi odihnă; 
h) ajută copiii să-şi formeze deprinderile de autonomie şi igienă personală; asigură, 

fiecărui copil, sprijin personalizat, ajutind echipa de specialisti din centru, la 
activitajile de recuperare, in conformitate cu nevoile copilului; 

i) sprijină copiii pentru a participa la activitatile de socializare; 
j) completează fişa specială in cazul in care se aplică copiilor măsuri restrictive, 

numai ca ultimă solute de prevenire sau stopare a vătămării copilului, a altor 
persoane ori a unor distrugeri importante de bunuri materiale. Măsurile nu se aplică 
punitiv, ci doar pentru oprirea comportamentelor deviante; Sunt interzise a se 
aplica, măsurile disciplinare excesive sau iraţionale: pedeapsa corporală, 
deprivarea de hrană, orice examinare intimă a copilului, dacă nu are o raţiune 
medicală si nu e efectuată de personal medico-sanitar, privarea de medicare sau 
tratament medical, pedepsireea unui grup de copii pentru comportamentul unui 
copil din grup, implicarea unui copil, in pedepsirea altui copil, orice restrictionare a 
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contactului cu persoanele importante pentru copil, dacă nu există o hotărire, in acest 
senas, conform legii; 

k) are obligatia de a sesiza managerul de caz, sefului de centru, cazurile de abuz, 
discriminare in care este implicat personalul centrului, prin completarea fisei de 
semnalare a abuzului, pe care o trimite managerului de caz, in termen de 48 de ore 
de la data evaluării ini ţiale a cazului; 

l) organizează activitati educative pentru copiii din centru; 
m) instiintează seful de centru, despre orice incident apărut in legătură cu copilul si 

care ar putea afecta siguranţa şi starea de sănătate a acestuia; 
n) participă la completarea si actualizarea dosarelor copiilor admişi in centru; 
o) răspunde de corectitudinea completării dosarelor personale ale copiilor aflaji în 

evidenţa centrului; 
p) răspunde de păstrarea documentelor privitoare la atribu|iile de serviciu, constituirea 

dosarelor şi predarea lor la arhiva unitatii, potrivit nomenclatorului indicator al 
actelor în vigoare; 

q) participă, alături de ceilalţi salariaţi, la intocmirea necesarelor de alimente, 
materiale; 

r) răspunde, alături de ceilalţi salariaţi, de buna păstrare a dotărilor centrului; 
s) respectă programul de lucru al centrului; 
t) îşi insuşeşte legislatia în vigoare care reglementează domeniul său de activitate; 
u) are obligaţia să cunoască şi să respecte prevederile Codului de conduită a 

personalului contractual, a celorlalte acte normative specifice activitatii centrului; 
v) păstrează confidenţialitatea datelor despre copiii admişi in centru; 
w) participă la stabilirea meniurilor zilnice, 
x) anual, efectuează analizele medicale obligatorii; 
y) se autodeclară in caz de îmbolnăvire. 

     
ARTICOLUL 11  

    Personalul administrativ, gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire 
 
(1) Atributii de magaziner: 
a) este gestionar pentru magazia de alimente si materiale de intretinere, indeplinind 
obligaţiile care ii revin in această calitate;  
b) intocmeste Lista Zilnica de Alimente, necesarele de alimente si alte bunuri necesare 
desfăsurării activitatii centrului şi le transmite, in termenul solicitat, sefului centrului  
c) in baza propunerilor de aprovizionare, intocmente şi centralizează necesarele de 
alimente, echipamente etc si le transmite, conducerii DGASPC, pentru efectuarea 
aprovizionarii; 
d) verifică ca toate bunurile aprovizionate de centru să fie insoţite de certificate de 
conformitate; 
e) colectează documentele in baza cărora s-au făcut aprovizionările la centru, s-au prestat 
serviciile şi le predă la contabilitate, pentru decontări;  



f) coordoneaza activitatea de colectare a de§eurilor menajere, de evacuare, de depozitare 
§i de predare a acestora spre valoriflcare;
g) raspunde de primirea echipamentului, rechizitelor, obiectelor de papetarie §i a altor 
materiale necesare pentru intrepnere §i reparapilor din centru, de la fumizori, sponsori;

ARTICOLUL 12 
FINANJAREA CENTRULUI

(1) In estimarea bugetului de venituri §i cheltuieli, Centrul de Ingrijire si Recuperare de Zi 
Pentru Copilul cu Nevoi Speciale Alexandria are in vedere asigurarea resurselor necesare 
acordarii serviciilor sociale cel pupn la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile.
(2) Finan$area cheltuielilor centrului se asigura, in condipile legii, din urmatoarele surse:
a) contribupa persoanelor beneficiare sau a intrepnatorilor acestora, dupa caz;
b) bugetul local al judepilui Teleorman;
c) bugetul de stat;
d) donapi, sponsorizari sau alte contribupi din partea persoanelor fizice ori juridice din 
{ara §i din strainatate;
e) alte surse de finan^are, in conformitate cu legislapa in vigoare.

ARTICOLUL 13 
DISPOZITH FINALE

(1) Serviciile specializate §i compartimentele din cadrul Direcpei Generale de Asisten^a 
Sociala §i Protecpa Copilului Teleorman sunt obligate sa asigure serviciului social 
Centrul de Ingrijire si Recuperare de Zi Pentru Copilul cu Nevoi Speciale Alexandria 
sprijinul necesar pentru indeplinirea atribupilor ce ii revin.
(2) Prezentul regulament de organizare §i funcponare se completeaza cu prevederile 
actelor normative in domeniu §i ale hotararilor Consiliului Jude^ean Teleorman.
(3) Modificarea §i completarea prezentului regulament se face numai prin hotarare a 
Consiliului Judejean Teleorman.

p. PRESEDINTE,

Director executiv,
Ec. Melintescu Valentina

Vicepresedinte, 
Cristescu Ionel Danut

Contrasemneaza,
vSecretarral^udletuh^i,

Jr. Sill

h P | )  CM

Director executiv, 
Jr. Konescu Iuliana
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REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE  
CENTRUL DE INGRIJIRE SI RECUPERARE DE ZI PENTRU COP ILUL CU 

NEVOI SPECIALE VIDELE  
 

ARTICOLUL 1  
DEFINI ŢIE  

 
(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului 
social Centrul de Ingrijire si Recuperare de Zi Pentru Copilul cu Nevoi Speciale Videle.  
(2) Centrul funcţionează, in cadrul DGASPC Teleorman,  în regim de componentă 
funcţională a Complexului de Servicii Destinate Copilului si Familei fără personalitate 
juridică cu sediul in oras Videle,  Str. Intrarea Spitalului, nr 38, jud. Teleorman. 
(3)Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, 
cât şi pentru angajaţii centrului şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, 
reprezentanţii legali/convenţionali, vizitatori. 
 

ARTICOLUL 2  
IDENTIFICAREA SERVICIULUI SOCIAL  

 
    Serviciul social "Centrul de Ingrijire si Recuperare de Zi Pentru Copilul cu Nevoi 
Speciale Videle", are cod serviciu social  8891CZ-C III este acreditat conform 
Certificatului de acreditare seria AF nr 001154 si este organizat şi funcţionează în 
structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman, in 
cadrul Complexului de servicii destinate copilului si familiei,  în regim de componentă 
funcţională a acestuia, fără personalitate juridică, cu sediul in  oras Videle, Str. Intrarea 
Spitalului, nr 38, jud. Teleorman 
     

ARTICOLUL 3  
SCOPUL SERVICIULUI SOCIAL  

 
    Scopul serviciului social "Centrul de Ingrijire si Recuperare de Zi Pentru Copilul cu 
Nevoi Speciale Videle" este de informare şi sensibilizare a comunităţii privind 
problematica copilului cu nevoi speciale; colaborare activă şi consilierea familiilor 
copiilor înscrişi în programul centrului; activităţi de evaluare şi stabilire a programului 
recuperator; activităţi de asigurare a stării de sănătate şi prevenire a îmbolnăvirilor; 
activităţi educaţionale - educatie nonformală; activităţi recreative şi de socializare; 
protecţia copilului împotriva abuzurilor; activităţi de consiliere pentru copiii incluşi în 
programul centrului şi pentru  părinţii acestora; activităţi de colaborare cu profesionişti şi 
instituţii relevante; administrare şi management. 
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ARTICOLUL 4  
CADRUL LEGAL DE ÎNFIIN ŢARE, ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE  

 
(1)Serviciul social "Centrul de Ingrijire si Recuperare de Zi Pentru Copilul cu Nevoi 
Speciale Videle" funcţionează cu respectarea prevederilor Legii nr. 272 din 21 iunie 2004 
privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, modificată şi completată  Legea nr. 
448/2006, privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare precum şi a altor acte normative 
secundare aplicabile domeniului. 
(2) Standard minim de calitate aplicabil: Oridinul nr.25/2004 pentru aprobarea 
Standardelor minime privind centrele de zi pentru copii cu dizabilitati.  
(3) Serviciul social "Centrul de Ingrijire si Recuperare de Zi Pentru Copilul cu Nevoi 
Speciale Videle" este înfiinţat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr.58/2004 
şi funcţionează în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Teleorman. 
(4) "Centrul de Ingrijire si Recuperare de Zi Pentru Copilul cu Nevoi Speciale Videle" 
functioneaza cu o capacitate maxima de 15 locuri. 
 

ARTICOLUL 5  
PRINCIPIILE CARE STAU LA BAZA ACORD ĂRII SERVICIULUI SOCIAL  

 
(1) Serviciul social "Centrul de Ingrijire si Recuperare de Zi Pentru Copilul cu Nevoi 
Speciale Videle" se organizează şi funcţionează cu respectarea principiilor generale care 
guvernează sistemul naţional de asistenţă socială, precum şi cu principiile specifice care 
stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislaţia specifică, în convenţiile 
internaţionale ratificate prin lege şi în celelalte acte internaţionale în materie la care 
România este parte, precum şi în standardele minime de calitate aplicabile. 
(2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul "Centrul de 
Ingrijire si Recuperare de Zi Pentru Copilul cu Nevoi Speciale Videle" sunt următoarele: 
a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare; 
b) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte 
egalitatea de şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi 
demnitatea personală şi întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la 
persoanele beneficiare; 
c) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare; 
d) deschiderea către comunitate; 
e) asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor 
lor; 
f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în 
unitate a unui personal mixt; 
g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se 
cont, după caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitatea de 
exerciţiu); 
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h) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare; 
i) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare; 
j) preocuparea permanentă pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza 
potenţialului şi abilităţilor persoanei beneficiare de a trăi independent; 
k) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a 
acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate; 
l) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare; 
m) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale; 
n) responsabilizarea membrilor familiei, reprezentaţilor legale cu privire la exercitarea 
drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor de întreţinere; 
o) primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor 
capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate 
cu care se pot confrunta la un moment dat; 
p) colaborarea centrului cu serviciul public de asistenţă socială. 
 

ARTICOLUL 6  
BENEFICIARII SERVICIILOR SOCIALE  

 
(1) Beneficiarii direcţi ai centrului  sunt: 
a) copii cu deficienţe neuro-psiho-motorii din familii şi părinţii acestora, cărora li se 
acordă servicii destinate prevenirii separării lor şi care au domiciliul în Videle şi 
împrejurimi;  
b)copii cu deficienţe neuro-psiho-motorii aflaţi în plasament la AMP; 
c) copii cu deficienţe neuro-psiho-motorii care au beneficiat de o măsură de protecţie 
specială şi au fost reintegraţi în familie; 
(2) În funcţie de numărul de specialişti care lucrează în centru, se va stabili şi numărul de 
beneficiari ai serviciilor acestui centru.  
(3) Condiţiile de acces/admitere în centru sunt următoarele: 
a) acte necesare; 
1. acte de identitate copil (certificat/carte de identitate); 
2. acte de identitate părinţi; 
3. certificat de căsătorie părinţi/copie de pe hotărîrea de divorţ; 
4. adeverinţă de elev pentru beneficiar; 
5. acte care să justifice veniturile familiei; 
6. certificat de handicap; 
7. hotărîre de plasament pentru cei care beneficiază de o formă de protecţie specială la 
AMP; 
8. cerere de înscriere; 
9. recomandare de la medicul specialist/medicul de familie; 
10. analize medicale care să indice includerea copilului in colectivitate; 
11. planul de recuperare elaborat de Compartimentul de Evaluare Complexă a copilului 
cu Dizabilităţi. 



6 
 

(4) Pe baza planului de recuperare elaborat de Compartimentul de Evaluare Complexă a 
Copilului cu Dizabilităţi, părintele sau alt reprezentant legal al copilului cu deficienţe 
solicită accesul la serviciile centrului, prin completarea unei cereri, pe care o înregistrează 
la Registratura DGASPC Teleorman. 
(5) Cererea urmează circuitul documentelor şi, in final este repartizată sefului 
Complexului de Servicii destinate copilului si familei. După constituirea dosarului, acesta 
este predat managerului de caz pentru prezentarea in Comisia de selecţie a dosarelor 
copiilor care vor beneficia de serviciile centrului. 
(6) In urma selectării dosarelor, membrii Comisiei vor întocmi un proces-verbal şi care va 
fi avizat de directorul general. Ulterior, procesul verbal va sta la baza emiterii 
dispoziţiilor individuale de admitere în centru. Managerul de caz intocmeste un tabel 
nominal cu copiii admisi in centru, in regim intern şi extern, pe care, impreună cu 
dispozitiile de admitere, le comunică sefului Complexului de Servicii destinate copilului 
si familei. 
(7) Condiţii de încetare a serviciilor: 
a) prestarea serviciilor către beneficiar încetează odată cu prevederile dispoziţiei prin care 
s-a dispus înscrierea copilului în programul centrului, pe o perioadă determinată, în 
condiţiile în care, în urma reevaluării fiecărui caz in parte,  nu s-a recomandat continuarea 
prestării serviciilor pentru copil. 
b) Prestarea serviciilor către beneficiar poate înceta mai devreme decît perioada 
prevăzută în contractul cu familia sau în dispoziţie dacă: 

1. familia solicită acest lucru şi în urma reevaluării cazului de către specialiştii 
centrului se consideră că această măsură este în interesul superior al copilului; 

2. familia nu mai întruneşte condiţiile prevăzute în criteriile de selecţie a 
beneficiarilor; 

3. beneficiarii nu îşi respectă obligaţiile contractuale.   
 (9)Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în "Centrul de Ingrijire si 
Recuperare de Zi Pentru Copilul cu Nevoi Speciale Videle" au următoarele drepturi: 
a) să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, 
sex, religie, opinie sau orice altă circumstanţă personală ori socială; 
b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv 
la luarea deciziilor privind intervenţia socială care li se aplică; 
c) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite; 
d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate, atât timp cât se menţin 
condiţiile care au generat situaţia de dificultate; 
e) să fie protejaţi de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de 
exerciţiu; 
f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime; 
g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite; 
h) să li se respecte toate drepturile speciale în situaţia în care sunt minori sau persoane cu 
dizabilităţi. 
(10) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în "Centrul de Ingrijire si 
Recuperare de Zi Pentru Copilul cu Nevoi Speciale Videle" au următoarele obligaţii:  
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a) să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială, 
medicală şi economică; 
b) să participe, în raport cu vârsta, situaţia de dependenţă etc. la procesul de furnizare a 
serviciilor sociale; 
c) să contribuie, în conformitate cu legislaţia în vigoare, la plata serviciilor sociale 
furnizate, în funcţie de tipul serviciului şi de situaţia lor materială; 
d) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală; 
e) să respecte prevederile prezentului regulament. 
 

ARTICOLUL 7  
ACTIVIT ĂŢI ŞI FUNCŢII  

 
(1)Principalele funcţii ale serviciului social "Centrul de Ingrijire si Recuperare de Zi 
Pentru Copilul cu Nevoi Speciale Videle" sunt următoarele: 
a) centrul are drept misiune prevenirea abandonului şi instituţionalizării copiilor, prin 
asigurarea pe timpul zilei, a unor activităţi de îngrijire, educaţie, abilitare – reabilitare, 
recreere-socializare, consiliere, dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă, orientare 
şcolară şi profesională pentru copii, cît şi a unor activităţi de sprijin, consiliere  pentru 
părinţi sau reprezentanţii legali, precum şi pentru alte persoane care au în îngrijire copii. 
b) centrul oferă servicii complementare demersurilor şi eforturilor propriilor familii, aşa 
cum decurg din obligaţiile şi responsabilităţile părinteşti, corespunzător nevoilor 
individuale ale copilului în contextul său socio - familial.  
c) principalele activităţi desfăşurate în centru sant: activităţi de informare şi sensibilizare 
a comunităţii privind problematica copilului cu nevoi speciale; colaborare activă şi 
consilierea familiilor copiilor înscrişi în programul centrului; activităţi de evaluare şi 
stabilire a programului recuperator; activităţi de asigurare a stării de sănătate şi prevenire 
a îmbolnăvirilor; activităţi educaţionale - educatie nonformală; activităţi recreative şi de 
socializare; protecţia copilului împotriva abuzurilor; activităţi de consiliere pentru copiii 
incluşi în programul centrului şi pentru părinţii acestora; activităţi de colaborare cu 
profesionişti şi instituţii relevante; administrare şi management. 
(2) Alte atribuţiile personalului Centrului de îngrijire şi recuperare şi de zi pentru copilul 
cu nevoi speciale Videle: 
a) activităţi de informare pentru contactarea posibililor beneficiari; 
b) monitorizarea şi analiza situaţiei copiilor care beneficiază de programele de recuperare 
ale centrului; 
c) verificarea şi reevaluarea periodică (conform prevederilor PIP) a evoluţiei copilului în 
urma intervenţiei de specialitate;  
d) colaborare activă cu familiile copiilor cu dizabilităţi, care frecventează centrul; 
e) elaborarea şi implementarea PIP; 
f) elaborarea programului zilnic al copiilor în concordanţă cu nevoile specifice ale 
acestora; 
g) activităţi educaţionale, în concordanţă cu particularităţile individuale ale copiilor; 
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h) desfăşurarea activităţilor de abilitare şi reabilitare, stabilite în urma evaluării nevoilor 
copiilor; 
i) activităţi de socializare şi recreative în incinta şi în afara centrului; 
j) consiliere psihologică a copiilor şi a părinţilor/reprezentanţilor legali ai acestora; 
k) informarea şi protecţia copilului  împotriva abuzurilor; 
l) activităţi de colaborare cu profesionişti şi instituţii relevante: poliţie, şcoală, biserică, 
unităţi sanitare etc. 
 
 

ARTICOLUL 8  
STRUCTURA ORGANIZATORIC Ă, NUMĂRUL DE POSTURI ŞI 

CATEGORIILE DE PERSONAL  
 
(1) Serviciul social "Centrul de Ingrijire si Recuperare de Zi Pentru Copilul cu Nevoi 
Speciale Videle funcţionează cu un număr de 5 persoane. 
a)  personal de conducere: sef complex; 
b) personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă; personal de specialitate şi auxiliar: 1 
post kinetoterapeut, 1 post asistent medical, 1 post psiholog, 1 post ingrijitor, 1 post 
muncitor calificat bucatar; 
c) ponderea personalului de specialitate este 60 %.  
     

ARTICOLUL 9  
PERSONALUL DE CONDUCERE 

 
(1) Personalul de conducere: şef de Complex; 
(2) Atribuţiile personalului de conducere sunt: 
a) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul 
serviciului şi propune organului competent sancţiuni disciplinare pentru salariaţii care nu 
îşi îndeplinesc în mod corespunzător atribuţiile, cu respectarea prevederilor legale din 
domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.; 
b) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul 
implementării obiectivelor şi întocmeşte informări pe care le prezintă furnizorului de 
servicii sociale; 
c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi 
perfecţionare; 
d) colaborează cu alte centre/alţi furnizori de servicii sociale şi/sau alte structuri ale 
societăţii civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătăţirii permanente a 
instrumentelor proprii de asigurare a calităţii serviciilor, precum şi pentru identificarea 
celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare; 
e) întocmeşte raportul anual de activitate; 
f) asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii serviciului/centrului; 
g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice şi a 
numărului de personal; 
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h) desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii centrului în comunitate; 
i) ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări 
ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce; 
j) răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul serviciului şi 
dispune, în limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea 
acestor activităţi sau, după caz, formulează propuneri în acest sens; 
k) organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a 
regulamentului de organizare şi funcţionare; 
l) reprezintă serviciul în relaţiile cu furnizorul de servicii sociale şi, după caz, cu 
autorităţile şi instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate; 
m) asigură comunicarea şi colaborarea permanentă cu serviciul public de asistenţă socială 
de la nivelul primăriei şi de la nivel judeţean, cu alte instituţii publice locale şi organizaţii 
ale societăţii civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor; 
n) întocmeşte proiectul bugetului propriu al serviciului şi contul de încheiere a 
exerciţiului bugetar; 
o) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi 
beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare; 
p) asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale; 
q) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 
(3) Funcţiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condiţiile 
legii. 
(4) Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducere trebuie să fie absolvenţi cu diplomă 
de învăţământ superior în domeniul psihologie, asistenţă socială şi sociologie, cu vechime 
de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenţi cu diplomă de licenţă ai 
învăţământului superior în domeniul juridic, medical, economic şi al ştiinţelor 
administrative, cu experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale. 
(5) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a conducătorilor a sefului de 
complex se face în condiţiile legii. 
 

ARTICOLUL 10  
    Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă.  

Personal de specialitate şi auxiliar  
 
(1) Atribuţii ale personalului de specialitate: 
a) asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea 
prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile şi a prezentului 
regulament; 
b) colaborează cu specialişti din alte centre în vederea soluţionării cazurilor, identificării 
de resurse; 
c) monitorizează respectarea standardelor minime de calitate; 
d) sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, 
situaţii de nerespectare a prevederilor prezentului regulament; 
e) întocmeşte rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată; 
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f) face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi 
respectării legislaţiei; 
g) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 
(2) Atributii asistent medical generalist (325901); 
a) la admiterea copilului in centru, alături de ceilalţi specialisti, participă la evaluarea 

nevoilor de ingrijire, abilitare/reabilitare ale copiilor în funcţie de tipul dizabilitatii şi 
nivelul lor de dezvoltare, in scopul stabilirii obiectivelor planului personalizat de 
interventie (PIP); 

b) elaborează programul de ingrijire medicală pentru fiecare copil în parte si este 
responsabil de îndeplinirea obiectivelor stabilite; in funcţie de programul zilnic al 
copiilor, planifică şi desfasoară activitati de educaţie sanitară, participă la acţiunile de 
dezvoltare a deprinderilor de viaţă independenta ale copiilor, participă la reevaluarea 
periodică a PIP; 

c) completează fişa speciala in cazul in care se aplică copiilor măsuri restrictive, numai ca 
ultimă solutie de prevenire sau stopare a vătămării copilului, a altor persoane ori a unor 
distrugeri importante de bunuri materiale. Măsurile nu se aplică punitiv, ci doar pentru 
oprirea comportamentelor deviante; sunt interzise măsurile disciplinare excesive sau 
iraţionale: pedeapsa corporala; deprivarea de hrană, apa sau somn; orice examinare 
intimă a copilului dacă nu are o raţiune medicală şi nu e efectuată de personal medico-
sanitar; confiscarea echipamentelor copilului; privarea de medicare sau tratament 
medical; pedepsirea unui grup de copii pentru comportamentul unui copil din grup;  
implicarea unui copil în pedepsirea altui copil; orice restricţionare a contactului cu 
persoanele importante pentru copil dacă nu există o hotărâre în acest sens, conform 
legii; 

d)  in situatia in care are suspiciunea sau identifica situaţii de abuz, neglijare şi exploatare 
a copilului, în cadrul centrului sau în afara lui, are obligajia de a înştiinţa şeful 
Complexului de servicii destinate copilului si familei; 

e)  face toate demersurile necesare pentru a stabili relatii de colaborare activă cu familiile 
copiilor care frecventează centrul; 

f)  păstrează legătura permanentă cu managerul de caz; 
g) alături de ceilalţi salariaţi, in funcfie de programul zilnic al copiilor, asigură 

supravegherea permanentă a acestora; 
h) participă la prepararea hranei zilnice; 
i) intocmeste lista zilnică de alimente; 
j) prelevează probele zilnice din hrana pregătită; 
k) intocmeste, prin consultarea cu ceilalţi salariaţi ai centrului, meniurile săptămanale, pe 

care le inaintează şefului Complexului de servicii destinate copilului si familiei, pentru 
avizare; 

l)  intocmeste, prin consultarea cu ceilalţi salariaţi ai centrului, necesarele de alimente, 
materiale etc., pe care le inaintează şefului Complexului de servicii destinate copilului 
si familiei, pentru avizare; 

m) participă la curăţenia zilnică a spatiilor comune din centru; 
n)  participă la întocmirea programului zilnic al copiilor admişi in centru; 
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o)  răspunde de păstrarea documentelor privitoare la atribuţiile de serviciu, constituirea 
dosarelor şi predarea lor la arhiva unitatii, potrivit nomenclatorului indicator al actelor 
în vigoare; 

p) asigură supravegherea corespunzătoare a copiilor, in vederea prevenirii oricăror riscuri; 
q) anunţă imediat şeful Complexului de servicii destinate copilului si familei, despre orice 

eveniment deosebit apărut in evoluţia copiilor din centru; 
r) păstrează confidenţialitatea datelor despre copiii aflaţi în evidenta centrului; 
s) alături de ceilalţi salariati ai centrului, participă la stabilirea necesarele de alimente, 

materiale, pentru buna desfasurare a activitatii centrului; 
t) răspunde, alături de ceilalţi salariaţi, de buna păstrare a dotărilor centrului; 
u) respectă programul de lucru al centrului; 
v) îşi insuşeşte legislaţia în vigoare care reglementează domeniul său de  activitate; 
w) are obligaţia să cunoască şi să respecte prevederile Codului de conduită a personalului 

contractual, a celorlalte acte normative specifice activitatii centrului; 
(3) Atributii kinetoterapeut (226405); 
a) face parte din comisia de selectare a copiilor care urmează să beneficieze de serviciile 

centrului, conform dispoziţiei directorului general; in functie de situaţia fiecărui copil 
in parte - continuarea serviciilor sau caz iniţial - elaborează un raport de evaluare a 
situaţiei copilului, pe care il prezintă comisiei, si in care propune continuarea sau 
incetarea acordării serviciilor de kinetoterapie; 

b) asigură evaluarea iniţială a situatiei copilului, si stabileste serviciile de care are 
nevoie copilul admis in Centru; 

c) elaborează documentele specifice activitatii: rapoarte iniţiale de evaluare, rapoarte de 
evaluare intermediară etc; 

d) face parte din echipa pluridisciplinară a centrului, care elaborează planurile de 
servicii personalizate; 

e) asigură, in limita timpului disponibil,supravegherea copiilor in timpul şederii in 
centru; 

f) asigură protecţia şi răspunde de securitatea copiilor cu care lucrează; 
g) asigură, fiecărui copil admis in centru, sprijin individualizat, fară discriminare; 
h) are obligaţia de a păstra relaţii civilizate cu părinţii copiilor, de a asigura acestora, la 

cerere şi din oficiu, suport pentru depasirea problemelor pe care părinţii le au cu 
proprii copii, de intelegere a situaţiei copiilor şi de interventie corespunzătoare, in 
vederea recuperării acestora; 

i) semnalează sefului de centru, orice eveniment deosebit apărut in situaţia copiilor, pe 
timpul şederii acestora in centru; 

j) completează fisa specială in cazul in care se aplică copiilor măsuri restrictive, numai 
ca ultimă soluţie de prevenire sau stopare a vătămării copilului, a altor persoane ori a 
unor distrugeri importante de bunuri materiale. Măsurile nu se aplică punitiv, ci doar 
pentru oprirea comportamentelor deviante. Sint interzise a se aplica măsurile 
disciplinare excesive sau iraţionale: pedeapsa corporală, privarea de hrană, orice 
examinare intimă a copilului, dacă nu are o raţiune medicală si nu e efectuată de 
personal medico-sanitar, privarea de tratament medical, pedepsireea unui grup de 
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copii pentru comportamentul unui copil din grup, implicarea unui copil, in pedepsirea 
altui copil, orice restrictionare a contactului cu persoanele importante pentru copil, 
dacă nu există o hotărire, in acest senas, conform legii; 

k) are obligaţia de a sesiza sefului de centru, managerului de caz, cazurile de abuz, 
discriminare in care este implicat personalul centrului, prin completarea fisei de 
semnalare a abuzului, pe care o trimite managerului de caz, in termen de 48 de ore de 
la data evaluării ini ţiale a cazului; 

l) răspunde de păstrarea şi folosirea in bune condiţii a tuturor bunurilor din dotarea 
centrului, şi pe care le foloseste pentru desfasurarea activitatii;  

m) participă, alături de ceilalţi salariaţi ai centrului la intocmirea necesarelor de alimente 
şi materiale necesare desfăşurării activitatii; 

n) contribuie, prin toate activitatile sale, la stabilirea şi menţinerea unui mediu cald si 
stimulativ pentru copii, care să favorizeze dezvoltarea acestora; 

o) respectă ordinea si disciplina la locul de muncă, şi promovează un comportament 
civilizat in relaţiile cu colegii de muncă şi şefii ierarhici; 

p) semnalează sefului de centru, orice eveniment deosebit apărut in situaţia copiilor, pe 
timpul şederii acestora in centru; 

q) se implică in amenajarea spaţiilor de joacă şi odihnă; 
r) instiintează seful de centru, despre orice incident apărut in legătură cu copilul si care 

ar putea afecta siguranţa şi starea de sănătate a acestuia; 
s) răspunde de păstrarea documentelor privitoare la atribuţiile de serviciu, constituirea 

dosarelor şi predarea lor la arhiva unitatii, potrivit nomenclatorului indicator al 
actelor în vigoare; 

t) răspunde, alături de ceilalţi salariaţi, de buna păstrare a dotărilor centrului; 
u) respectă programul de lucru al centrului; 
v) isi insuşeşte legislajia în vigoare care reglementează domeniul său de activitate; 
w) are obligatia să cunoască şi să respecte prevederile Codului de conduită a 

personalului contractual, a celorlalte acte normative specifice activitatii centrului; 
x) păstrează confidenţialitatea datelor despre copiii admişi in centru; 
y) participă la stabilirea meniurilor zilnice, 
z) anual, efectuează analizele medicale obligatorii; 
aa) se autodeclară in caz de îmbolnăvire; 

 
(4) Atributii specifice – psiholog: 

a) cunoaste metodele, tehnicile si procedurile specifice profesiei, legislatia în domeniul de activitate 
si în domeniul protectiei copilului;  

b) face diagnoza nivelului de dezvoltare si adecvare a functiilor psihice ale persoanelor asistate , 
evalueaza nivelul de dezvoltare globala a asistatilor, ca fundament de lucru in procesul de 
formare, evaluare, invatare, educatie si terapie.   

c) realizeaza procesul de evaluare psihologica care trebuie sa includa toate secventele concretizate 
in fise de evaluare psihologica; 

d) elaboreaza instrumentele si materialele cu care lucreaza – fise de observatie, de evaluare, etc; 
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e) are obligaţia de a utiliza numai teste licenţiate şi a le folosi numai cu atestat de liberă practică 
pentru specialitatea respectivă; 

f) realizarea raportului de consiliere psihologica se face in urma completarii periodice a fiselor 
individuale de consiliere care trebuie sa contina: obiectivul/tema terapeutica adecvata, tehnicile si 
metodele utilizate, observatii si data efectuarii;  

g) elaboreaza si completeaza documentele de inregistrare si evidenta a activitatii de consiliere 
psihologica; 

h) isi desfasoara activitatea in birou, care trebuie sa reprezinte pentru copil/tanar acel spatiu in care,  
in siguranta isi poate exprima liber emotiile si gandurile si are ca obiectiv principal crearea unei 
bune relatii terapeutice cu beneficiarii centrului; 

i) asigura informarea si consilierea copiilor /tinerilor pe diferite subiecte; 
j) desfăşoară cu tinerii training-uri în cadrul centrului;  
k) pastreaza spiritul stiintific in executarea sarcinilor de serviciu; 
l) asigura confidentialitatea rezultatelor examinarii psihologice si respecta interesul superior al 

copiilor in cazul prezentarii examinarii psihologice unor terti;  
m) pentru monitorizarea eficienta a activitatii desfasurate, este necesara inscrierea acestora in 

registrul de evidenta; raspunde de veridicitarea datelor completate in registrul de evidenta al 
activitatilor;  

n) respecta condiile deontologice specifice profesiei de psiholog;   
o) intocmeste un raport de activitate lunar si il prezinta coordonatorului;  
p) studiaza dosarele copiilor si participa la completarea lor;  
q) face parte din echipa pluridisciplinara a centrului cu care comunica, colaboreaza, si asigura o 

interventie profesionista;  
r) testeaza copiii in scopul unei bune orientari scolare;   
s) realizeaza impreuna cu echipa pluridiscplinara evaluarea detaliata a situatiei copilului si 

programul de interventie specializat PIS ( parte integranta a planului individualizat de protectie 
(PIP); 

t) reevaluaza, impreuna cu toata echipa pluridisciplinară, PIS o dată la 3 luni;  
u) asigura împreună cu persoana de referinţă a copilului/tânărului şi cu managerul de caz legatura 

cu familia copiilor/tinerilor asistati (naturala, largita, substitutiva sau potential adoptativa) si 
consiliează în vederea integrarii – reintegrarii copilului); 

v) contribuie la socializarea copiilor, la dezvoltarea abilitatilor de comunicare si relationare cu 
ceilalti; 

w) stimuleaza dezvoltarea armonioasa a personalitatii copiilor /tinerilor, prin formarea 
deprinderilor de control si autocontrol;  

x) indruma si ajuta personalul de educatie non-formala in gestionarea conflictelor si in aplicarea 
tehnicilor si metodelor in scopul eliminarii comportamentelor sociale  inadecvate;  

y) contribuie la prevenirea si terapia tendintelor si manifestarilor de delicventa; 
z) primeste si solutioneaza si alte sarcini trasate de conducerea institutiei, pe linie ierarhica, în 

limita competentelor profesionale pe care le are; 
aa) va notifica toate incidentele survenite in timpul programului de lucru, coordonatorului de centru; 
bb) se autodeclara in caz de imbolnavire; 
cc) asigura supravegherea copiilor in timpul zilei impreuna cu ceilalti salariati; 
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dd) anual isi efectueaza analizele medicale obligatorii, control psihiatric, control psihologic, control 
la medicul de familie; 

ee) are obligatia de a semnala situatii de abuz, neglijare, exploatare a copilului in cadrul centrului 
sau in afara centrului, prin completarea corespunzatoare a fisei de semnalare a abuzului. In centru 
este strict interzisa agresarea verbala sau fizica a copiilor; sunt interzise masurile disciplinare 
excesive sau irationale;  

ff)   in situatii de abuz trebuie sa verifice datele semnalate printr-o evaluarea initiala a situatiei;  
gg)  este interzisa difuzarea oricaror date sau informatii legate de copilul aflat in centru sau de 

activitatea din centru, in forma audio, video scrisa sau sub orice alta forma; 
hh) accesul persoanelor straine in incinta centrului se realizeaza numai cu acordul expres al sefilor 

ierarhici; 
ii)  stabileste si mentine relatii profesionale cu întreg personalul institutiei si are o atitudine 

politicoasa;  
jj)  raspunde de corectitudinea si promptitudinea cu care furnizeaza informatiile din domeniul sau de 

activitate;  
kk) respecta procedurile interne legate de utilizarea si pastrarea în buna functionare a echipamentului 

; 
ll)  raspunde de informarea imediata a sefului de centru privind orice defectiune în functionarea 

corespunzatoare a institutiei;  
mm) respecta normele de P.S.I.; 
nn) cunoaste si respecta continutul documentelor relevante pentru munca sa: misiunea institutiei, 

MOF, ROF, PI, Codul de conduită pentru personalul contractual si procedurile de lucru specifice; 
oo) pastreaza confidentialitatea informatiilor si a documentelor de serviciu; 

respecta principiile care stau la baza activitatii institutiei si regulile deontologice;  
 

ARTICOLUL 11  
    Personalul administrativ, gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire 

 
(1) Atributii ingrijitoare  (532104) 

a) participa la amenajarea spatiului de locuit, actionând pentru personalizarea lui si 
implica copiii în aceasta activitate, tinând cont de preferintele lor; elaborează 
activităţi educative şi programul administrativ al copiilor urmărind implementarea 
lor în Centru, unde îşi desfăşoară activitatea; 

b) supravegheaza prezenta în centru a copiilor/tinerilor încredintati; 
c) ajuta copilul/tânărul sa dezvolte relatii pozitive cu ceilalti: cu parintii, cu copiii din 

institutie si din unitatea de învatamânt frecventata, cu personalul din institutie si 
alti profesionisti implicati în derularea PIP;  

d) incurajeaza copiii sa-si exprime opiniile cu privire la toate aspectele care-i privesc, 
inclusiv ale vietii cotidiene din institutie;  

e) respecta, în interactiunea cu copilul, valorile de baza ale unei relatii parentale de 
calitate: caldura si afectiune, limite clare si bine precizate, raspuns imediat la 
nevoile copilului, disponibilitatea de a raspunde întrebarilor copilului, sanctionare 
educativa, constructiva a comportamentului inacceptabil al copilului, respect, 
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deschidere si comunicare, recunoasterea calitatilor si a reusitelor, confidentialitate 
si încredere reciproca;  

f) respecta demnitatea copilului si foloseste formula de adresare preferata de copil;  
g) cunoaste particularitatile de vârsta, diferentele individuale de conduita si istoricul 

copiilor din Centru astfel încât sa poata stabili o comunicare si o relationare 
adecvata cu acestia;  

h) desfăşoară permanent activităţi igienico-sanitare cu copiii în colaborare cu 
asistentul medical în scopul prevenirii îmbolnăvirilor şi menţinerii unui tonus fizic 
şi psihic normal, preocupându-se de: igiena corporală, igiena îmbrăcămintei şi a 
încălţămintei, igiena odihnei şi a muncii; 

i) asigura dreptul la intimitate, pentru copii, spatiu personal si confidentialitate intr-
un mod cat mai apropiat de mediul familial; 

j) abordeaza relatiile cu copiii sau cu grupul de copii în mod nediscriminator, fara 
antipatii si favoritisme; trebuie sa stie sa-si controleze emotiile în fata copilului; sa 
observe, sa recunoasca si sa încurajeze toate aspectele pozitive ale 
comportamentului copilului; sa nu judece sau sa eticheteze copilul; sa fie 
capabil(a) sa negocieze si sa ofere recompense copilului; sa stie cum sa formeze la 
copil simtul responsabilitatii, de asumare a consecintelor faptelor sale; sa transmita 
copilului prin mesaje verbale si nonverbale ca este permanent alaturi de el; sa fie 
capabil(a) sa stabileasca limite în relatia cu copilul si cum sa le faca acceptate de 
catre acesta;  

k) işi însuseste si respectă legislaţia în vigoare cu privire la protectia copilului;  
l) actioneaza în conformitate cu S.M.O. existente, asumându-si rolurile 

corespunzatoare;  
m) actioneaza pentru asigurarea unui mediu securizant pentru copil/tânar;  
n) aduce la cunostinta conducerii centrului de plasament orice disfunctiuni întâlnite 

care pot aduce prejudicii sanatatii copiilor din institutie;  
o) primeste si solutioneaza si alte sarcini trasate de conducerea institutiei, pe linie 

ierarhica, în limita competentelor profesionale pe care le are; 
p) se autodeclara in caz de imbolnavire; 
q) semneaza condica de prezenta; 
r) isi desfasoara activitatea la oricare dintre centrele componente ale Complexului de 

Servicii Destinat Copilului si Familiei din cadrul DGASPC Teleorman, conform 
planificarii coordonatorului de centru şi la solicitarea acestuia; 

s) nu paraseste locul de munca fara avizul coordonatorului de centru; 
t) respecta programul de lucru conform graficului stabilit;  
u) asigura supravegherea copiilor in timpul zilei, impreuna cu ceilalti salariati din 

Centru si in cazul unor evenimente deosebite raspunde solidar; 
v) anual, isi efectueaza analizele medicale obligatorii, control psihiatric, control 

psihologic, control la medicul de familie.  
w) are obligatia de a semnala situatii de abuz, neglijare, exploatare a copilului in 

cadrul centrului sau in afara centrului, prin completarea corespunzatoare a fisei de 
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semnalare a abuzului. In centru este strict interzisa agresarea verbala sau fizica a 
copiilor; sunt interzise masurile disciplinare excesive sau irationale; 

x) este interzisa difuzarea oricaror date sau informatii legate de copilul aflat in centru 
sau de activitatea din centru, in forma audio, video scrisa sau sub orice alta forma; 

y) nu permite accesul persoanelor straine in incinta centrului, decat numai cu acordul 
expres al sefilor ierarhici. 

z) toate incidentele survenite in timpul programului de lucru le notifica 
coordonatorului de centru; 

aa) raspunde, alături de ceilalti salariaţi, de buna păstrare a bunurilor din dotarea 
Centrului; 

bb) tine legatura cu ceilalti angajati ai Centrului, carora le comunica observatiile sale 
asupra comportarii si sanatatii copiilor, manifestarile deosebite ale acestora in 
timpul zilei si le consemneaza intr-un registru de tura; 

cc) supravegheaza si indruma copiii in efectuarea toaletei, iar pe cei mici ii ajuta 
personal, urmarind formarea si consolidarea de deprinderi igienico-sanitare; 

dd) se ingrijeste de aerisirea, curatenia si incalzirea camerelor Centrului, grupurilor 
sanitare si bucatariei care se predau in stare curata; preda imobilul in bune conditii 
; 

ee) urmareste respectarea masurilor de prevenire a accidentelor, incendiilor, raspunde 
de securitatea copiilor; 

ff)  raspunde de pastrarea bunurilor din dotarea Centrului in care lucreaza si de cele  
personale ale copiilor, executa reparatii la echipament, calca si schimba lenjeria de 
2 ori pe luna şi de câte ori este nevoie; 

gg) asigura supravegherea copiilor in timpul zilei impreuna cu ceilalti salariati ai 
Centrului si in cazul unor evenimente deosebite, raspund solidar si anunta 
coordonatorul centrului; 

hh) in cursul zilei trezeste si insoteste la toaleta copiii enuretici dupa un program 
stabilit de comun acord cu personalul educativ, consemnând acest lucru în registru; 

ii)  saptamanal, sau de cate ori este nevoie, actioneaza pentru deparazitarea capilara a 
copiilor, efectuand tratamentele care se impun (pieptanare, tratamente cu substante 
adecvate, spalarea parului), sub indrumarea asistentului medical; 

jj)  cunoaste si respecta prevederile M.O.F., R.O.F. si N.I.F; 
kk) participa la toate convocarile sefilor ierarhici. 

(2) Atributii bucatar: 
a) se preocupa de pregatirea, în cele mai bune conditii igienico-sanitare, a hranei din 

timpul zilei, având grija sa fie pregatite toate alimentele scoase din magazie, în 
functie de numarul de copii din Centru, la data respectiva; 

b) confirmă L.Z.A. din ziua de serviciu şi confrunta efectivul de copii din LZA  cu cel 
din lista zilnica de prezenta; 

c) verifica si se asigura ca atât produsele preparate, cât si produsele nepreparate sunt 
bine pastrate, în conformitate cu normele sanitar-veterinare în vigoare ;  

d) tine cont, în masura posibilitatilor, de optiunile copiilor în stabilirea proiectului de 
meniu; 
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e) are grija în permanenta ca meniurile preparate sa fie gustoase si sa aiba aspect 
placut;  

f) raspunde de circuitul corect al alimentelor eliberate din magazie si al resturilor 
alimentare, precum si de pastrarea lor în conditii corespunzatoare de igiena si 
depozitare;  

g) recoltează probele de alimente din hrana pregătită conform meniului pentru ziua 
respectivă şi le păstrează la temperatura de 4 grade timp de 48 de ore; completează 
graficul de temperatură din frigider;  

h) nu va permite accesul în bucatarie si în spatiile anexe a altor persoane decât a 
personalului de serviciu si a organelor de control din unitate si a personalului 
medico-sanitar sau alte organe de control însotite de seful de centru, precum şi a 
copiilor şi tinerilor din Centru;  

i) nu are voie sa înstraineze alimente si obiecte de inventar aflate în gestiunea 
Centrului;  

j) participă, alături de asistentul medical, magazionerul şi copiii, la  intocmirea 
meniului saptamânal 

k) isi însuseste si respecta legislatia în vigoare cu privire la protectia copilului si 
legislatia specifica activitatii proprii;  

l) face curatenie in bucatarie si sala de mese impreuna cu ingrijitorul dupa prepararea 
hranei si servirea mesei copiilor; 

m) actioneaza în conformitate cu S.M.O. existente, asumându-si rolurile 
corespunzatoare;  

n) asigura dreptul la intimitate spatiu personal si confidentialitate intr-un mod cat mai 
apropiat de mediul familial, pentru copiii şi tinerii din Centru;  

o) primeste si solutioneaza si alte sarcini trasate de conducerea institutiei, pe linie 
ierarhica, în limita competentelor profesionale pe care le are.  

p) se autodeclara in caz de imbolnavire; 
q) semneaza condica de prezenta; 
r) nu paraseste locul de munca fara avizul coodonatorului de Centru; 
s) asigura supravegherea copiilor in timpul zilei impreuna cu ceilalti salariati; 
t) anual isi efectueaza analizele medicale obligatorii, control psihiatric, control 

psihologic, control la medicul de familie.  
u) are obligatia de a semnala situatii de abuz, neglijare, exploatare a copilului in 

cadrul centrului sau in afara centrului, prin completarea corespunzatoare a fisei de 
semnalare a abuzului. In centru este strict interzisa agresarea verbala sau fizica a 
copiilor; sunt interzise masurile disciplinare excesive sau irationale;  

v) este interzisa difuzarea oricaror date sau informatii legate de copiii/tinerii aflati in 
Centru sau de activitatea din centru, fără aprobarea prealabilă a coordonatorului 
Centrului; 

w) accesul persoanelor straine in incinta centrului se realizeaza numai cu acordul 
expres al sefilor ierarhici  

x) toate incidentele survenite in timpul programului de lucru se notifica 
coordonatorului; 
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y) prezinta copilului, clar, în functie de gradul sau de maturitate care sunt principalele 
reguli de organizare a institutiei;  

z) respectând normele de igiena alimentaţiei impuse de reglementările legale în 
vigoare, se ocupă de pregătirea hranei în timpul zilei; are grijă să fie pregătite 
alimentele scoase din magazie în funcţie de numărul de copii prezenti in centru; 

aa) participa la activitatile de grup, în functie de propunerile si preferintele personale 
ale copiilor, stimulând libera exprimare a opiniei, contribuind la educarea spiritului 
de echipa, la promovarea întrajutorarii, a comunicarii între copii;  

bb) participa si anima activitatile de timp liber: sportive, culturale, gospodaresti, 
turistice, jocuri, etc.în functie de nivelul de dezvoltare a copilului;  

cc)  participa la amenajarea spatiului de locuit, actionând pentru personalizarea lui si 
implica pe copii/tineri în aceasta activitate, tinând cont de preferintele lor; 
elaborează activităţi educative şi programul administrativ al copiilor urmărind 
implementarea lor în centru; 

dd) supravegheaza prezenta în centru a copiilor încredintati, conform 
procedurilor existente (MOF),  

ee) ajuta copilul sa dezvolte relatii pozitive cu ceilalti: cu parintii, cu copiii din 
institutie si cu personalul din institutie si alti profesionisti implicati în derularea 
planului de recuperare.  

ff)  incurajeaza copiii sa-si exprime opiniile cu privire la toate aspectele care-i privesc, 
inclusiv ale vietii din institutie;  

gg) respecta, în interactiunea cu copilul, valorile de baza ale unei relatii 
parentale de calitate: caldura si afectiune, limite clare si bine precizate, raspuns 
imediat la nevoile copilului, disponibilitatea de a raspunde întrebarilor copilului, 
sanctionare educativa, constructiva a comportamentului inacceptabil al copilului, 
respect, deschidere si comunicare, recunoasterea calitatilor si a reusitelor, 
confidentialitate si încredere reciproca; 

hh) respecta demnitatea copilului si foloseste formula de adresare preferata de 
copil;  

ii)  cunoaste particularitatile de vârsta, diferentele individuale de conduita si istoricul 
copiilor admisi in centru astfel încât sa poata stabili o comunicare si o relationare 
adecvata cu acestia;  

jj)  desfăşoară permanent activităţi igienico-sanitare cu copiii în colaborare ceilalti 
lucratori din centru în scopul prevenirii îmbolnăvirilor, preocupându-se de: igiena 
corporală, igiena îmbrăcămintei şi a încălţămintei , igiena odihnei şi a muncii.  

kk) asigura dreptul la intimitate, pentru copii, spatiu personal si confidentialitate; 
ll)  isi desfasoara activitatea la oricare dintre centrele de zi componente ale 

Complexului de Servicii Destinat Copilului si Familiei din cadrul DGASPC 
Teleorman, in funcţie de planificarea coordonatorului Centrului şi la solicitarea 
acestuia. 



ARTICOLUL 12 
FIN ANJ ARE A CENTRULUI

(1) in estimarea bugetului de venituri §i cheltuieli, "Centrul de Ingrijire si Recuperare de 
Zi Pentru Copilul cu Nevoi Speciale Videle" are in vedere asigurarea resurselor necesare 
acordarii serviciilor sociale cel pupn la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile.
(2) Finan^area cheltuielilor centrului se asigura, in condipile legii, din urmatoarele surse:
a) contribupa persoanelor beneficiare sau a intrepnatorilor acestora, dupa caz;
b) bugetul local al judepilui Teleorman;
c) bugetul de stat;
d) donapi, sponsorizari sau alte contribupi din partea persoanelor fizice ori juridice din 
£ara §i din strainatate;
e) alte surse de fman^are, in conformitate cu legislapa in vigoare.

ARTICOLUL 13 
DISPOZIJII FINALE

(1) Serviciile specializate §i compartimentele din cadrul Direcpei Generale de Asistenja 
Sociala §i Protecpa Copilului Teleorman sunt obligate sa asigure serviciului social 
Centrul de Ingrijire si Recuperare de Zi Pentru Copilul cu Nevoi Speciale Videle, 
sprijinul necesar pentru indeplinirea atribupilor ce ii revin.
(2) Prezentul regulament de organizare §i funcponare se completeaza cu prevederile 
actelor normative in domeniu §i ale hotararilor Consiliului Judejean Teleorman.
(3) Modificarea §i completarea prezentului regulament se face numai prin hotarare a 
Consiliului Jude^ean Teleorman.

p. PRESEDINTE,

Vicepresedinte, 
Cristescu Jpnel Danut

8 • • ■ UTENl I7ATEA

Director executiv,
Ec. Melintescu Valentina

’C \ \  
v

Director executiv, 
Jr^Ionescu Iuliana
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REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE  

„ Centrul Maternal Alexandria”  
 

ARTICOLUL 1  
Definitii  

 
(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului 
social Centrul Maternal Alexandria. 
(2)Centrul funcţionează, in cadrul DGASPC Teleorman, în regim de componentă 
funcţională a Complexului de Servicii Destinate Copilului si Familei fără personalitate 
juridică cu sediul in mun Alexandria,  str. Dunarii nr.7, jud.Teleorman. 
(3)Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele 
beneficiare, cât şi pentru angajaţii centrului şi, după caz, pentru membrii familiei 
beneficiarilor, reprezentanţii legali/convenţionali, vizitatori. 
 

ARTICOLUL 2  
Identificarea serviciului social 

 
    Serviciul social Centrul Maternal Alexandria, are cod serviciu social 8790CR-MC-I, 
este acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr 001154, este organizat şi 
funcţionează în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Teleorman, in cadrul Complexului de servicii destinate copilului si familiei,  în regim 
de componentă funcţională a acestuia, fără personalitate juridică, cu sediul in str. 
Dunarii nr.7,mun. Alexandria, jud.Teleorman 
     

ARTICOLUL 3  
Scopul serviciului social 

 
 Centrul Maternal are rolul de a asigura, pe perioadă limitată, ingrijire personala, 
educare, consiliere psihosociala si suport emotional, supraveghere, reintegrare familiala 
si comunitara, educatie in puericultura, socializare si activitati culturale, cazare pe 
perioada prevăzuta in masura de protectie, masa, ingrijiri medicale curente asigurate de 
asistente medicale, insertie reinsertie sociala, terapie ocupaţionala, consiliere si 
informare, orientare vocationala, consiliere juridica,curatenie, paza, menaj, alte 
activitati administrative. 
 

ARTICOLUL 4  
Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare 

 
(1) Serviciul social „Centrul Maternal Alexandria” funcţionează cu respectarea 
prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, 
reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, Legea nr. 272 din 21 



4 
 

iunie 2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, modificată şi 
completată. 
(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ord.101/2006 privind aprobarea Standardelor 
minime obligatorii pentru centrul maternal şi a Ghidului metodologic de implementarea 
a acestor standarde. 
(3) Serviciul social „Centrul Maternal Alexandria” este înfiinţat prin Hotărârea 
Consiliului Judeţean Teleorman nr.58/ 2004 şi funcţionează în cadrul Direcţiei Generale 
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman. 
(3) Centrul Maternal Alexandria are o capacitate maxima de 4 cupluri mama si copii. 
 

ARTICOLUL 5  
Principiile care stau la baza acordării serviciului social 

 
(1) Serviciul social „Centrul Maternal Alexandria” se organizează şi funcţionează cu 
respectarea principiilor generale care guvernează sistemul naţional de asistenţă socială, 
precum şi a principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute 
în legislaţia specifică, în convenţiile internaţionale ratificate prin lege şi în celelalte acte 
internaţionale în materie la care România este parte, precum şi în standardele minime de 
calitate aplicabile. 
(2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul „Centrului 
Maternal Alexandria” sunt următoarele: 
a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare; 
b) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte 
egalitatea de şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi 
demnitatea personală şi întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire 
la persoanele beneficiare; 
c) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare; 
d) deschiderea către comunitate; 
e) asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea 
drepturilor lor; 
f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în 
unitate a unui personal mixt; 
g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se 
cont, după caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitate de 
exerciţiu; 
h) facilitarea menţinerii relaţiilor personale ale beneficiarului şi a contactelor directe, 
după caz, cu fraţii, părinţii, alte rude, prieteni, precum şi cu alte persoane faţă de care 
acesta a dezvoltat legături de ataşament; 
i) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare; 
j) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare; 
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k) preocuparea permanentă pentru identificarea soluţiilor de integrare în familie sau, 
după caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza 
potenţialului şi abilităţilor persoanei beneficiare de a trăi independent; 
l) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a 
acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate; 
m) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare; 
n) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale; 
o)primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea 
propriilor capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor 
de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat; 
p) colaborarea centrului/unităţii cu serviciul public de asistenţă socială. 
 

ARTICOLUL 6  
Beneficiarii serviciilor sociale 

 
(1) În Centrul Maternal, cuplurile mama-copil, care beneficiaza de servicii sociale sunt: 
a) mama cu copil nou-născut, cu risc de abandon ; 
b) mame cu copii care temporar nu (mai) au locuinta sau/şi care se confrunta cu mari 
probleme (financiare, profesionale, relationale) fiind în imposibilitate de a răspunde 
corespunzător nevoilor specifice ale copilului. 
 (3) Condiţiile de acces/admitere în centru sunt următoarele: 
a) cuplul mamă – copil beneficiază de găzduire, asistenţă şi suport în cadrul Centrului 
Maternal, pe perioadă determinată de timp, în baza cererii întocmită de mama sau 
gravida în ultimul trimestru de sarcină; 
b) pe baza dispoziţiei dată de directorul general al instituţiei pentru primirea cuplului 
mamă-copil/gravidei în ultimul trimestru de sarcină care este insotita de  planul de 
servicii a cărui finalitate este prevenirea separării copilului de mama sa/părinţii săi şi pe 
baza raportului de evaluare iniţială. Planul de servicii trebuie să fie întocmit de persoana 
cu atribuţii de asistenţă/serviciul de asistenţă socială din cadrul primăriilor de la 
domiciliul mamei; 
c) in cazul în care mama/gravida în ultimul trimestru de sarcină este minoră, admiterea 
acesteia se face în baza unei hotărîri de plasament emisă de CPC Teleorman sau 
instanţă, iar admiterea copiilor/copilului se face pe baza dispoziţiei scrise a directorului 
general; în acest caz, pentru mamă sau gravidă minoră se va intocmi Plan individualizat 
de protectie, de către managerul de caz din cadrul DAGASPC; cererea de admitere va fi 
semnată de părinţi sau alt reprezentant legal al acesteia; 
d) pentru gravida minoră, care are deja o măsură de protecţie, de tipul plasamentului 
sau plasamentului în regim de urgenţă, situaţia acesteia va fi reevaluată în noul context 
în vederea transferului în Centrul Maternal; 
e) inainte de admiterea în Centru, cuplul mamă-copil va vizita Centrul şi vor fi 
informaţi în legătură cu drepturile şi obligaţiile ce-i revin pe perioada rezidenţei, in 
situatia in care cazul inregistrat la DGASPC nu reprezintă o urgentă; 
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f) la admiterea în Centru, mama/gravida în ultimul trimestru de sarcină va semna 
convenţia de plasament; 
g) cuplul mamă–copil va fi evaluat medical (şi psihiatric), cu excepţia cazurilor în care 
este vorba despre o primire în regim de urgenţă; 
h) responsabilul de caz va solicita, la admiterea în Centru, fişa medicală a 
copilului/copiilor, recomandările medicale, copie după ultimele analize medicale. 
i) in urma evaluăriii ini ţiale, realizate de specialistii din cadrul serviciului Intervenţie 
in regim de urgentă in domeniul asistentei sociale şi Managementul calităţii, managerul 
de caz va realiza raportul de evaluare detaliată; acest document va fi inaintat, de către 
managerul de caz, directorului general adjunct, pentru avizare. În intervalul de 2 
săptămini de la evaluarea initială, managerul de caz, impreună cu echipa 
pluridisciplinară, din care face parte medicul cu atributii in Centru, psihologul cu 
atributii in Centru,  va realiza si PIP; 
(4) Condiţii de încetare a serviciilor din Centrul Maternal Alexandria 
a) pentru părăsirea Centrului, în perioada rezidenţei, se vor desfăşura activităţi 
specifice, atît pentru (re)integrarea socio-profesională a cuplului mamă-copil şi referirea 
către alte servicii sociale pentru susţinerea reintegrării şi menţinerea legăturii cu familia,  
cît şi pentru transferul către un alt serviciu social. 
b) pregătirea părăsirii centrului se concentrează pe următoarele aspecte: 
1.evaluarea finală a nevoilor copilului şi mamei, în vederea elaborării planului de 
servicii post-rezidenţial; 
2.cuplul mamă-copil trebuie să cunoască demersurile care urmează să fie întreprinse, 
inclusiv profesioniştii care urmează să participe la implementarea planului de servicii 
post-rezidenţial; 
3.autorităţile locale din comunitatea unde urmează să meargă cuplul mamă-copil, vor fi 
contactate şi implicate în implementarea acestui plan; 
4.îndeplinirea tuturor formalităţilor administrative şi legale de părăsire a Centrului. 
c) pentru incetarea rezidenţei, managerul de caz va intocmi un raport de anchetă socială 
cu această propunere. Monitorizarea cuplului mamă-copil,  după iesirea din Centru, va 
fi f ăcută de managerul de caz, impreună cu asistentul social de la domiciliul unde se 
face reintegrarea; asitentului social i se va solicita intocmirea de rapoarte lunare de 
monitorizare; după primirea acestor rapoarte, managerul de caz va propune inchiderea 
dosarului şi va asigura arhivarea acestuia, conform prevederilor legale. 
(5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în „Centrul Maternal 
Alexandria” au următoarele drepturi: 
a) să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază de 
rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanţă personală ori socială; 
b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv 
la luarea deciziilor privind intervenţia socială care li se aplică; 
c) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite; 
d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atât timp cât se menţin 
condiţiile care au generat situaţia de dificultate; 
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e) să fie protejaţi de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de 
exerciţiu; 
f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime; 
g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite; 
h) să li se respecte toate drepturile speciale în situaţia în care sunt minori sau persoane 
cu dizabilităţi. 
(6) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în  Centrul Maternal Alexandria 
au următoarele obligaţii:  
a) să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială, 
medicală şi economică; 
b) să participe, în raport cu vârsta, situaţia de dependenţă etc., la procesul de furnizare a 
serviciilor sociale; 
c) să contribuie, în conformitate cu legislaţia în vigoare, la plata serviciilor sociale 
furnizate, în funcţie de tipul serviciului şi de situaţia lor materială; 
d) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală; 
e) să respecte prevederile prezentului regulament. 
 

ARTICOLUL 7  
Activit ăţi şi funcţii  

 
(1) Principalele funcţii si activitati ale serviciului social „ Centrul Maternal Alexandria” 
sunt următoarele: 
a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea 
următoarele activităţi: 
1. reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana 
beneficiară sau familia copilului; 
2. găzduire pe perioada prevazuta in masura de protectie; 
3. îngrijire personală – asigura suport informal si ajutor cuplului mama/copil pentru 
realizarea igienei personale, imbracare, dezbracare, igiena intima, precum si ajutor 
pentru servirea hranei in conditii adecvate, sprijinind in dezvoltarea deprinderilor de 
viata independenta; 
4. educare – asigura acesul beneficiarilor la educatie, informare, cultura; asigura 
educatia informala si non-formala a beneficiarilor, in vederea asimilarii cunostintelor si 
deprinderilor necesare dobandirii autonomiei conform varstei si integrarii sociale; 
sprijina si promoveaza, prin materiale si mijloace corespunzatoare, educatia copiilor, cu 
prioritate in unitati de invatamant din comunitate; 
5.dezvoltare abilitati de viata independenta – asigura socializarea beneficiarilor, 
dezvoltarea relatiilor cu comunitatea; asigura climatul favorabil dezvoltarii 
personalitatii copiilor, asigura participarea beneficiarilor la activitati de grup si la 
programe individualizate, adaptate nevoilor si caracteristicilor lor; 
6. consiliere si asistenta psiho-sociala si suport emotional – ofera copiilor si familiei 
acestuia sprijin concret si incurajeaza mentinerea legaturilor cu parintii, familia extinsa 



8 
 

si alte persoane importante sau apropiat fata de ei; consiliaza si aplica masuri de 
protejare a copiilor in orice forma de intimidare, discriminare, abuz, neglijare, 
exploatare, tratament inuman sau degradant; evaluare initiala, detaliata, mentinerea 
realtiei cu familia si altii semnificativi, reevaluare psiho-socio-medico-educationala; 
7. supraveghere – asigura paza si securitatea beneficiarilor, asigura masuri de siguranta 
si securitate legala si necesare pentru asigurarea protectiei cuplului mama/copiilor, 
personalului si a vizitatorilor impotriva evenimentelor si accidentelor cu potential 
vatamator; 
8. reintegrare familiara si comunitara – contribuie la realizarea obiectivelor cuprinse in 
planul individualizat de protectie; urmareste modalitatile concrete de punere in aplicare 
a masurilor de protectie speciala, integrarea si evolutia beneficiarilor in cadrul 
serviciului si formuleaza propuneri vizand completarea sau modificarea planului 
individualizat de protectie sau imbunatatirea calitatii ingrijirii acordate; asigura 
pregatirea corespunzatoare a iesirii copilului/tanarului din serviciu, prin dezvoltarea 
deprinderilor de viata independenta si a altor conditii necesare pentru reintegrarea sau 
integrarea familiala si/sau socio-profesionala; 
9. socializare si activitati culturale – asigura bneficiarilor oportunitati multiple de 
petrecere a timpului liber, de recreere si socializare, care contribuie la dezvoltarea 
fizica, cognitiva,sociala si emotionala a copiilor; asigura accesul si conditiile pentru toti 
copiii aflati in protectie pentru ca acestia sa poata contacta si implica in viata lor orice 
persoana, institutie, asociatie sau serviciu din comunitate, conform propriilor dorinte, cu 
exceptia restrictiilor prevazute in metodologia de organizare si functionare si planul 
individualizat de protectie; 
10. hrana pe perioada mentinerii active a masurii de protectie - se asigura beneficiarilor 
o alimentatie corespunzatoare din punc de vedere calitativ si cantitaiv, tinand cont de 
varsta, nevoile si preferintele acestora, in functie de problemele lor de sanatate, in 
conformitate cu legislatia in vigoare; 
11. asistenta medicala si supravegherea starii de sanatate – asistenta medicala, ingrijire 
si supraveghere permanenta a beneficiarilor prin cadre medicale specializate; asigura 
administrarea tratamentelor medicale prescrise, desfasoara activitati de educatie 
sanitara, sprijina beneficiarul in efectuarea controalelor medicale necesare, asigura 
conditiile necesare pentru identificarea si evaluarea permanenta a nevoilor fizice, 
emotionale si de sanatate ale fiecarui copil,precum si masurile corespunzatoare pentru 
satisfacerea acestor nevoi, igiena personala, supravegherea si mentinerea starii de 
sanatate; acorda beneficiarilor primul ajutor, tratamentul infectiilor intercurente si 
administrarea medicamentelor in cadrul serviciului prin personalul de specialitate, 
medicatia  cronica in concordanta cu diagnosticul si recomandarile medicului specilaist, 
in conditii de supervizare din partea acestuia si a medicului de familia care coordoneaza 
implementarea programelor de interventie pentru sanatate; 
12. ingrijirea spatiilor de locuit – asigurarea curateniei zilnice, a conditiilor de locuit 
igienice si primitoare; asigura copiilor conditii de locuit de buna calitate, decente si 
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asemanatoare mediului familial; asigura copiilor spatii igienico-sanitare, amenajate si 
dotate cu echipamentul corespunzator numarului si nevoilor benefiicarilor; 
13. elaborare si implementare programe de recuperare – individuale si de grup adaptate 
nevoilor fiecarui beneficiar; asigura interventie de specialitate. 
 
b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi 
publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi: 
1. asigura consilierea si informarea familiilor precum si a beneficiarilor privind 
problematica sociala, probleme de familie, psihologice, serviciile oferite, etc.; 
2. efectueaza demersuri catre D.G.A.S.P.C. Teleorman pentru a dezvolta parteneriate si 
colaboreaza cu organizatii non-guvernamentale, institutii si alti reprezentanti ai 
societatii civile, in conditiile legii, in vederea diversificarii si imbunatatirii programelor 
de recuperare oferite persoanelor cu handicap, in functie de realitatile si specificul local; 
3. intervine in sensibilizarea comunitatii la nevoile specifice persoanelor cu handicap 
institutionalizate; 
4. promoveaza serviciul in comunitate – prin distribuire de pliante si brosuri despre 
misiunea si serviciile oferite de centru; 
5. organizeaza actiuni in comunitate in vederea relationarii copiilor cu persoane 
dinmediul exterior institutiei; 
6. sprijina si incurajeaza voluntariatul in activitatile cu copiii din centru; 
7. faciliteaza frecventarea de catre copii a institutiilor de invatamant din comunitate; 
8. inlesneste participarea familiei, colegilor si a prietenilor la evenimente importante din 
viata beneficiarilor; 
9. elaborarea misiunii, ghidului beneficiarului, ghidului de prezentare a centrului, 
proiectului institutional, rapoarte de activitate; 
c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de 
promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de 
dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de 
persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia.  
1. intocmirea documentatiei in vederea obtinerii actelor de identitate – daca se constata 
ce un copil este lipsit, in mod ilegal, de elementele constitutive ale identitatii sale sau de 
unele dintre acestea, centrul este obligat sa ia de urgenta toate masurile necesare in 
vederea restabilirii identitatii copilului. 
3.consilierea cuplului mama/copil in colaborare acu autoritatile locale si ONG-uri in 
vederea ameliorarii conditiilor care au determinat separarea de familie si realizarea 
demersurilor legale pentru reintoarcerea cuplului in cel mai scurt timp alaturi de familie, 
sau identificarea unei masuri de protectie de tip familial sau alternativa. 
4. informare beneficiarilor asupra drepturilor lor. 
5.cunoasterea de catre personal a modalitatilor de abordare si relationare cu copiii 
beneficiari, in functie de situatiile particulare in care acestia se afla; 
6.centrul dispune de proceduri si reguli care respecta drepturile cuplului  mama/copii; 
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7. asigura conditiile necesare pentru exprimare opiniei beneficiarilor cu privire la 
serviciile primite; 
8. asigura evidenta evenimentelor deosebite care afecteaza beneficiarii si intervine in 
tóate cazurile semnalate;  
d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi: 
1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor; 
2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate prin chestionare completate de 
copii/reprezentanti legali, personal, interviuri, vizite de coordonare, verificare efectuate 
de servicii specializate din D.G.A.S.P.C Teleorman sau institutii de control; 
3. participarea beneficiarilor – implicarea activa a beneficiarilor si a familiilor acestora 
in planificarea, acordarea si evaluarea serviciilor sociale (chestionare); 
4. acordarea serviciilor sociale – asigurarea, fara nici un fel de discriminare, a unor 
servicii sociale eficace, accesibile, comprehensive, sustenabile, centrate pe nevoile 
individuale ale beneficiarului; 
5. informarea beneficiarilor/apartinatorilor asupra modalitatii de formulare a 
eventualelor sesizari /reclamatii; 
6. incurajarea parteneriatelor pentru asigurarea sustenabilitatii  si continuitatii serviciilor 
sociale de proximitate/comunitare si a integrarii acestora cu serviciile de sanatate, 
educatie si alte servicii de interea general; 
e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin 
realizarea urmatoarelor activitati: 
1.recrutarea si angajarea personalului calificat, cu abilitati empatice si de comunicare cu 
copiii, in conformitate cu legislatia in vigoare, ca urmare a nevoilor identificate si 
posturilor vacante, in scopul indeplinirii misiunii centrului in conditii optime (recrutarea 
se realizeaza de catre furnizorul de servicii sociale – D.G.A.S.P.C. Teleorman); 
2. respectarea si indeplinirea de catre personalul centrului a atributiilor si 
responsabilitatilor din fisele de post si a sarcinilor trasate de catre comducere; 
3. revizuirea fiselor de post in functie de dinamica cerintelor posturilor respective; 
4. asigurarea numarului si structurii de personal adecvate nevoilor si asigurarii 
continuitatii de ingrijire sio educatie pentru beneficiari; 
5. realizarea evaluarii anuale a performantelor profesionale; 
6.dezvoltarea resurselor umane implicate in acordarea serviciilor sociale si 
imbunatatirea conditiilor de munca: recrutarea de personal calificat si asigurarea 
formarii continue a acestuia, implicarea voluntarilor, asigurarea conditiilor de lucru 
adecvate si a echipamentelor specifice activitatilor derulate, asigurarea sanatatii 
sisecuritatii la locul de munca. 
7. identificarea si asigurarea de surse suplimentare de finanatare, cu precadere prin 
mobilizarea resurselor comunitare pentru asigurarea derularii activitatii centrului  
8. supervizarea de catre seful de centru a modalitatii de utilizare a fondurilor alocate. 
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ARTICOLUL 8  
Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal 

 
(1)Serviciul social „Centrul Maternal Alexandria"funcţionează cu un număr de 5 posturi 
de educator si un post de asistent medical. 
a) structura organizatorică a centrului maternal, numărul de personal şi statul de funcţii 
se aprobă prin hotărâre a Consiliului Judeţean Teleorman, la propunerea colegiului 
director.  
b) ponderea personalului de specialitate este de 100%. 
c) personalul centrului maternal se angajează prin dispoziţia directorului general, în 
limita şi structura posturilor aprobate, pe bază de concurs sau, după caz, examen, 
organizat în condiţiile legii. 
 

ARTICOLUL 9  
Personalul de conducere 

 
(1) Personalul de conducere: şef de Complex; 
(2) Atribuţiile personalului de conducere sunt: 
a) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul 
serviciului şi propune organului competent sancţiuni disciplinare pentru salariaţii care 
nu îşi îndeplinesc în mod corespunzător atribuţiile, cu respectarea prevederilor legale 
din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.; 
b) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul 
implementării obiectivelor şi întocmeşte informări pe care le prezintă furnizorului de 
servicii sociale; 
c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi 
perfecţionare; 
d) colaborează cu alte centre/alţi furnizori de servicii sociale şi/sau alte structuri ale 
societăţii civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătăţirii permanente a 
instrumentelor proprii de asigurare a calităţii serviciilor, precum şi pentru identificarea 
celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare; 
e) întocmeşte raportul anual de activitate; 
f) asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii serviciului/centrului; 
g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice şi a 
numărului de personal; 
h) desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii centrului în comunitate; 
i) ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la 
încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce; 
j) răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul serviciului şi 
dispune, în limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea 
acestor activităţi sau, după caz, formulează propuneri în acest sens; 
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k) organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a 
regulamentului de organizare şi funcţionare; 
l) reprezintă serviciul în relaţiile cu furnizorul de servicii sociale şi, după caz, cu 
autorităţile şi instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din 
străinătate; 
m) asigură comunicarea şi colaborarea permanentă cu serviciul public de asistenţă 
socială de la nivelul primăriei şi de la nivel judeţean, cu alte instituţii publice locale şi 
organizaţii ale societăţii civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor; 
n) întocmeşte proiectul bugetului propriu al serviciului şi contul de încheiere a 
exerciţiului bugetar; 
o) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi 
beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare; 
p) asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale; 
q) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 
(3) Funcţiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condiţiile 
legii. 
(4) Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducere trebuie să fie absolvenţi cu 
diplomă de învăţământ superior în domeniul psihologie, asistenţă socială şi sociologie, 
cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenţi cu 
diplomă de licenţă ai învăţământului superior în domeniul juridic, medical, economic şi 
al ştiinţelor administrative, cu experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor 
sociale. 
(5) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a conducătorilor a sefului de 
complex se face în condiţiile legii. 
 
(3) Atributii educator (234203): 
a) este responsabil de caz, în funcţie de delegarea dată de seful centrului, in această 

calitate, avind următoarele obligatii:  
b) elaborează şi asigura implementarea PIP ca urmare a evaluării detaliate efectuate de 

către managerul de caz din cadrul DGASPC 
c) participă, alături de managerul de caz din cadrul DGASPC, la evaluarea complexă a 

cuplului mamă-copil; 
d) face raportarile evoluţiei implementarii PIP si PIS a cuplului mama-copil către 

managerul de caz de la nivelul DGASPC, conform standardelor minime obligatorii 
privind managementul de caz în domeniul protecţiei copilului; 

e) este principalul partener de discuţii al mamei în vederea elaborării şi reevaluarii PIP 
si PIS, implicând în aceste demersuri (în măsura în care este posibil) şi tatăl copilului, 
bunicii şi alte persoane importante pentru cuplul mama-copil. Responsabilul de caz 
intermediaza relaţia dintre mama şi diverse servicii aflate în comunitate, stimuland 
mama sa devină autonomă şi responsabilă; 
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f) solicita managerului de caz reevaluarea PIP, dacă constata modificări determinante în 
situaţia cuplului mama-copil sau a eficientei serviciilor oferite ori facilitate de 
Centru; 

g) întocmeste şi actualizeaza dosarul familiei rezidente în Centru; 
h) colectează recomandările medicului de familie (care nu este salariat al Centrului) 

referitoare la alimentele permise pentru cuplul mama-copil; 
i) trebuie să cunoască starea de sănătate a beneficiarilor şi care sînt recomandările 

medicale, in această situaţie, insoteste  mama şi copilul la examene de specialitate; 
j) intermediază relaţia mamă-diverse servicii comunitare; 
k) impreună cu managerul de caz din cadrul DGASPC, întocmeşte raportul de 

reevaluare/revizuire a situatiei beneficiarilor Centrului; 
l) pregăteşte mama şi copilul pentru momentul închiderii cazului; 
m) organizează întîlniri periodice cu mama pentru identificarea nevoilor curente ale 

acesteia şi ale copilului ei; 
n) monitorizează PIP si PIS; 
o) consemnează date despre opţiunile mamei legate de persoanele care o vizitează; 
p) asista la vizitele unor persoane care au legatura cu copiii si mamele aflate in centru; 
q) alturi de ceilalti salariati, răspunde de păstrarea medicamentelor existente in aparatul 

de urgenţă; repartizează medicamentele, mamelor din centru, numai pe baza 
recomandărilor medicului de familie; 

r) organizează activitatea de educaţie pentru sănătate, la care invită medicul de familie 
sau alti specialisti, in funcţie de cerintele mamei 

s) la solicitarea mamei, îi acordă acesteia sprijin pentru stabilirea paternităţii copilului; 
t) pe tot parcursul sederii în Centru a cuplului mama-copil, va ţine legătura cu 

SPAS/persoana cu atribuţii de asistenţă socială, din localitatea de provenientă a 
mamei; 

u) sesizează orice abuz asupra copiilor şi mamelor din Centru , conform procedurii din 
MOF; 

v) supraveghează mamele în servirea mesei şi prepararea hranei; susţine mama în 
dezvoltarea capacităţii de preparare a hranei, prin activităţi specifice; 

w) sprijină mama în dezvoltarea competenţelor necesare cresterii propriului copil:  
aa) organizează şi susţine întîlniri periodice cu mamele pe teme de îngrijirie şi 
dezvoltare a copiilor; 
bb) sprijină mama pentru dobîndirea deprinderilor de viaţă independentă; 
cc) acordă suport mamei pentru restabilirea relaţiilor de familie; 
dd) sprijină mamele pentru identificarea unei locuinţe; 
ee) acordă suport mamei pentru găsirea unui loc de muncă şi organizează întîlniri 
periodice cu mamele care necesită identificarea unui loc de muncă; după angajare, 
trebuie să urmărească integrarea mamei la locul de muncă şi îl va contacta pe angajator; 
ff)  cînd o mamă s-a angajat, pînă la incetarea măsurii de admitere, va urmări îngrijirea 
corespunzătoare a copilului acesteia;  
gg) asigură supravegherea mamelor şi a copiilor lor pe toată durata sederii in Centru; 
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hh) cu cel puţin o lună înainte de părăsirea de către cuplul mamă-copil a Centrului, se 
va consulta cu asistentul social de la domiciliul unde urmează să se facă 
reintegrarea, în vederea revizuirii planului de servicii;  

ii)  respectă programul de lucru al Centrului; 
jj)  în calitate de angajat, respectă periodicitatea examenului medical, conform 

legislaţiei în vigoare; 
kk) îşi insuşeşte legislaţia în vigoare care reglementează domeniul sau de   activitate 
ll)  răspunde de integritatea dotărilor din Centru; 
mm) consemnează în raportul de tura evenimentele deosebite apărute in situaţia 

beneficiarilor Centrului şi  identifică, împreună cu ceilalti salariaţi,  solţiile cele mai 
bune pentru rezolvarea problemelor apărute; 

nn) preleveaza probele alimentare zilnice; 
oo) respectă Normele interne ale Centrului şi normele de conduită ale personalului 

contractual; 
pp) anunta seful Centrului, in scris şi telefonic,  in termenul cel mai scurt, despre orice 

eveniment deosebit care poate afecta siguranta beneficiarilor Centrului şi activitatea 
Centrului; 

qq) răspunde de corectitudinea completării dosarelor personale ale cuplurilor mama-
copil aflate în evidenţa Centrului; 

rr) colaborează cu ceilalţi salariaţi din cadrul Direcţiei, cu unităţi medicale, poliţie în 
vederea realizării atribuţiilor ce revin postului şi cu alte instituţii care sînt implicate 
în protecţia copilului; 

ss) răspunde de păstrarea documentelor privitoare la atribuţiile de serviciu, constituirea 
dosarelor şi predarea lor la arhiva unităţii, potrivit nomenclatorului indicator al 
actelor în vigoare; 

tt) păstrează  confidentialitatea asupra identităţii şi dificultăţilor persoanelor asistate; 
uu) respectă obligaţiile privind sănătatea şi securitatea in muncă;  
vv) sa refuze motivat orice sarcina de munca in cazul in care considera ca nu are 
capacitatea de a o efectua; 
ww) are obligatia de a evalua calitatea alimentelor inainte de preparare, precum si 
calitatea felurilor de mancare dupa prepararea alimentelor de catre persoana care 
prepara mancarea, raportand in scris coordonatorului neregulile constatate;  
xx) participă, alături de persoana responsabila pentru prepararea alimentelor, educator şi 
copii, la  intocmirea meniului saptamânal si semnează LZA. 
yy) participă la curăţenia zilnică a spatiilor comune din centru; 
zz)  participă la întocmirea programului zilnic al copiilor admişi in centru; 
 
(4) Atributii asistent medical generalist (325901); 
a) la admiterea copilului in centru, alături de ceilalţi specialisti, participă la evaluarea 

nevoilor de ingrijire, abilitare/reabilitare ale copiilor în funcţie de tipul dizabilitatii şi 
nivelul lor de dezvoltare, in scopul stabilirii obiectivelor planului individualizat de 
protectie (PIP); 



15 
 

b) elaborează programul de ingrijire medicală pentru fiecare copil în parte si este 
responsabil de îndeplinirea obiectivelor stabilite; in funcţie de programul zilnic al 
copiilor, planifică şi desfasoară activitati de educaţie sanitară, participă la 
acţiunile de dezvoltare a deprinderilor de viaţă independenta ale copiilor; 
participă la reevaluarea periodică a PIP si PIS; 

c) completează fişa speciala in cazul in care se aplică copiilor măsuri restrictive, numai 
ca ultimă solutie de prevenire sau stopare a vătămării copilului, a altor persoane ori a 
unor distrugeri importante de bunuri materiale. Măsurile nu se aplică punitiv, ci doar 
pentru oprirea comportamentelor deviante; sunt interzise măsurile disciplinare 
excesive sau iraţionale;  

d) in situatia in care  sau identificat situaţii de abuz, neglijare şi exploatare a copilului, 
în cadrul centrului sau în afara lui, are obligajia de a înştiinţa şeful Complexului de 
servicii destinate copilului si familei; 

e) face toate demersurile necesare pentru a stabili relatii de colaborare activă cu 
familiile copiilor care frecventează centrul; 

f) păstrează legătura permanentă cu managerul de caz; 
g) alături de ceilalţi salariaţi, in funcfie de programul zilnic al copiilor, asigură 

supravegherea permanentă a acestora; 
h) participă la prepararea hranei zilnice; 
i) intocmeste lista zilnică de alimente; 
j) prelevează probele zilnice din hrana pregătită; 
k) intocmeste, prin consultarea cu ceilalţi salariaţi ai centrului, meniurile săptăminale, 
pe care le inaintează şefului Complexului de servicii destinate copilului si familiei, 
pentru avizare; 
l) intocmeste, prin consultarea cu ceilalţi salariaţi ai centrului, necesarele de alimente, 
materiale etc., pe care le inaintează şefului Complexului de servicii destinate copilului si 
familiei, pentru avizare; 
m) participă la curăţenia zilnică a spatiilor comune din centru; 
n)  participă la întocmirea programului zilnic al copiilor admişi in centru; 
o)  răspunde de păstrarea documentelor privitoare la atribuţiile de serviciu, constituirea 
dosarelor şi predarea lor la arhiva unitatii, potrivit nomenclatorului indicator al actelor 
în vigoare; 
p) asigură supravegherea corespunzătoare a copiilor, in vederea prevenirii oricăror 
riscuri; 
q) anunţă imediat şeful Complexului de servicii destinate copilului si familei, despre 
orice eveniment deosebit apărut in evoluţia copiilor din centru; 
r) păstrează confidenţialitatea datelor despre copiii aflaţi în evidenja centrului; 
s) alături de ceilalţi salariaji ai centrului, participă la stabilirea necesarele de alimente, 
materiale, pentru buna desfasurare a activitatii centrului; 
t) răspunde, alături de ceilalţi salariaţi, de buna păstrare a dotărilor centrului; 
u) respectă programul de lucru al centrului; 
v) îşi insuşeşte legislaţia în vigoare care reglementează domeniul său de  activitate; 



w) are obligapa sa cunoasca §i sa respecte prevederile Codului de conduita a 
personalului contractual, a celorlalte acte normative specifice activitatii centrului;

ARTICOLUL 10 
FINANJAREA CENTRULUI

(1) In estimarea bugetului de venituri §i cheltuieli, Centrul Maternal Alexandria are in 
vedere asigurarea resurselor necesare acordarii serviciilor sociale cel pupn la nivelul 
standardelor minime de calitate aplicabile.
(2) Finanlarea cheltuielilor centrului se asigura, in condipile legii, din urmatoarele surse:
a) contribupa persoanelor beneficiare sau a intrepnatorilor acestora, dupa caz;
b) bugetul local al judepilui Teleorman;
c) bugetul de stat;
d) donapi, sponsorizari sau alte contribupi din partea persoanelor fizice ori juridice din 
\ara §i din strainatate;
e) alte surse de finance, in conformitate cu legislapa in vigoare.

ARTICOLUL 11 
DISPOZIJII FINALE

(1) Serviciile specializate §i compartimentele din cadrul Direcpei Generale de Asistenja 
Sociala §i Protecpa Copilului Teleorman sunt obligate sa asigure serviciului social 
Centrul Maternal Alexandria sprijinul necesar pentru indeplinirea atribupilor ce ii revin.
(2) Prezentul regulament de organizare §i fiincponare se completeaza cu prevederile 

actelor normative in domeniu §i ale hotararilor Consiliului Jude^ean Teleorman.
(3) Modificarea §i completarea prezentului regulament se face numai prin hotarare a 
Consiliului Jude^ean Teleorman.

p. PRESEDINTE,

Vicepresedinte, 
Cristescu Ionel Danut

9

Director executiv,
Ec. Melintescu Valentina

Director executiv, 
Jvi Ionescu Iuliana

16
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REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE  

„ Centrul Maternal Rosiorii de Vede”  

  
ARTICOLUL 1  

DEFINITII  

 
(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului 
social Centrul Maternal Rosiorii de Vede. 

(2)Centrul funcţionează, in cadrul DGASPC Teleorman, în regim de componentă 
funcţională a Complexului de Servicii Destinate Copilului si Familei fără personalitate 
juridică cu sediul in mun Rosiorii de Vede,  str. Oltului nr.59, jud.Teleorman. 

(3)Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele 
beneficiare, cât şi pentru angajaţii centrului şi, după caz, pentru membrii familiei 
beneficiarilor, reprezentanţii legali/convenţionali, vizitatori. 
 

ARTICOLUL 2  

Identificarea serviciului social 
 

    Serviciul social Centrul Maternal Rosiorii de Vede are cod serviciu social 8790CR-
MC-I, este acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr 001154, este 
organizat şi funcţionează în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Teleorman, in cadrul Complexului de servicii destinate copilului si 
familiei,  în regim de componentă funcţională a acestuia, fără personalitate juridică, cu 
sediul in mun Rosiorii de Vede,  str. Oltului nr.59, jud.Teleorman.    

 
ARTICOLUL 3  

Scopul serviciului social 
 

 Centrul Maternal are rolul de a asigura, pe perioadă limitată, ingrijire personala, 
educare, consiliere psihosociala si suport emotional, supraveghere, reintegrare 
familiala si comunitara, educatie in puericultura, socializare si activitati culturale, 
cazare pe perioada prevăzuta in masura de protectie, masa(inclusiv preparare hrana 
calda), ingrijiri medicale curente asigurate de asistente medicale, insertie reinsertie 
sociala, terapie ocupaţionala, consiliere si informare, orientare vocationala, consiliere 
juridica, curatenie, paza, menaj, alte activitati administrative. 
 

ARTICOLUL 4  

Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare 

 

(1) Serviciul social „ Centrul Maternal Rosiorii de Vede funcţionează cu respectarea 
prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, 
reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, Legea nr. 272 din 21 



4 

 

iunie 2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, modificată şi 
completată. 
(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ord.101/2006 privind aprobarea Standardelor 
minime obligatorii pentru centrul maternal şi a Ghidului metodologic de 
implementarea a acestor standarde. 

(3) Serviciul social Centrul Maternal Rosiorii de Vede este înfiinţat prin Hotărârea 
Consiliului Judeţean Teleorman nr.58/ 2004 şi funcţionează în cadrul Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman. 

(4) Capacitatea maxima a Centrului Maternal Rosiorii de Vede este de 8 locuri cuplul 
mama si copil. 
 

ARTICOLUL 5  

Principiile care stau la baza acordării serviciului social 
 

(1) Serviciul social Centrul Maternal Rosiorii de Vede se organizează şi funcţionează 
cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul naţional de asistenţă 
socială, precum şi a principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale 
prevăzute în legislaţia specifică, în convenţiile internaţionale ratificate prin lege şi în 
celelalte acte internaţionale în materie la care România este parte, precum şi în 
standardele minime de calitate aplicabile. 

(2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul Centrul 
Maternal Rosiorii de Vede sunt următoarele: 
a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare; 
b) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte 
egalitatea de şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi 
demnitatea personală şi întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire 
la persoanele beneficiare; 

c) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare; 

d) deschiderea către comunitate; 

e) asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea 
drepturilor lor; 
f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în 
unitate a unui personal mixt; 

g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-
se cont, după caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi 
capacitate de exerciţiu; 
h) facilitarea menţinerii relaţiilor personale ale beneficiarului şi a contactelor directe, 
după caz, cu fraţii, părinţii, alte rude, prieteni, precum şi cu alte persoane faţă de care 
acesta a dezvoltat legături de ataşament; 
i) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare; 

j) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare; 

k) preocuparea permanentă pentru identificarea soluţiilor de integrare în familie sau, 
după caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza 
potenţialului şi abilităţilor persoanei beneficiare de a trăi independent; 
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l) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active 
a acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate; 
m) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare; 

n) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale; 

o) primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea 
propriilor capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor 
de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat; 
p) colaborarea centrului/unităţii cu serviciul public de asistenţă socială. 

 
ARTICOLUL 6  

Beneficiarii serviciilor sociale 

 

(1) În Centrul Maternal beneficiază de complexul de servicii, cuplurile mama-copil, 
precum şi gravida în ultimul trimestru de sarcina, în situaţii de risc în ceea ce priveşte 
separarea copilului de familia sa, cum ar fi de exemplu: 
a) mame cu copii, cu risc de abandon (mame singure, mame minore, mame provenind 
din familii marginalizate, sarace, abuzate, supuse violentei in familie etc.); 
b) mame cu copii care temporar nu (mai) au locuinta sau/şi care se confrunta cu mari 
probleme (financiare, profesionale, relationale) fiind în imposibilitate de a răspunde 
corespunzător nevoilor specifice ale copilului. 

(2) Condiţiile de acces/admitere în centru sunt următoarele: 
a) cuplul mamă – copil beneficiază de găzduire, asistenţă şi suport în cadrul 

Centrului Maternal, pe perioadă determinată de timp, în baza cererii întocmită de 
mama sau gravida în ultimul trimestru de sarcină; 

b) dispoziţia dată de directorul general al instituţiei pentru primirea cuplului mamă-
copil/gravidei în ultimul trimestru de sarcină în Centru, care se face pe baza unui 
plan de servicii a cărui finalitate este prevenirea separării copilului de mama 
sa/părinţii săi şi pe baza raportului de evaluare iniţială. Planul de servicii trebuie 
să fie întocmit de persoana cu atribuţii de asistenţă / serviciul de asistenţă socială 
din cadrul primăriilor de la domiciliul mamei; 

c) in cazul în care mama/gravida în ultimul trimestru de sarcină este minoră, 
admiterea acesteia se face în baza unei hotărari de plasament emisă de CPC 
Teleorman,  dispozitiei de plasament a directorului general în regim de urgenta 
sau instanţă, iar admiterea copiilor/copilului se face pe baza dispoziţiei scrise a 
directorului general; în acest caz, pentru mamă sau gravidă minoră se va intocmi 
Plan individualizat de protectie, de către managerul de caz din cadrul 
DAGASPC; cererea de admitere va fi semnată de părinţi sau alt reprezentant 
legal al acesteia; 

d) pentru gravida minoră, care are deja o măsură de protecţie, de tipul 
plasamentului sau plasamentului în regim de urgenţă, situaţia acesteia va fi 
reevaluată în noul context în vederea transferului în Centrul Maternal; 

e) inainte de admiterea în Centru, cuplul mamă-copil va vizita Centrul şi vor fi 
informaţi în legătură cu drepturile şi obligaţiile ce-i revin pe perioada rezidenţei, 
in situatia in care cazul inregistrat la DGASPC nu reprezintă o urgentă; 
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f) la admiterea în Centru, mama/gravida în ultimul trimestru de sarcină ( pentru 
mamele sau gravidele minore vor semna părinţii sau alt reprezentant legal al 
acestora) va semna convenţia de plasament;  

g) cuplul mamă – copil va fi evaluat medical (şi psihiatric), cu excepţia cazurilor în 
care este vorba despre o primire în regim de urgenţă; 

h) responsabilul de caz va solicita, la admiterea în Centru, fişa medicală a 
copilului/copiilor, recomandările medicale, copie după ultimele analize 
medicale; 

i) in urma evaluăriii ini ţiale, realizate de specialistii din cadrul Serviciului 
Intervenţie in regim de urgentă in domeniul asistentei sociale, managerul de caz 
va realiza raportul de evaluare detaliată; acest document va fi inaintat, de către 
managerul de caz, directorului general, pentru avizare. În intervalul de 2 
săptămini de la evaluarea initială, managerul de caz, impreună cu echipa 
pluridisciplinară, din care face parte medicul cu atributii in Centru, psihologul cu 
atributii in Centru,  va realiza si PIP. 

(4) Condiţii de încetare a serviciilor din Centrul Maternal Rosiorii de Vede: 
a) pentru părăsirea Centrului, în perioada rezidenţei, se vor desfăşura activităţi 
specifice, atît pentru (re)integrarea socio-profesională a cuplului mamă-copil/copii şi 
referirea către alte servicii sociale pentru susţinerea reintegrării şi menţinerea legăturii 
cu familia,  cît şi pentru transferul către un alt serviciu social. 

b) pregătirea părăsirii centrului se concentrează pe următoarele aspecte: 

1.evaluarea finală a nevoilor copilului/copiilor şi mamei, în vederea elaborării planului 
de servicii post-rezidenţial; 
2.cuplul mamă-copil trebuie să cunoască demersurile care urmează să fie întreprinse, 
inclusiv profesioniştii care urmează să participe la implementarea planului de servicii 
post-rezidenţial; 
3.autorităţile locale din comunitatea unde urmează să meargă cuplul mamă-copil, vor fi 
contactate şi implicate în implementarea acestui plan; 

4.îndeplinirea tuturor formalităţilor administrative şi legale de părăsire a Centrului. 

c) pentru incetarea rezidenţei, managerul de caz va intocmi un raport de anchetă 
socială cu această propunere. Monitorizarea cuplului mamă-copil,  după iesirea din 
Centru, va fi făcută de managerul de caz, impreună cu asistentul social dela domiciliul 
unde se face reintegrarea; asitentului social i se va solicita intocmirea de rapoarte 
lunare de monitorizare; după primirea acestor rapoarte, managerul de caz va propune 
inchiderea dosarului şi va asigura arhivarea acestuia, conform prevederilor legale. 
(5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în „Centrul Maternal Rosiorii de 
Vede” au următoarele drepturi: 

a) să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază de 
rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanţă personală ori socială; 
b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, 
respectiv la luarea deciziilor privind intervenţia socială care li se aplică; 
c) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite; 
d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atât timp cât se menţin 
condiţiile care au generat situaţia de dificultate; 
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e) să fie protejaţi de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de 
exerciţiu; 
f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime; 
g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite; 
h) să li se respecte toate drepturile speciale în situaţia în care sunt minori sau persoane 
cu dizabilităţi. 

(6) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în  Centrul Maternal Rosiorii de 
Vede au următoarele obligaţii:  

a) să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială, 
medicală şi economică; 
b) să participe, în raport cu vârsta, situaţia de dependenţă etc., la procesul de furnizare 
a serviciilor sociale; 

c) să contribuie, în conformitate cu legislaţia în vigoare, la plata serviciilor sociale 
furnizate, în funcţie de tipul serviciului şi de situaţia lor materială; 
d) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală; 
e) să respecte prevederile prezentului regulament. 

 
ARTICOLUL 7  

Activit ăţi şi funcţii  

 

(1) Principalele funcţii si activitati ale serviciului social Centrul Maternal Rosiorii de 
Vede sunt următoarele: 
a)de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea 
următoarele activităţi: 

1.reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana 
beneficiară; 
2.găzduire pe perioada prevazuta in masura de protectie; 
3.îngrijire personală – asigura suport informal si ajutor cuplului mama/copil pentru 
realizarea igienei personale, imbracare, dezbracare, igiena intima, precum si ajutor 
pentru servirea hranei in conditii adecvate, sprijinind in dezvoltarea deprinderilor de 
viata independenta; 

4.educare – asigura acesul beneficiarilor la educatie, informare, cultura; asigura 
educatia informala si non-formala a beneficiarilor, in vederea asimilarii cunostintelor si 
deprinderilor necesare dobandirii autonomiei conform varstei si integrarii sociale; 
sprijina si promoveaza, prin materiale si mijloace corespunzatoare, educatia copiilor, 
cu prioritate in unitati de invatamant din comunitate; 
5.dezvoltare abilitati de viata independenta – asigura socializarea beneficiarilor, 
dezvoltarea relatiilor cu comunitatea; asigura climatul favorabil dezvoltarii 
personalitatii copiilor, asigura participarea beneficiarilor la activitati de grup si la 
programe individualizate, adaptate nevoilor si caracteristicilor lor; 
6. consiliere si asistenta psiho-sociala si suport emotional – ofera copiilor si familiei 
acestuia sprijin concret si incurajeaza mentinerea legaturilor cu parintii, familia extinsa 
si alte persoane importante sau apropiat fata de ei; consiliaza si aplica masuri de 
protejare a cuplului mama si copil in orice forma de intimidare, discriminare, abuz, 
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neglijare, exploatare, tratament inuman sau degradant; evaluare initiala, detaliata, 
mentinerea realtiei cu familia si altii semnificativi, reevaluare psiho-socio-medico-
educationala; 

7. supraveghere – asigura paza si securitatea beneficiarilor, asigura masuri de siguranta 
si securitate legale si necesare pentru asigurarea protectiei cuplului mama/copiilor, 
personalului si a vizitatorilor impotriva evenimentelor si accidentelor cu potential 
vatamator; 
8. reintegrare familiara si comunitara – contribuie la realizarea obiectivelor cuprinse in 
planul individualizat de protectie; urmareste modalitatile concrete de punere in aplicare 
a masurilor de protectie speciala, integrarea si evolutia beneficiarilor in cadrul 
serviciului si formuleaza propuneri vizand completarea sau modificarea planului 
individualizat de protectie sau imbunatatirea calitatii ingrijirii acordate; asigura 
pregatirea corespunzatoare a iesirii a cuplului mama si copil din serviciu, prin 
dezvoltarea deprinderilor de viata independenta si a altor conditii necesare pentru 
reintegrarea sau integrarea familiala si/sau socio-profesionala; 
9. socializare si activitati culturale – asigura bneficiarilor oportunitati multiple de 
petrecere a timpului liber, de recreere si socializare, care contribuie la dezvoltarea 
fizica, cognitiva,sociala si emotionala a copiilor; asigura accesul si conditiile pentru 
toti copiii aflati in protectie pentru ca acestia sa poata contacta si implica in viata lor 
orice persoana, institutie, asociatie sau serviciu din comunitate, conform propriilor 
dorinte, cu exceptia restrictiilor prevazute in metodologia de organizare si functionare 
si planul individualizat de protectie; 

10. hrana pe perioada mentinerii active a masurii de protectie - se asigura beneficiarilor 
o alimentatie corespunzatoare din punc de vedere calitativ si cantitaiv, tinand cont de 
varsta, nevoile si preferintele acestora, in functie de problemele lor de sanatate, in 
conformitate cu legislatia in vigoare; 

11. asistenta medicala si supravegherea starii de sanatate – asistenta medicala, ingrijire 
si supraveghere permanenta a beneficiarilor prin cadre medicale specializate; asigura 
administrarea tratamentelor medicale prescrise, desfasoara activitati de educatie 
sanitara, sprijina beneficiarul in efectuarea controalelor medicale necesare, asigura 
conditiile necesare pentru identificarea si evaluarea permanenta a nevoilor fizice, 
emotionale si de sanatate ale fiecarui copil,precum si masurile corespunzatoare pentru 
satisfacerea acestor nevoi, igiena personala, supravegherea si mentinerea starii de 
sanatate; acorda beneficiarilor primul ajutor, tratamentul infectiilor intercurente si 
administrarea medicamentelor in cadrul serviciului prin personalul de specialitate, 
medicatia cronica in concordanta cu diagnosticul si recomandarile medicului specilaist, 
in conditii de supervizare din partea acestuia si a medicului de familia care 
coordoneaza implementarea programelor de interventie pentru sanatate; 

12. ingrijirea spatiilor de locuit – asigurarea curateniei zilnice, a conditiilor de locuit 
igienice si primitoare; asigura copiilor conditii de locuit de buna calitate, decente si 
asemanatoare mediului familial; asigura copiilor spatii igienico-sanitare, amenajate si 
dotate cu echipamentul corespunzator numarului si nevoilor benefiicarilor; 
13. elaborare si implementare programe de recuperare – individuale si de grup adaptate 
nevoilor fiecarui beneficiar; asigura interventie de specialitate. 
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b)de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi 
publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor 
activităţi: 

1. asigura consilierea si informarea familiilor precum si a beneficiarilor privind 
problematica sociala, probleme de familie, psihologice, serviciile oferite, etc.; 

2. efectueaza demersuri catre D.G.A.S.P.C. Teleorman pentru a dezvolta parteneriate si 
colaboreaza cu organizatii non-guvernamentale, institutii si alti reprezentanti ai 
societatii civile, in conditiile legii, in vederea diversificarii si imbunatatirii programelor 
de recuperare oferite persoanelor cu handicap, in functie de realitatile si specificul 
local; 
3. intervine in sensibilizarea comunitatii la nevoile specifice persoanelor cu handicap 
institutionalizate; 
4. promoveaza serviciul in comunitate – prin distribuire de pliante si brosuri despre 
misiunea si serviciile oferite de centru; 

5.organizeaza actiuni in comunitate in vederea relationarii copiilor cu persoane 
dinmediul exterior institutiei; 

6. sprijina si incurajeaza voluntariatul in activitatile cu copiii din centru; 

7. faciliteaza frecventarea de catre copii a institutiilor de invatamant din comunitate; 

8. inlesneste participarea familiei, colegilor si a prietenilor la evenimente importante 
din viata beneficiarilor; 
9.elaborarea misiunii, ghidului beneficiarului, ghidului de prezentare a centrului, 
proiectului institutional, rapoarte de activitate; 

c)de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de 
promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de 
dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de 
persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia.  

1. intocmirea documentatiei in vederea obtinerii actelor de identitate – daca se constata 
ce un copil este lipsit, in mod ilegal, de elementele constitutive ale identitatii sale sau 
de unele dintre acestea, centrul este obligat sa ia de urgenta toate masurile necesare in 
vederea restabilirii identitatii copilului. 

3.consilierea cuplului mama/copil in colaborare acu autoritatile locale si ONG-uri in 
vederea ameliorarii conditiilor care au determinat separarea de familie si realizarea 
demersurilor legale pentru reintoarcerea cuplului in cel mai scurt timp alaturi de 
familie, sau identificarea unei masuri de protectie de tip familial sau alternativa. 

4. informare beneficiarilor asupra drepturilor lor. 

5.cunoasterea de catre personal a modalitatilor de abordare si relationare cu copiii 
beneficiari, in functie de situatiile particulare in care acestia se afla; 

6.centrul dispune de proceduri si reguli care respecta drepturile cuplului  mama/copii; 

7. asigura conditiile necesare pentru exprimare opiniei beneficiarilor cu privire la 
serviciile primite; 
8. asigura evidenta evenimentelor deosebite care afecteaza beneficiarii si intervine in 
tóate cazurile semnalate;  

d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi: 

1.elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor; 
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2.realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate prin chestionare completate de 
copii/reprezentanti legali, personal, interviuri, vizite de coordonare, verificare efectuate 
de servicii specializate din D.G.A.S.P.C Teleorman sau institutii de control; 

3. participarea beneficiarilor – implicarea activa a beneficiarilor si a familiilor acestora 
in planificarea, acordarea si evaluarea serviciilor sociale (chestionare); 

4.acordarea serviciilor sociale – asigurarea, fara nici un fel de discriminare, a unor 
servicii sociale eficace, accesibile, comprehensive, sustenabile, centrate pe nevoile 
individuale ale beneficiarului; 

5.informarea beneficiarilor/apartinatorilor asupra modalitatii de formulare a 
eventualelor sesizari /reclamatii; 

6.incurajarea parteneriatelor pentru asigurarea sustenabilitatii si continuitatii serviciilor 
sociale de proximitate/comunitare si a integrarii acestora cu serviciile de sanatate, 
educatie si alte servicii de interea general; 

e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin 
realizarea urmatoarelor activitati: 

1.recrutarea si angajarea personalului calificat, cu abilitati empatice si de comunicare 
cu copiii, in conformitate cu legislatia in vigoare, ca urmare a nevoilor identificate si 
posturilor vacante, in scopul indeplinirii misiunii centrului in conditii optime 
(recrutarea se realizeaza de catre furnizorul de servicii sociale – D.G.A.S.P.C. 
Teleorman); 
2. respectarea si indeplinirea de catre personalul centrului a atributiilor si 
responsabilitatilor din fisele de post si a sarcinilor trasate de catre comducere; 

3. revizuirea fiselor de post in functie de dinamica cerintelor posturilor respective; 

4. asigurarea numarului si structurii de personal adecvate nevoilor si asigurarii 
continuitatii de ingrijire si  educatie pentru beneficiari; 

5. realizarea evaluarii anuale a performantelor profesionale; 
6.dezvoltarea resurselor umane implicate in acordarea serviciilor sociale si 
imbunatatirea conditiilor de munca: recrutarea de personal calificat si asigurarea 
formarii continue a acestuia, implicarea voluntarilor, asigurarea conditiilor de lucru 
adecvate si a echipamentelor specifice activitatilor derulate, asigurarea sanatatii 
sisecuritatii la locul de munca. 

7. identificarea si asigurarea de surse suplimentare de finanatare, cu precadere prin 
mobilizarea resurselor comunitare pentru asigurarea derularii activitatii centrului  
8. supervizarea de catre seful de centru a modalitatii de utilizare a fondurilor alocate. 

 
ARTICOLUL 8  

Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal 
 

(1) Serviciul social Centrul Maternal Rosiorii de Vede funcţionează cu un număr de 5 
posturi de educator, un post de psiholog si un post de  asistent medical. 

a) structura organizatorică a centrului maternal, numărul de personal şi statul de funcţii 
se aprobă prin hotărâre a Consiliului judeţean Teleorman, la propunerea colegiului 
director;  
b) ponderea personalului de specialitate este 100%; 
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c) personalul centrului maternal se angajează prin dispoziţia directorului general, în 
limita şi structura posturilor aprobate, pe bază de concurs sau, după caz, examen, 
organizat în condiţiile legii. 
 

ARTICOLUL 9  

Personalul de conducere 
 

(1) Personalul de conducere: şef de Complex; 

(2) Atribuţiile personalului de conducere sunt: 

a) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul 
serviciului şi propune organului competent sancţiuni disciplinare pentru salariaţii care 
nu îşi îndeplinesc în mod corespunzător atribuţiile, cu respectarea prevederilor legale 
din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.; 

b) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul 
implementării obiectivelor şi întocmeşte informări pe care le prezintă furnizorului de 
servicii sociale; 

c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi 
perfecţionare; 

d) colaborează cu alte centre/alţi furnizori de servicii sociale şi/sau alte structuri ale 
societăţii civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătăţirii permanente a 
instrumentelor proprii de asigurare a calităţii serviciilor, precum şi pentru identificarea 
celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare; 

e) întocmeşte raportul anual de activitate; 

f) asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii 
serviciului/centrului; 

g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice şi a 
numărului de personal; 

h) desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii centrului în comunitate; 

i) ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la 
încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce; 

j) răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul serviciului şi 
dispune, în limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea 
acestor activităţi sau, după caz, formulează propuneri în acest sens; 

k) organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a 
regulamentului de organizare şi funcţionare; 
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l) reprezintă serviciul în relaţiile cu furnizorul de servicii sociale şi, după caz, cu 
autorităţile şi instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din 
străinătate; 

m) asigură comunicarea şi colaborarea permanentă cu serviciul public de asistenţă 
socială de la nivelul primăriei şi de la nivel judeţean, cu alte instituţii publice locale şi 
organizaţii ale societăţii civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor; 

n) întocmeşte proiectul bugetului propriu al serviciului şi contul de încheiere a 
exerciţiului bugetar; 

o) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi 
beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare; 

p) asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale; 

q) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 

(3) Funcţiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condiţiile 
legii. 

(4) Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducere trebuie să fie absolvenţi cu 
diplomă de învăţământ superior în domeniul psihologie, asistenţă socială şi sociologie, 
cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenţi cu 
diplomă de licenţă ai învăţământului superior în domeniul juridic, medical, economic şi 
al ştiinţelor administrative, cu experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor 
sociale. 

(5) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a conducătorilor a sefului de 
complex se face în condiţiile legii. 

 
(3) Atributii educator (234203): 

a) este responsabil de caz, în funcţie de delegarea dată de seful centrului, in această 
calitate, avind următoarele obligatii:  
b) elaborează şi asigura implementarea PIP(plan individualizat de protectie) si 
PIS(program de interventie specifica) ca urmare a evaluării detaliate efectuate de către 
managerul de caz din cadrul DGASPC 

c) participă, alături de managerul de caz din cadrul DGASPC, la evaluarea complexă a 
cuplului mamă-copil; 
d) face raportarile evoluţiei implementarii PIP si PIS a cuplului mama-copil către 
managerul de caz de la nivelul DGASPC, conform standardelor minime obligatorii 
privind managementul de caz în domeniul protecţiei copilului; 
e) este principalul partener de discuţii al mamei în vederea elaborării şi reevaluarii PIP, 
implicând în aceste demersuri (în măsura în care este posibil) şi tatăl copilului, bunicii 
şi alte persoane importante pentru cuplul mama-copil. Responsabilul de caz 



13 

 

intermediaza relaţia dintre mama şi diverse servicii aflate în comunitate, stimuland 
mama sa devină autonomă şi responsabilă; 
f) solicita managerului de caz reevaluarea PIP, dacă constata modificări determinante 
în situaţia cuplului mama-copil sau a eficientei serviciilor oferite ori facilitate de 
Centru; 
g) întocmeste şi actualizeaza dosarul familiei rezidente în Centru; 
h) colectează recomandările medicului de familie (care nu este salariat al Centrului) 

referitoare la alimentele permise pentru cuplul mama-copil; 
i) trebuie să cunoască starea de sănătate a beneficiarilor şi care sînt recomandările 

medicale, in această situaţie, insoteste  mama şi copilul la examene de specialitate; 

j) intermediază relaţia mamă-diverse servicii comunitare; 

k) impreună cu managerul de caz din cadrul DGASPC, întocmeşte raportul de 
reevaluare/revizuire a situatiei beneficiarilor Centrului; 

l) pregăteşte mama şi copilul pentru momentul închiderii cazului; 

m) organizează întîlniri periodice cu mama pentru identificarea nevoilor curente ale 
acesteia şi ale copilului ei; 

n) monitorizează PIP si PIS; 
o) consemnează date despre opţiunile mamei legate de persoanele care o vizitează; 
p) asista la vizitele unor persoane care au legatura cu copiii si mamele aflate in centru; 

q) alturi de ceilalti salariati, răspunde de păstrarea medicamentelor existente in aparatul 
de urgenţă; repartizează medicamentele, mamelor din centru, numai pe baza 
recomandărilor medicului de familie; 

r) organizează activitatea de educaţie pentru sănătate, la care invită medicul de familie 
sau alti specialisti, in funcţie de cerintele mamei 

s) la solicitarea mamei, îi acordă acesteia sprijin pentru stabilirea paternităţii copilului; 

t) pe tot parcursul sederii în Centru a cuplului mama-copil, va ţine legătura cu 
SPAS/persoana cu atribuţii de asistenţă socială, din localitatea de provenientă a 
mamei; 

u) sesizează orice abuz asupra copiilor şi mamelor din Centru , conform procedurii din 
MOF; 

v) supraveghează mamele în servirea mesei şi prepararea hranei; susţine mama în 
dezvoltarea capacităţii de preparare a hranei, prin activităţi specifice; 

w) sprijină mama în dezvoltarea competenţelor necesare cresterii propriului copil 

x) organizează şi susţine întîlniri periodice cu mamele pe teme de îngrijirie şi 
dezvoltare a copiilor; 

aa) sprijină mama pentru dobîndirea deprinderilor de viaţă independentă; 
bb) acordă suport mamei pentru restabilirea relaţiilor de familie; 
cc) sprijină mamele pentru identificarea unei locuinţe; 
dd) acordă suport mamei pentru găsirea unui loc de muncă şi organizează întîlniri 

periodice cu mamele care necesită identificarea unui loc de muncă; după angajare, 
trebuie să urmărească integrarea mamei la locul de muncă şi îl va contacta pe 
angajator; 

ee) cînd o mamă s-a angajat, pînă la incetarea măsurii de admitere, va urmări îngrijirea 
corespunzătoare a copilului acesteia;  
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ff) asigură supravegherea mamelor şi a copiilor lor pe toată durata sederii in Centru; 

gg) cu cel puţin o lună înainte de părăsirea de către cuplul mamă-copil a Centrului, se 
va consulta cu asistentul social de la domiciliul unde urmează să se facă reintegrarea, 
în vederea revizuirii planului de servicii; 

hh) respectă programul de lucru al Centrului; 

ii) în calitate de angajat, respectă periodicitatea examenului medical, conform 
legislaţiei în vigoar 

jj) îşi insuşeşte legislaţia în vigoare care reglementează domeniul sau de   activitate 

kk) răspunde de integritatea dotărilor din Centru; 
ll) consemnează în raportul de tura evenimentele deosebite apărute in situaţia 

beneficiarilor Centrului şi  identifică, împreună cu ceilalti salariaţi,  solţiile cele mai 
bune pentru rezolvarea problemelor apărute; 

mm) preleveaza probele alimentare zilnice; 

nn) respectă Normele interne ale Centrului şi normele de conduită ale personalului 
contractual; 

oo) anunta seful Centrului, in scris şi telefonic,  in termenul cel mai scurt, despre orice 
eveniment deosebit care poate afecta siguranta beneficiarilor Centrului şi activitatea 
Centrului; 

pp) răspunde de corectitudinea completării dosarelor personale ale cuplurilor mama-
copil aflate în evidenţa Centrului. 

qq) colaborează cu ceilalţi salariaţi din cadrul Direcţiei, cu unităţi medicale, poliţie în 
vederea realizării atribuţiilor ce revin postului şi cu alte instituţii care sînt implicate în 
protecţia copilului; 

rr) răspunde de păstrarea documentelor privitoare la atribuţiile de serviciu, constituirea 
dosarelor şi predarea lor la arhiva unităţii, potrivit nomenclatorului indicator al 
actelor în vigoare; 

ss) păstrează  confidentialitatea asupra identităţii şi dificultăţilor persoanelor asistate; 

tt) respectă obligaţiile privind sănătatea şi securitatea in muncă; 
uu) sa refuze motivat orice sarcina de munca in cazul in care considera ca nu are 

capacitatea de a o efectua; 

vv) participă la curăţenia zilnică a spatiilor comune din centru; 

ww) este membru al echipei multidisciplinare; 

xx) are obligatia de a evalua calitatea alimentelor inainte de preparare , precum si 
calitatea felurilor de mancare dupa prepararea alimentelor de catre persoana care 
prepara mancarea, raportand in scris coordonatorului neregulile constatate ;  

yy) participă, alături de persoana responsabila pentru prepararea alimentelor, educator 
şi copii, la  intocmirea meniului saptamânal si semnează LZA.   

  
 (4) Atributii asistent medical generalist (325901); 

a) la admiterea copilului in centru, alături de ceilalţi specialisti, participă la 
evaluarea nevoilor de ingrijire, abilitare/reabilitare ale copiilor în funcţie de tipul 
dizabilitatii şi nivelul lor de dezvoltare, in scopul stabilirii obiectivelor planului 
individualizat de protectie (PIP); 

b) este membru al echipei multidisciplinare; 
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c) elaborează programul de ingrijire medicală pentru fiecare copil în parte si este 
responsabil de îndeplinirea obiectivelor stabilite; in funcţie de programul zilnic 
al copiilor, planifică şi desfasoară activitati de educaţie sanitară, participă la 
acţiunile de dezvoltare a deprinderilor de viaţă independents ale copiilor; 
participă la reevaluarea periodică a PIP; 

d) completează fişa speciala in cazul in care se aplică copiilor măsuri restrictive, 
numai ca ultimă solutie de prevenire sau stopare a vătămării copilului, a altor 
persoane ori a unor distrugeri importante de bunuri materiale. Măsurile nu se 
aplică punitiv, ci doar pentru oprirea comportamentelor deviante ; sunt interzise 
măsurile disciplinare excesive sau iraţionale;  

e)  in situatia in care are suspiciunea sau identifica situaţii de abuz, neglijare şi 
exploatare a copilului, în cadrul centrului sau în afara lui, are obligajia de a 
înştiinţa şeful Complexului de servicii destinate copilului si familei; 

f)  face toate demersurile necesare pentru a stabili relatii de colaborare activă cu 
familiile copiilor care frecventează centrul; 

g)  păstrează legătura permanentă cu managerul de caz; 

h)  alături de ceilalţi salariaţi, in functie de programul zilnic al copiilor, asigură 
supravegherea permanentă a acestora; 

i) participă la prepararea hranei zilnice; 

j) intocmeste lista zilnică de alimente; 
k) prelevează probele zilnice din hrana pregătită; 
l) intocmeste, prin consultarea cu ceilalţi salariaţi ai centrului, meniurile 

săptăminale, pe care le inaintează şefului Complexului de servicii destinate 
copilului si familiei, pentru avizare; 

m) intocmeste, prin consultarea cu ceilalţi salariaţi ai centrului, necesarele de 
alimente, materiale etc., pe care le inaintează şefului Complexului de servicii 
destinate copilului si familiei, pentru avizare; 

n) participă la curăţenia zilnică a spatiilor comune din centru; 

o) participă la întocmirea programului zilnic al copiilor admişi in centru; 
p) răspunde de păstrarea documentelor privitoare la atribuţiile de serviciu, 

constituirea dosarelor şi predarea lor la arhiva unitatii, potrivit nomenclatorului 
indicator al actelor în vigoare ; 

q) asigură supravegherea corespunzătoare a copiilor, in vederea prevenirii oricăror 
riscuri; 

r) anunţă imediat şeful Complexului de servicii destinate copilului si familei, 
despre orice eveniment deosebit apărut in evoluţia copiilor din centru; 

s) păstrează confidenţialitatea datelor despre copiii aflaţi în evidenja centrului; 

t) alături de ceilalţi salariaji ai centrului, participă la stabilirea necesarele de 
alimente, materiale, pentru buna desfasurare a activitatii centrului; 

u) răspunde, alături de ceilalţi salariaţi, de buna păstrare a dotărilor centrului; 
v) respectă programul de lucru al centrului; 

w) îşi insuşeşte legislaţia în vigoare care reglementează domeniul său de   activitate; 
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x) are obligaţia să cunoască şi să respecte prevederile Codului de conduită a 
personalului contractual, a celorlalte acte normative specifice activitatii 
centrului; 
 

(5) Atributiile Psihologului; 
a) este membru al echipei multidisciplinare; 

b) întocmeşte şi completează fişele de evaluare  psihologică individuală în vederea 
recomandărilor şi controlul măsurilor de stimulare a dezvoltării psihologice în 
cadrul procesului  de recuperare; 

c) aplică metode psihoterapeutice corespunzatoare activităţilor de recuperare, 
interpretează datele obţinunte şi face recomandările necesare; 

d) acordă consiliere psihologică de la admiterea cuplului mama/copii în centru şi pe 
tot parcursul locuirii acestora în cadrul centrului; 

e) contribuie la îmbunatăţirea permanentă a relaţiilor dintre copil/mama; 
f) iniţiază şi stimulează activităţi terapeutice şi ludice de grup; 
g) identifică problemele cu care se confruntă cuplul mama/copil şi dezvoltă soluţii 

pentru rezolvare; 

h) identifică tulburările comportamentale, tulburările nevrotice, tulburările de 
personalitate şi tulburările emoţionale (depresii, stari de anxietate) şi asigură 
optimizarea acestora; 

i) concepe si organizeaza programe psihoterapeutice pentru copii cu nevoi sociale   

care prezinta tulburari de comportament; 

j) initiaza, concepe, coordoneaza si monitorizeaza programe de activitate educativ-  

      recuperatorie, de abilitare si reabilitare pentru copii cu nevoi speciale; 

k) stimulează  dezvoltarea şi mentinerea autonomiei personale ale copiilor; 

l) stimulează dezvoltarea armonioasă a personalităţii copiilor; 

m) stimulează procesele psihice ale copiilor; 

n) asigură sprijin şi orientare pentru integrare/ reintegrare socială; 
o) contribuie la creşterea gradului de adaptabilitate a cuplului mama/copii la mediu, 

la aprofundarea abilităţilor de comunicare, relaţionare, a deprinderilor sociale. 

 
ARTICOLUL 10  

FINANŢAREA CENTRULUI  

 
(1)În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, Centrul Maternal Rosiorii de Vede 
are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puţin la 
nivelul standardelor minime de calitate aplicabile. 

(2)Finanţarea cheltuielilor centrului se asigură, în condiţiile legii, din următoarele 
surse: 
a) contribuţia persoanelor beneficiare sau a întreţinătorilor acestora, după caz; 
b) bugetul local al judeţului Teleorman; 
c) bugetul de stat; 

d) donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori juridice din 
ţară şi din străinătate; 



e) alte surse de fmanpire, in conformitate cu legislapa in vigoare.

ARTICOLUL 11 
DISPOZITII FINALE

(1) Serviciile specializate §i compartimentele din cadrul Direcpei Generale de 
Asisten^a Sociala §i Protec^ia Copilului Teleorman sunt obligate sa asigure serviciului 
social Centrul Maternal Rosiorii de Vede sprijinul necesar pentru indeplinirea 
atribupilor ce ii revin.
(2) Prezentul regulament de organizare §i funcponare se completeaza cu prevederile 

actelor normative in domeniu §i ale hotararilor Consiliului Jude^ean Teleorman.
(3) Modificarea §i completarea prezentului regulament se face numai prin hotarare a 
Consiliului Jude^ean Teleorman.

p. PRESEDINTE,

Vicepresedinte,
Cristescu Ionel Danut

>

\
Contrasemneaza, 

Secretar aljudetuiui,

Jr. Silvia Oprescu

Director executiv,
Ec. Melintescu Valentina

V ’

Director executiv, 
Jr>]Ionescu Iuliana
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REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE  

„ CENTRUL  DE URGEN ŢĂ ”  

 
ARTICOLUL 1  

DEFINI ŢIE  

     
(1)Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului 
social Centrul de Urgenta.  

(2)Centrul funcţionează, in cadrul DGASPC Teleorman,  în regim de componentă 
funcţională a Complexului de Servicii Destinate Copilului si Familei fără 
personalitate juridică cu sediul in municipiul Alexandria,  str. Dunarii nr.7, judetul 
Teleorman. 
(3)Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele 
beneficiare, cât şi pentru angajaţii centrului şi, după caz, pentru membrii familiei 
beneficiarilor, reprezentanţii legali/convenţionali, vizitatori. 
 

ARTICOLUL 2  

IDENTIFICAREA SERVICIULUI SOCIAL  

 
(1)Serviciul social  Centrul de Urgenta are cod serviciu social 8790CR-C-II, este 
acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr 001154, este organizat şi 
funcţionează în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Teleorman, in cadrul Complexului de servicii destinate copilului si 
familiei,  în regim de componentă funcţională a acestuia, fără personalitate juridică, 
cu sediul in str. Dunarii nr.7, municipiul Alexandria, jud.Teleorman. 

(2)D.G.A.S.P.C. Teleorman este furnizor de servicii sociale si este acreditat prin 
Certificatul de Acreditare Seria AF nr. 001154 emis de Ministerul Muncii, Familiei, 
Protecţiei Sociale si Persoanelor Vârstnice, iar Centrul de Urgenta este serviciul 
social furnizat de către aceasta. 

(3) Capacitatea maxima de locuri este 16 locuri.  

     
ARTICOLUL 3  

SCOPUL SERVICIULUI SOCIAL  

 
(1) “Centrul  de Urgenţă ”este un serviciu pentru protecţia copilului care are drept 
misiune asigurarea protecţiei copilului, pe o perioadă determinată de timp, atunci 
când acesta se află în pericol iminent în propria familie, familia lărgită sau în familia 
substitutivă. 
(2) Serviciul cu cazare “Centrul de Urgenţă” asigura accesul copiilor aflati in 
dificultate, la informare, protectie pe perioada determinata, educatie, consiliere 
sociala si psihologica, promovarea relatiilor sociale, cooperarea sociala si petrecerea 
timpului liber, servicii de baza pentru activitatile zilnice, servicii de suport pentru 
activitatile instrumentale ale vietii de zi cu zi, servicii de asigurarea hranei, sprijin de 
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urgenta in vederea reducerii efectelor de criza, integrare/reintegrare familiala, 
accesul catre alte forme de protectie speciala, alte servicii suport pentru diferite 
situatii de dificultate. 
 

ARTICOLUL 4  

Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare 

 

(1)Serviciul social "Centrul de Urgenta" funcţionează cu respectarea prevederilor 
Legii nr. 272 din 21 iunie 2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, 
modificată şi completată  precum şi a altor acte normative secundare aplicabile 
domeniului; 
(2)Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul nr.89/2004 pentru aprobarea 
Standardelor minime obligatorii privind centrul de primire in regim de urgenţă 
pentru copilul abuzat, neglijat, exploatat; 

(3)Serviciul social „Centrul de Urgenţă” este înfiinţat prin Hotărârea Consiliului 
Judeţean nr.58/2004 şi funcţionează în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 
şi Protecţia Copilului Teleorman. 

 
ARTICOLUL 5  

PRINCIPIILE CARE STAU LA BAZA ACORD ĂRII SERVICIULUI SOCIAL  

 
(1)Serviciul social "Centrul de Urgenta" se organizează şi funcţionează cu 
respectarea principiilor generale care guvernează sistemul naţional de asistenţă 
socială, precum şi cu principiile specifice care stau la baza acordării serviciilor 
sociale prevăzute în legislaţia specifică, în convenţiile internaţionale ratificate prin 
lege şi în celelalte acte internaţionale în materie la care România este parte, precum 
şi în standardele minime de calitate aplicabile. 

(2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul Centrul 
de Urgenta  sunt următoarele: 
a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare; 
b) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte 
egalitatea de şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi 
demnitatea personală şi întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu 
privire la persoanele beneficiare; 

c) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare; 

d) deschiderea către comunitate; 

e)asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea 
drepturilor lor; 
f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în 
unitate a unui personal mixt; 

g)ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-
se cont, după caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi 
capacitatea de exerciţiu); 
h) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare; 

i) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare; 
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j) preocuparea permanentă pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în 
baza potenţialului şi abilităţilor persoanei beneficiare de a trăi independent; 

k) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării 
active a acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate; 
l) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare; 

m) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale; 

n) responsabilizarea membrilor familiei, reprezentaţilor legale cu privire la 
exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor de întreţinere; 
o) primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea 
propriilor capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea 
situaţiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat; 
p) colaborarea centrului cu serviciul public de asistenţă socială. 
 

ARTICOLUL 6  

Beneficiarii serviciilor sociale 

 

(1) În “Centrul de Urgenţă” beneficiază de complexul de servicii,  copii victime ale 
violenţei, abuzului, neglijării, exploatării. Centrul acorda servicii si copiilor de la 
AMP(asistent maternal profesionist), atunci cand, din motive temeinice, acestia nu 
mai pot fi ingrijiti in familia AMP. 
 (2) Condiţiile de acces/admitere în centru sunt următoarele: 

a) admiterea se face în baza plasamentului în regim de urgentă stabilit prin 
dispozitie scrisă a directorului general al DGASPC, în urma evaluării ini ţiale a 
situaţiei copilului; 

b) plasament in regim de urgenta stabilit de instanta judecatoreasca actiune 
formulata pe cale de ordonanta presedintiala; 

c) fiecare copil aflat în pericol iminent în propria familie şi familia lărgită 
beneficiază de protecţie în regim de urgenţă în cadrul Centrului. De asemenea, 
copiii aflaţi în pericol iminent pe perioada plasamentului în familie 
substitutivă (familii de plasament, asistent maternal profesionist) beneficiază 
de protecţie în regim de urgenţă în cadrul acestui Centru; 

d) evaluarea iniţială a situaţiei copilului se realizează de către specialistii 
Serviciului Interventie in regim de urgentă  in domeniul asistentei sociale, care 
propun şi plasamentul in Centru, prin intocmirea referatului pentru emiterea 
dispoziţiei in regim de urgenţă; 

e) in situaţii de urgenţă medicală, profesionistul care a evaluat iniţial situaţia 
copilului se asigură că acesta beneficiază de tratamentul medical şi/sau 
chirurgical necesar în condiţii de spitalizare şi anunţă directorul  general, în 
vederea înregistrării cazului şi, după externarea copilului, a luării deciziei 
plasamentului în regim de urgenţă.  

f) după emiterea dispozitiei de plasament in regim de urgentă, dosarul este 
predat la Serviciul Management de caz, in vederea evaluării detaliate – care se 
va realiza impreună cu personalul Centrului;  

g) la admiterea în Centru, educatorul /asistentul medical care a preluat copilul, va 
deveni persoana de referintă a copilului. La admitere, fiecărui copil i se 
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prezintă clar, în funcţie de gradul său de maturitate, care sunt principalele 
reguli de organizare şi funcţionare ale Centrului, pe care trebuie să le respecte; 

h) copilului i se asigură un mediu primitor, în care i se respectă identitatea cu 
toate aspectele ei şi este încurajat sâ-şi exprime sentimentele legate de 
separarea faţă de părinţi sau căminul în care a trăit până la admiterea în 
Centru; 

i) după admiterea in Centru, persoana de referintă răspunde de completarea Fisei 
la admitere şi evolutie a copilului in Centru, care va oferi, in orice moment, 
informatii despre situaţia fiecărui copil in parte; 

j) persoana de referinţă a copilului are obligatia de a constitui dosarul 
plasamentului în regim de urgenţă, care include, obligatoriu, copia dispozitiei 
directorului general al DGASPC şi a PIP-ului, elaborat de managerul de caz, 
impreună cu specialistii Centrului;  

k) după emiterea dispoziţiei directorului general,  managerul de caz are la 
dispozitie 30 de zile pentru evaluarea detaliată a situaţiei copilului; 

l) scopul evaluării detaliate este de a formula propuneri pertinente, avandu-se in 
vedere, in primul rand, reintegrarea în familie. Atunci când acest lucru nu este 
posibil, se fac propuneri referitoare la luarea unei măsuri de protecţie însoţite 
de planul individualizat de protecţie - în ordinea priorităţii şi în funcţie de caz: 
plasament pentru copil alături de părintele protector într-un centru de 
recuperare pentru victimele violenţei în familie, plasament în familia lărgită, la 
asistent maternal profesionist, continuarea şederii în Centru cu măsură de 
plasament, plasament într-un centru de plasament de tip familial. 

m) centrul mai poate gazdui si copii aflaţi in plasament la AMP care nu mai pot 
rămane in ingrijirea acestora, din motive bine fundamentate: AMP solicită 
efectuarea concediului de odihnă, fără copil, AMP are probleme personale din 
cauza cărora nu mai poate asigura ingrijirea copilului pe care il are in 
plasament, etc. In aceste situaţii, AMP inaintează o cerere către 
Compartimentul Management de caz pentru AMP, in care prezintă justificat,  
motivele pentru care copilul avut in plasament nu mai poate rămine in familia 
sa, pentru o perioada de timp, perioadă care se va mentiona, de asemenea, in 
scris. Cererea va  urma circuitul documentelor in institutie şi va sta la baza 
referatului asistentului social al copilului şi al asistentului social al AMP, in 
care se va propune admiterea copilului in cadrul “Centrului de Urgenţă”. 
Referatul, in urma aprobării de către Directorul general adjunct, se va inainta 
Directorului general pentru emiterea dispozitiei de admitere a copilului in 
Centru.  In acest interval de timp, personalul Centrului are obligatiile:  de a 
păstra, permanent, legătura cu AMP, pentru preintimpinarea eventualelor 
probleme care pot apărea in evolutia copilului;  

(3)Condiţii de încetare a serviciilor: 

a) centrul trebuie să contribuie la asigurarea condiţiilor necesare şi pregătirii 
corespunzătoare a ieşirii copilului din centru şi/sau din sistemul de protecţie a 
copilului; 

b) copiii vor beneficia de servicii sociale pentru a se reintegra în familie şi/sau 
societate; 
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c) pregătirea ieşirii copilului din “Centrul de Urgenţă”  se concentrează pe 
următoarele aspecte: cunoaşterea de către copil a caracteristicilor concrete ale 
viitorului mod de viaţă, pe cât posibil antrenarea prin programe de tranziţie;  
pregătirea familiei sau, după caz, a familiei lărgite ori a familiei substitutive; 

d) in funcţie de rezultatele evaluării detaliate a situaţiei fiecărui copil, precum si 
de evolutia copilului in Centru,  procesul de pregătire a iesirii din Centru – 
prin reintegrare familială, integrare in familia lărgită, plasament la 
familie/persoană/AMP sau plasament intr-un centru rezidenţial - va fi 
diferentiat, astfel incit copilul să primească cele mai complete şi utile 
informaţii despre noul mediu de crestere si ingrijire. Personalul Centrului, 
managerul de caz, dar, mai ales, psihologul care are atributii in Centru, vor 
răspunde in mod direct de pregătirea iesirii copilului din Centru. Toate 
demersurile făcute in acest sens, intalnirile copilului cu familia, AMP, etc se 
vor regăsi in documente in cadrul dosarului de plasament; 

e) in situaţia reintegrării în familie, managerul de caz intocmeste un raport de 
anchetă socială, in care, justificat, propune emiterea dispozitiei directorului 
general, de incetare a plasamentului in regim de urgenţă. De asemenea, la 
incetarea măsurii de protectie, managerul de caz, impreună cu asistentul social 
de la domiciliul unde a fost reintegrat copilul, va asigura monitorizarea post 
servicii ;  

f) in cazul transferului copilului către un centru rezidenţial, AMP, altă familie 
decit cea naturală, la iesirea din Centru, aceste persoane (inclusiv 
coordonatorul centrului rezidenţial) vor primi, in scris – in baza unui proces 
verbal -  informaţii despre copil, in primul rind despre starea de sănătate a 
copilului (tratamente, diagnostic stabilit in perioada sederii in Centru, 
medicatie care trebuie administrată etc). ; 

g) În situaţia în care copilul părăseşte Centrul, managerul de caz, impreună cu 
personalul Centrului, vor implica asistentul social de la domiciliul unde se va 
face reintegrarea/coordonatorul centrului unde va fi transferat copilul/AMP 
pentru a se asigura că acesta beneficiază de transport adecvat şi că este însoţit 
pe durata transportului; 

h) in cazul reintegrării in familie, managerul de caz trebuie să se asigure că 
monitorizarea situaţiei copilului, pentru cel puţin 3 luni de la ieşirea din 
evidenţa sistemului de protecţie a copilului. Rapoartele de monitorizare 
postservicii vor sta la baza inchiderii cazului copilului, managerul de caz 
avind obligatia de a preda dosarul la arhiva institutiei. 

i) documente care atestă pregătirea copilului şi, după caz, a familiei, familiei 
lărgite sau familiei substitutive se vor atasa în dosarul plasamentului în regim 
de urgenţă; de exemplu, documente referitoare la: vizite ale copilului la 
familia substitutivă sau serviciul de tip rezidenţial unde urmează să se mute,; 
întâlniri ale copilului cu familia, familia lărgită sau familia substitutivă; 
şedinţe de consiliere efectuate cu copilul şi/sau cu familia. 

(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în “Centrul de Urgenţă ”  au 
următoarele drepturi: 
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a) să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază de 
rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanţă personală ori socială; 
b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, 
respectiv la luarea deciziilor privind intervenţia socială care li se aplică; 
c) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite; 
d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atât timp cât se menţin 
condiţiile care au generat situaţia de dificultate; 
e) să fie protejaţi de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de 
exerciţiu; 
f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime; 
g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite; 
h) să li se respecte toate drepturile speciale în situaţia în care sunt minori sau 
persoane cu dizabilităţi. 

(5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în “Centrul de Urgenţă” au 
următoarele obligaţii:  

a) să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială, 
medicală şi economică; 
b) să participe, în raport cu vârsta, situaţia de dependenţă etc., la procesul de 
furnizare a serviciilor sociale; 

c) să contribuie, în conformitate cu legislaţia în vigoare, la plata serviciilor sociale 
furnizate, în funcţie de tipul serviciului şi de situaţia lor materială; 
d) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală; 
e) să respecte prevederile prezentului regulament. 

 
ARTICOLUL 7  

Activit ăţi şi funcţii  

 

(1) Principalele funcţiile ale serviciului social Centrul  de Urgenţă  sunt următoarele: 
a) Centrul de Urgenţă asigură pentru beneficiarii săi: 

1.primire şi găzduire; 
2.asistenţă de specialitate. 

b) aceste atribuţii se realizează prin: 
1. evaluarea complexă a situaţiei copilului; 
2. îngrijire 

3. consiliere 
4. educaţie informală 

5. orientare 
6. alte demersuri adecvate pentru reintegrarea socială a copilului.  

(c) in realizarea obiectivelor, Centrul are urmatoarele componente principale: 

1. componenta rezidenţială, în cadrul căreia se asigură copilului găzduire, ceea 
ce presupune: 

2. asigurarea locuinţei, în condiţii de securitate, igienă şi respect ; 
3. asigurarea condiţiilor de îngrijire pentru copil (hrană, unele obiecte de 

îmbrăcăminte, jucării, produse pentru igiena personală etc.) 
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4. componenta consiliere-evaluare-monitorizare, prin care se creează condiţii 
pentru stabilirea şi punerea în practică a proiectului personal de intervenţie 
pentru fiecare copil din Centru. 

 
d) principalele funcţii ale Centrului sunt: 

1. funcţia de protecţie şi îngrijire; 
2. funcţia de educare-consiliere-monitorizare; 

3. funcţia de monitorizare-evaluare; 

4. funcţia de reintegrare familială şi socială; 
 
e) activităţile desfăşurate în Centru, pentru atingerea obiectivelor, sunt: 
1. paza şi securitatea copiilor;  

2. cazare şi hrană;  
3. primul ajutor în caz de îmbolnăvire, accident, monitorizarea stării de sănătate a 

copilului; 
4. acordarea de servicii juridice copilului – in funcţie de vîrsta si capacitatea de 

intelegere, cu sprijinul personalului de specialitate din aparatul propriu al 
DGASPC,  pentru ca să-şi cunoască drepturile/îndatoririle sau să primească 
îndrumări de specialitate; 

5. activităţi colective pe teme educative de interes; 

6. activităţi de educaţie, consiliere şi orientare care favorizează dezvoltarea  
autonomiei copilului şi pregătirea lui pentru a se întoarce în familie; 

7. intermedierea vizitării copilului în Centru, de către membrii familiei, sau alte 
persoane apropiate acestuia. 

 
ARTICOLUL 8  

Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal 
 

(1) Serviciul social “Centrul de Urgenţă ”funcţionează cu un număr de 8 posturi:  4 
educatori si 4 asistenti medicali; 

a) personal de conducere: şef de complex; 
(2) Structura organizatorică a centrului, numărul de personal şi statul de funcţii se 
aprobă prin hotărâre a Consiliului Judeţean Teleorman, la propunerea colegiului 
director.  
(3) Personalul centrului se angajează prin dispoziţia directorului general, în limita şi 
structura posturilor aprobate, pe bază de concurs sau, după caz, examen, organizat în 
condiţiile legii. 
(4) Salarizarea personalului se stabileşte potrivit legislaţiei aplicabile salariaţilor din 
sectorul bugetar, pe baza statului de funcţii aprobat de Consiliul Judeţean Teleorman. 

 
ARTICOLUL 9  

Personalul de conducere 
 

(1) Personalul de conducere: şef de Complex; 

(2) Atribuţiile personalului de conducere sunt: 
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a) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul 
serviciului şi propune organului competent sancţiuni disciplinare pentru salariaţii 
care nu îşi îndeplinesc în mod corespunzător atribuţiile, cu respectarea prevederilor 
legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.; 

b) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul 
implementării obiectivelor şi întocmeşte informări pe care le prezintă furnizorului de 
servicii sociale; 

c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi 
perfecţionare; 

d) colaborează cu alte centre/alţi furnizori de servicii sociale şi/sau alte structuri ale 
societăţii civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătăţirii permanente a 
instrumentelor proprii de asigurare a calităţii serviciilor, precum şi pentru 
identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor 
beneficiare; 

e) întocmeşte raportul anual de activitate; 

f) asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii 
serviciului/centrului; 

g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice şi a 
numărului de personal; 

h) desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii centrului în comunitate; 

i) ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la 
încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce; 

j) răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul serviciului şi 
dispune, în limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă la 
îmbunătăţirea acestor activităţi sau, după caz, formulează propuneri în acest sens; 

k) organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a 
regulamentului de organizare şi funcţionare; 

l) reprezintă serviciul în relaţiile cu furnizorul de servicii sociale şi, după caz, cu 
autorităţile şi instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din 
străinătate; 

m) asigură comunicarea şi colaborarea permanentă cu serviciul public de asistenţă 
socială de la nivelul primăriei şi de la nivel judeţean, cu alte instituţii publice locale 
şi organizaţii ale societăţii civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor; 

n) întocmeşte proiectul bugetului propriu al serviciului şi contul de încheiere a 
exerciţiului bugetar; 
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o) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi 
beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare; 

p) asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale; 

q) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 

(3) Funcţiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condiţiile 
legii. 

(4) Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducere trebuie să fie absolvenţi cu 
diplomă de învăţământ superior în domeniul psihologie, asistenţă socială şi 
sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau 
absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului superior în domeniul juridic, 
medical, economic şi al ştiinţelor administrative, cu experienţă de minimum 5 ani în 
domeniul serviciilor sociale. 

(5) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a conducătorilor a sefului de 
complex se face în condiţiile legii. 

  
ARTICOLUL 10  

Personalul de specialitate se ingrijire si asistenta. 
Personal de specialitate si auxiliar 

 
(1) Personalul de specialitate: 

a) asistent medical generalist (325901); 

b) educator (234203); 

(2) Atribuţii ale personalului de specialitate: 

a) asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu 
respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile şi a 
prezentului regulament; 

b) colaborează cu specialişti din alte centre în vederea soluţionării cazurilor; 
identificării de resurse etc.; 

c) monitorizează respectarea standardelor minime de calitate; 

d) sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, 
situaţii de nerespectare a prevederilor prezentului regulament etc.; 
e) întocmeşte rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată; 
f) face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului 
şi respectării legislaţiei; 
g) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 

(3) Atributii educator: 
a) este responsabil de caz, în funcţie de delegarea dată de seful centrului, in această 
calitate, avand următoarele obligatii:  

1. elaborează şi asigura implementarea PIP si PIS ca urmare a evaluării detaliate 
efectuate de către managerul de caz din cadrul DGASPC; 
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2. participă, alături de managerul de caz din cadrul DGASPC, la evaluarea 
complexă a cuplului mamă-copil; 

3. face raportarile evoluţiei implementarii PIP a copilului către managerul de 
caz de la nivelul DGASPC, conform standardelor minime obligatorii privind 
managementul de caz în domeniul protecţiei copilului; 

4. solicita managerului de caz reevaluarea PIP, dacă constata modificări 
determinante în situaţia copilului sau a eficientei serviciilor oferite ori 
facilitate de Centru; 

5. întocmeste şi actualizeaza dosarul familiei rezidente în Centru; 
6. colectează recomandările medicului de familie (care nu este salariat al 

Centrului) referitoare la alimentele permise pentru copil; 
7. trebuie să cunoască starea de sănătate a beneficiarilor şi care sunt 

recomandările medicale, in această situaţie, insoteste copilul la examene de 
specialitate; 

8. impreună cu managerul de caz din cadrul DGASPC, întocmeşte raportul de 
reevaluare/revizuire a situatiei beneficiarilor Centrului; 

9. pregăteşte copilul pentru momentul închiderii cazului; 

10. organizează întîlniri periodice cu specialisti din centru pentru identificarea 
nevoilor curente ale copilului; 

11. monitorizează PIP si PIS; 
12. asista la vizitele unor persoane care au legatura cu copiii; 
13. alaturi de ceilalti salariati, răspunde de păstrarea medicamentelor existente in 

aparatul de urgenţă; repartizează medicamentele, mamelor din centru, numai 
pe baza recomandărilor medicului de familie; 

14. organizează activitatea de educaţie pentru sănătate, la care invită medicul de 
familie sau alti specialisti, in funcţie de cerintele copilului; 

15. supraveghează copiii în servirea mesei şi prepararea hranei; susţine mama în 
dezvoltarea capacităţii de preparare a hranei, prin activităţi specifice; 

16. organizează şi susţine întîlniri periodice  pe teme de îngrijirie şi dezvoltare a 
copiilor; 

17. sprijină copiii pentru dobîndirea deprinderilor de viaţă independentă; 
18. respectă programul de lucru al Centrului; 

19. în calitate de angajat, respectă periodicitatea examenului medical, conform 
legislaţiei în vigoare; 

20. îşi insuşeşte legislaţia în vigoare care reglementează domeniul sau de   
activitate; 

21. răspunde de integritatea dotărilor din Centru; 
22. consemnează în raportul de tura evenimentele deosebite apărute in situaţia 

beneficiarilor Centrului şi identifică, împreună cu ceilalti salariaţi,  soluţiile 
cele mai bune pentru rezolvarea problemelor apărute; 

23. preleveaza probele alimentare zilnice; 

24. respectă Normele interne ale Centrului şi normele de conduită ale 
personalului contractual; 
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25.  anunta seful Centrului, in scris şi telefonic,  in termenul cel mai scurt, despre 
orice eveniment deosebit care poate afecta siguranta beneficiarilor Centrului 
şi activitatea Centrului; 

26. răspunde de corectitudinea completării dosarelor personale ale copiilor aflate 
în evidenţa Centrului; 

27. colaborează cu ceilalţi salariaţi din cadrul Direcţiei, cu unităţi medicale, 
poliţie în vederea realizării atribuţiilor ce revin postului şi cu alte instituţii 
care sînt implicate în protecţia copilului; 

28. răspunde de păstrarea documentelor privitoare la atribuţiile de serviciu, 
constituirea dosarelor şi predarea lor la arhiva unităţii, potrivit 
nomenclatorului indicator al actelor în vigoare; 

29. păstrează confidentialitatea asupra identităţii şi dificultăţilor persoanelor 
asistate; 

30. respectă obligaţiile privind sănătatea şi securitatea in muncă; 
31. confirma LZA.(lista zilnica de alimente); 

32. controleaza, zilnic, starea de curatenie a copiilor si modul cum sunt imbracati 
si raporteaza in scris sefului de centru;  

33. asigura fiecarui copil, sprijin personalizat; 

 
(3) Atributii asistent medical: - este responsabil de caz, în funcţie de delegarea 

dată de seful centrului, in această calitate, avand următoarele obligatii:  
a) elaborează şi asigura implementarea PIP(plan individualizat de protectie) si 

PIS(progam de interventie specifica) ca urmare a evaluării detaliate efectuate 
de către managerul de caz din cadrul DGASPC; 

b) participă, alături de managerul de caz din cadrul DGASPC, la evaluarea 
complexă a cuplului mamă-copil; 

c) face raportarile evoluţiei implementarii PIP a copilului către managerul de caz 
de la nivelul DGASPC, conform standardelor minime obligatorii privind 
managementul de caz în domeniul protecţiei copilului; 

d) solicita managerului de caz reevaluarea PIP, dacă constata modificări 
determinante în situaţia cuplului mama-copil sau a eficientei serviciilor oferite 
ori facilitate de Centru; 

e) întocmeste şi actualizeaza dosarul familiei rezidente în Centru; 
f) efectuează evaluarea medicală iniţială, consemnand in foaia de observatii si in 

registrul medical ; imediat dupa primirea copiiilor in centru, face demersuri 
pentru inscrierea acestora pe listele unui medic de familie; 

g) urmareste evolutia zilnica a copiilor, sesizeaza medicul curant sau unitatea de 
urgenta in cazul aparitiei unor probleme medicale in randul copiilor/tinerilor; 

h) asigura asistenta medicala de urgenta, ia masuri de internare a copiilor in 
spital, pregatindu-i de internare; 

i) asigura dreptul la intimitate, spatiu personal si confidentialitate intr-un mod 
cat mai apropiat de mediul familial, copiilor şi tinerilor din Centru; 

j) efectueaza tratamente medicale la indicatia medicului de familie/specialist; 
respecta programul national de imunizare;  
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k) insoteste copiii la tratamente de specialitate in clinici , izoleaza copiii bolnavi 
sau suspecti de a fi bolnavi  si informeaza medicul; 

l) ajuta copiii, prin metode educative adecvate nivelului de varsta sa adopte un 
stil de viata sanatos, sa inteleaga importanta igienei personale, a alimentatiei 
corecte, deruleaza programe de educatie sexuala si contraceptiva, programe de 
educatie impotriva fumatului si a consumului de droguri si bauturi alcoolice , 
activitatile desfasurate vor fi consemnate in scris; 

m) controleaza, zilnic, starea de curatenie a copiilor si modul cum sunt imbracati 
si raporteaza in scris;  

n) asigura fiecarui copil, sprijin personalizat; 

o) este persoană responsabilă cu implementarea PIS-urilor de sănătate; 
p) respecta procedurile stabilite de normele legale in vigoare pentru primirea, 

evidenta, depozitarea, manipularea, administrarea si indepartarea 
medicamentelor;  

q) administreaza medicamente doar pe baza prescriptiei medicului cu exceptia 
medicamentelor din trusa de prim-ajutor ; 

r) intocmeste periodic necesarul de medicamente si materiale sanitare de stricta 
necesitate;  

s) efectueaza, împreună cu medicul de familie bilanturile de sanatate ale copiilor; 
mentioneaza in fisa medicala de la nivelul centrului toate internarile si evolutia 
starii de sanatate a copiilor; 

t) urmareste evolutia lunara a sanatatii copiilor intocmind in acest sens o fisa 
lunara de observatii pentru toti beneficiarii serviciului; 

u) are obligatia de a evalua calitatea alimentelor inainte de preparare, precum si 
calitatea felurilor de mancare dupa prepararea alimentelor de catre persoana 
care prepara mancarea, raportand in scris sefului de centru neregulile 
constatate;  

v) colectează recomandările medicului de familie (care nu este salariat al 
Centrului) referitoare la alimentele permise pentru cuplul mama-copil; 

w) trebuie să cunoască starea de sănătate a beneficiarilor şi care sînt 
recomandările medicale, in această situaţie, insoteste mama şi copilul la 
examene de specialitate; 

x) intermediază relaţia mamă-diverse servicii comunitare; 

y) impreună cu managerul de caz din cadrul DGASPC, întocmeşte raportul de 
reevaluare/revizuire a situatiei beneficiarilor Centrului; 

z) pregăteşte mama şi copilul pentru momentul închiderii cazului; 

aa) organizează întîlniri periodice cu mama pentru identificarea nevoilor curente 
ale acesteia şi ale copilului ei; 

bb) monitorizează PIS; 
cc) consemnează date despre opţiunile mamei legate de persoanele care o 

vizitează; 
dd) asista la vizitele unor persoane care au legatura cu copiii  aflati in centru; 
ee) alaturi de ceilalti salariati, răspunde de păstrarea medicamentelor existente in 

aparatul de urgenţă; repartizează medicamentele, mamelor din centru, numai 
pe baza recomandărilor medicului de familie; 
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ff) organizează activitatea de educaţie pentru sănătate, la care invită medicul de 
familie sau alti specialisti, in funcţie de cerintele copilului; 

gg) la solicitarea mamei, îi acordă acesteia sprijin pentru stabilirea paternităţii 
copilului; 

hh) pe tot parcursul sederii în Centru a cuplului mama-copil, va ţine legătura cu 
SPAS/persoana cu atribuţii de asistenţă socială, din localitatea de provenientă 
a mamei; 

ii) sesizează orice abuz asupra copiilor şi mamelor din Centru, conform 
procedurii din MOF(metodologie de organizare si functionare); 

jj) participă, alături de persoana responsabila pentru prepararea alimentelor, 
educator şi copii, la  intocmirea meniului saptamânal si semnează LZA. 

kk) respectă programul de lucru al Centrului; 

ll) în calitate de angajat, respectă periodicitatea examenului medical, conform 
legislaţiei în vigoare; 

mm) îşi insuşeşte legislaţia în vigoare care reglementează domeniul sau de   
activitate; 

nn) răspunde de integritatea dotărilor din Centru; 
oo) consemnează în raportul de tura evenimentele deosebite apărute in situaţia 

beneficiarilor Centrului şi identifică, împreună cu ceilalti salariaţi, soluţiile 
cele mai bune pentru rezolvarea problemelor apărute; 

pp) preleveaza probele alimentare zilnice; 

qq) respectă Normele interne ale Centrului şi normele de conduită ale personalului 
contractual; 

rr) anunta seful Centrului, in scris şi telefonic, in termenul cel mai scurt, despre 
orice eveniment deosebit care poate afecta siguranta beneficiarilor Centrului şi 
activitatea Centrului; 

ss) răspunde de corectitudinea completării dosarelor personale copiuilor aflate în 
evidenţa Centrului; 

tt) colaborează cu ceilalţi salariaţi din cadrul Direcţiei, cu unităţi medicale, poliţie 
în vederea realizării atribuţiilor ce revin postului şi cu alte instituţii care sînt 
implicate în protecţia copilului; 

uu) răspunde de păstrarea documentelor privitoare la atribuţiile de serviciu, 
constituirea dosarelor şi predarea lor la arhiva unităţii, potrivit 
nomenclatorului indicator al actelor în vigoare; 

vv) păstrează confidentialitatea asupra identităţii şi dificultăţilor persoanelor 
asistate; 

ww) respectă obligaţiile privind sănătatea şi securitatea in muncă; 
xx) sa refuze motivat orice sarcina de munca in cazul in care considera ca nu are 

capacitatea de a o efectua; 

 
 
 



ARTICOLUL 11 
Finanfarea centrului

A

(1) In estimarea bugetului de venituri cheltuieli, Centrul de Urgenta are in vedere 
asigurarea resurselor necesare acordarii serviciilor sociale cel pupn la nivelul 
standardelor minime de calitate aplicabile.
(2) Finan{area cheltuielilor centrului se asigura, in condipile legii, din urmatoarele 
surse:
a) contribupa persoanelor beneficiare sau a intrepnatorilor acestora, dupa caz;
b) bugetul local al judepdui Teleorman;
c) bugetul de stat;
d) donapi, sponsorizari sau alte contribupi din partea persoanelor fizice ori juridice 
din tara §i din strainatate;
e) alte surse de finance, in conformitate cu legislapa in vigoare.

ARTICOLUL12 
DISPOZITII FINALE

(1) Serviciile specializate §i compartimentele din cadrul Direcpei Generale de 
Asisten^a Sociala §i Protecpa Copilului Teleorman sunt obligate sa asigure 
serviciului social Centrul de Urgenta sprijinul necesar pentru indeplinirea atribupilor 
ce ii revin.
(2) Prezentul regulament de organizare §i funcponare se completeaza cu prevederile 
actelor normative in domeniu §i ale hotararilor Consiliului Jude^ean Teleorman.
(3) Modificarea §i completarea prezentului regulament se face numai prin hotarare a 
Consiliului Jude^ean Teleorman.

p. PRESEDINTE,

Vicepresedinte, 
Cristescu Ionel Danut

9

Director execupv,
Ec. Melintescu Valentina

\ \ '\l

Director executiv, 
Jr. lonescu Iuliana
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REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A SERVICIULUI 
SOCIAL DE ZI  

" CENTRUL DE ZI DE RECUPERARE PENTRU COPIII CU TULB URĂRI 
DIN SPECTRUL AUTIST "  

 
ARTICOLUL 1  

DEFINI ŢIE  
 

(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului 
social Centrul de Zi de Recuperare pentru copiii cu Tulburări din Spectrul Autist.  
(2)Centrul funcţionează, in cadrul DGASPC Teleorman,  în regim de componentă 
funcţională a Complexului de Servicii Destinate Copilului si Familei fără personalitate 
juridică cu sediul in mun Alexandria,  str. Dunarii nr.7, jud.Teleorman. 
(3)Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele 
beneficiare, cât şi pentru angajaţii centrului şi, după caz, pentru membrii familiei 
beneficiarilor, reprezentanţii legali/convenţionali, vizitatori. 
 

ARTICOLUL 2  
Identificarea serviciului social 

 
(1) Serviciul social “Centrul de Zi de Recuperare pentru copiii cu Tulburări din 
Spectrul Autist”, cod serviciu social 8891CZ-C III, a fost deschis în parteneriat de 
Fundația Romanian Angel Appeal, Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale 
prin Direcția Generală Protecția Copilului și Direcțiile Generale de Asistență Socială 
și Protecție a Copilului.  
(2) Centrul funcţionează, in cadrul DGASPC Teleorman, în regim de componentă 
funcţională a Complexului de Servicii Destinate Copilului si Familei fără personalitate 
juridică cu sediul in mun Alexandria,  str. Dunarii nr.7,jud.Teleorman. 
(3) “Centrul de Zi de Recuperare pentru copiii cu Tulburări din Spectrul Autist are o 
capacitate maxima de 10 locuri. 
 

ARTICOLUL 3  
Scopul serviciului social 

 
(1) Serviciului social “Centrul de Zi de Recuperare pentru copiii cu Tulburări din 
Spectrul Autist” oferă gratuit intervenții de recuperare a persoanelor cu TSA în 
vederea integrării lor sociale și educaționale într-un cadru incluziv, precum și 
consilierea și asistența familiilor acestora. 
(2) Centrul funcționează în stransă legătură cu alte servicii proprii furnizorului de 
servicii sau oferite de alți furnizori de servicii din domenii conexe, corespunzător 
nevoilor individuale ale beneficiarilor.  
(3) Scopul intervenţiei oferite în centru este de a sprijini persoanele diagnosticate cu 
tulburare de spectru autist (TSA) să devină capabile să se integreze în societate și 
ulterior pe piața muncii. 
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(4) Pentru aceasta, consilierea persoanelor diagnosticate cu tulburare de spectru autist 
(TSA) se ghidează după următoarele obiective: 

a) Formarea şi dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi relaţionare asertivă cu alţi 
copii şi cu adulţii;  

b) Învăţarea unor abilităţi de adaptare pentru a face faţă cât mai bine la schimbările 
din mediul social.   

c) Învățarea unor strategii de autocontrol; 
d) Dezvoltarea responsabilităţii pentru propriile acţiuni şi decizii;  
e) Formarea de deprinderi de învăţare şi de dezvoltare personală. 

(5) Activităţile desfăşurate în cadrul centrului se bazează pe principiul individualizării 
(profesionistul lucrează pentru fiecare persoană) şi principiul personalizării 
(intervenţia este adaptată problemelor specifice fiecărei persoane în parte), precum şi 
pe implicarea activă (consultare şi participare) a persoanei şi familiei/ reprezentantului 
legal. 
 

ARTICOLUL 4  
Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare 

 
(1) Serviciul social “Centrul de Zi de Recuperare pentru copiii cu Tulburări din 
Spectrul Autist” funcţionează cu respectarea prevederilor Legii nr. 272 din 21 iunie 
2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului , modificată şi completată 
Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap republicată, cu modificările şi completările ulterioare precum şi a altor acte 
normative secundare aplicabile domeniului. 
(2) Standard minim de calitate aplicabil: Oridinul nr.25/2004 pentru aprobarea 
Standardelor minime privind centrele de zi pentru copii cu dizabilitati. 
(3) Înființarea Serviciul social “Centrul de Zi de Recuperare pentru copiii cu Tulburări 
din Spectrul Autist” s-a realizat în cadrul proiectului “Și ei trebuie să aibă o șanșă! - 
Program de sprijin pentru integrarea socială și profesională a persoanelor cu tulburări 
de spectru autist”. Scopul proiectului constă în creșterea șanselor de integrare socială 
și ulterior de acces pe piața muncii a persoanelor diagnosticate cu tulburare de spectru 
autist (TSA) prin diagnosticarea precoce și facilitarea accesului la servicii și programe 
de recuperare și asistență specializată. 
 

ARTICOLUL 5  
Principiile care stau la baza acordării serviciului social 

 
(1) Serviciul social “Centrul de Zi de Recuperare pentru copiii cu Tulburări din 
Spectrul Autist” se organizează şi funcţionează cu respectarea principiilor generale 
care guvernează sistemul naţional de asistenţă socială, precum şi cu principiile 
specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislaţia specifică, 
în convenţiile internaţionale ratificate prin lege şi în celelalte acte internaţionale în 
materie la care România este parte, precum şi în standardele minime de calitate 
aplicabile. 
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(2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în “Centrul de Zi 
de Recuperare pentru copiii cu Tulburări din Spectrul Autist”  sunt următoarele: 
    a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare; 
   b) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte 
egalitatea de şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi 
demnitatea personală şi întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu 
privire la persoanele beneficiare; 
    c) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare; 
    d) deschiderea către comunitate; 
  e) asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea 
drepturilor lor; 
    f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în 
unitate a unui personal mixt; 
  g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, 
ţinându-se cont, după caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi 
capacitatea de exerciţiu; 
    h) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare; 
    i) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare; 
   j) preocuparea permanentă pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în 
baza potenţialului şi abilităţilor persoanei beneficiare de a trăi independent; 
   k) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării 
active a acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate; 
     l) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare; 
     m) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale; 
  n) responsabilizarea membrilor familiei, reprezentaţilor legali cu privire la 
exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor de întreţinere; 
   o) primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea 
propriilor capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor 
de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat; 
     p) colaborarea centrului/unităţii cu serviciul public de asistenţă socială. 
 

ARTICOLUL 6  
Beneficiarii serviciilor sociale 

 
(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în “Centrul de Zi de Recuperare pentru 
copiii cu Tulburări din Spectrul Autist” sunt persoane cu o tulburare de spectru autist 
ce prezintă documente ce atestă diagnosticul de autism sau tulburări asociate. 
(2) Condiţiile de acces/admitere în centru sunt următoarele:  
a) pentru fiecare beneficiar înregistrat la centru se completează un dosar individual. 
Dosarul este identificat după  codul cazului (inițiale, vârsta, județ) și conține: 

1. cerere completată de  către părinte/ reprezentantul legal; 
2. document medical cu diagnostic TSA (copie); 
3. certificat de naștere sau, după caz, carte de identitate (persoana cu TSA) 

(copie); 
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4. acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și Formular de 
înregistrare în grup țintă (copie, originalul fiind trimis către RAA conform 
procedurii detaliate în Raportarea datelor și documentelor justificative);           

b) in afara copiilor după documentele privind apartenența la grupul țintă, pentru 
fiecare beneficiar se păstrează în dosarul individual toate documentele de lucru ale 
cazului, îndosariate cronologic. 
c) aceste documente de lucru se completează de către personalul centrului cu ocazia 
fiecărei intervenții oferite persoanei cu TSA: 

1. acord informat părinte/ reprezentant legal privind înregistrarea video (se va 
completa în cazul în care se convine împreună cu aparținătorul legal filmarea 
unor sesiuni de evaluare și/sau intervenții în scopul evaluării ulterioare a 
progresului); 

2. raport evaluare psihologică– model orientativ;  
3. analiza funcțională;  
4. plan de intervenție – model orientativ;  
5. fișa de înregistrare sesiuni lucru pentru persoana cu TSA și aparținători;  

d) admiterea ca beneficiari ai centrului se realizează la solicitarea părinților/ 
reprezentanților legali. Beneficiarii se pot adresa direct centrului sau pot fi 
referiți de către alt un serviciu (ex. serviciile de evaluare complexă – SEC, 
alte servicii sociale din cadrul DGASPC, organizații neguvernamentale, 
cabinete de psihiatrie, cabinete de psihologie, medici de familie, centre de 
sănătate mintală); 

e) solicitarea pentru admiterea ca beneficiar al centrului se face prin 
completarea unei cereri adresată Directorului General al DGASPC, care va 
fi luată în evidență la centru; 

f) coordonatorul  centrului va delega o persoană din centru pentru soluționarea 
fiecărui caz în parte și luarea în evidență, astfel încât furnizarea serviciilor 
solicitate să nu fie întârziată. Beneficiarul este luat în evidență de un angajat 
al Centrului care este numit responsabil de caz;  

g) in cazul în care persoana cu TSA este încadrată în grad de handicap, atunci 
responsabilul de caz din centru, va colabora cu managerul de caz;  

h) se vor lua în evidență inclusiv solicitările de la persoanele cu TSA care 
prezintă un diagnostic medical și care nu dețin certificat de încadrare în grad 
de handicap; 

i) având în vedere ca intervențiile oferite în cadrul centrelor se adresează în 
principal minorilor, părinții/reprezentantul legal al copilului semneză un 
contract prin care este de acord ca beneficiarul să fie evaluat și să primească 
tipul de intervenție potrivit în situatia respectivă și încadrat în setul de 
intervenții propuse de centru. Prin intermediul acestui contract, părinții/ 
reprezentantul legal al copilului își vor da acordul cu privire la faptul că 
unele dintre tehnicile care vor fi utilizate în cazul copilului lor vor fi 
înregistrate; 

j) in funcţie de nevoile special si personale ale beneficiarului centrului, acesta 
va fi referit și către alte servicii specializate (de exemplu: logopedie, 
kinetoterapie, terapie ocupațională etc.). Monitorizarea atingerii obiectivelor 
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specifice și a derulării va fi realizată de managerul de caz și /sau de 
responsabilul de caz din Centru. 

(3) Condiţii de încetare a serviciilor : 
a) serviciile de specialitate nu mai sunt oferite persoanei cu TSA în următoarele 
condiţii:  

1. familia/ reprezentantul legal dorește încetarea colaborării cu centrul; 
2. familia/ reprezentantul legal nu accesează centrul 3 luni consecutive; 
3. persoana cu TSA care este reintegrată în familie prin încetarea unei măsuri de 

protecţie va avea domiciliul într-o altă localitate; 
4. schimbare de domiciliu; 
5. Responsabilul de caz/ managerul de caz vor elabora şi preda 

părintelui/reprezentantului legal un raport de evaluare finală al cazului. După 
primirea acestui raport de către familie, cazul este considerat închis. Pentru 
continuarea demersurilor de recuperare pentru prima situaţie descrisă mai sus, 
responsabilul de caz/ managerul de caz vor orienta cazul către un serviciu 
specializat din noua localitate de domiciliu. 

(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în “Centrul de Zi de 
Recuperare pentru copiii cu Tulburări din Spectrul Autist” au următoarele drepturi: 
a) să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază de 
rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanţă personală ori socială; 
b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, 
respectiv la luarea deciziilor privind intervenţia socială care li se aplică; 
c) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite; 
d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate, atât timp cât se menţin 
condiţiile care au generat situaţia de dificultate; 
e) să fie protejaţi de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de 
exerciţiu; 
f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime; 
g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite; 
h) să li se respecte toate drepturile speciale în situaţia în care sunt minori sau persoane 
cu dizabilităţi. 
(5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în “Centrul de Zi de 
Recuperare pentru copiii cu Tulburări din Spectrul Autist” au următoarele obligaţii:  
a) să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială, 
medicală şi economică; 
b) să participe, în raport cu vârsta, situaţia de dependenţă etc. la procesul de furnizare 
a serviciilor sociale; 
c) să contribuie, în conformitate cu legislaţia în vigoare, la plata serviciilor sociale 
furnizate, în funcţie de tipul serviciului şi de situaţia lor materială; 
d) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală; 
e) să respecte prevederile prezentului regulament. 
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ARTICOLUL 7  
ACTIVIT ĂŢI ŞI FUNCŢII  

 
(1) Serviciile sociale furnizate de centru. sunt în conformitate cu standardele generale 
de calitate,  cât şi cu standardele minime obligatorii, conform legislaţiei în vigoare 
(2) Centrul asigură beneficiarilor: 

a) activităţi de informare şi sensibilizare a comunităţii, privind problematica 
copilului cu nevoi speciale;  

b) primire şi găzduire a copiilor;  
c) îngrijire şi întreţinere zilnică a acestora într-un cadru  de viaţă asemănător celui 

din familie; 
d) un climat afectiv favorabil dezvoltării personalităţii complexe a copilului; 
e) stimularea capacităţii de comunicare a copilului prin crearea unui climat de 

încredere şi respect reciproc; 
f) implicarea copiilor în procesul de luare a deciziilor, de consultare în stabilirea 

proiectului educativ, în funcţie de vârstă, de gradul de maturitate psihosocial, de 
gradul de handicap; 

g) dezvoltarea sentimentului de apartenenţă la un grup special, familie, 
sentimentul de înţelegere şi acceptarte a situaţiei sale, a propriei istorii; 

h) dezvoltarea relaţiei copilului cu comunitatea perin participarea la activităţi în 
comun cu ceilalţi copii din comunitate, în limita posibilităţilor; 

i) activităţi de grup, programe individualizate pentru fiecare copil, observare şi 
evaluare sistematică a evoluţiei copilului; 

j) programe individualizate privind integrarea socială şi profesională a acestora; 
k) colaborare activă şi consilierea familiilor copiilor înscrişi în programul 

centrului;       
l) activităţi de evaluare şi stabilire a programului recuperator;  
m) activităţi recreative şi de socializare;  
n) activităţi de consiliere pentru copiii incluşi în programul centrului şi pentru  

părinţii acestora;  
 

ARTICOLUL 8  
Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal 

 
(1) Serviciul social “Centrul de Zi de Recuperare pentru copiii cu Tulburări din 
Spectrul Autist” funcţionează cu un număr de 3,16 posturi, 
a) sef complex – 0,16; 
b) 1 posturi logoped (2 persoane cu 1/2 norma),  1 post psiholog; 
c) 1 post infirmiera. 
(2) Ponderea personalului de specialitate este de 100%. 
 

ARTICOLUL  9  
Personalul de conducere 

 
(1) Personalul de conducere: şef de Complex; 
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(2) Atribuţiile personalului de conducere sunt: 
a) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul 
serviciului şi propune organului competent sancţiuni disciplinare pentru salariaţii care 
nu îşi îndeplinesc în mod corespunzător atribuţiile, cu respectarea prevederilor legale 
din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.; 
b) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul 
implementării obiectivelor şi întocmeşte informări pe care le prezintă furnizorului de 
servicii sociale; 
c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi 
perfecţionare; 
d) colaborează cu alte centre/alţi furnizori de servicii sociale şi/sau alte structuri ale 
societăţii civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătăţirii permanente a 
instrumentelor proprii de asigurare a calităţii serviciilor, precum şi pentru identificarea 
celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare; 
e) întocmeşte raportul anual de activitate; 
f) asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii 
serviciului/centrului; 
g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice şi a 
numărului de personal; 
h) desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii centrului în comunitate; 
i) ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la 
încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce; 
j) răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul serviciului şi 
dispune, în limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea 
acestor activităţi sau, după caz, formulează propuneri în acest sens; 
k) organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a 
regulamentului de organizare şi funcţionare; 
l) reprezintă serviciul în relaţiile cu furnizorul de servicii sociale şi, după caz, cu 
autorităţile şi instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din 
străinătate; 
m) asigură comunicarea şi colaborarea permanentă cu serviciul public de asistenţă 
socială de la nivelul primăriei şi de la nivel judeţean, cu alte instituţii publice locale şi 
organizaţii ale societăţii civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor; 
n) întocmeşte proiectul bugetului propriu al serviciului şi contul de încheiere a 
exerciţiului bugetar; 
o) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi 
beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare; 
p) asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale; 
q) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 
(3) Funcţiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condiţiile 
legii. 
(4) Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducere trebuie să fie absolvenţi cu 
diplomă de învăţământ superior în domeniul psihologie, asistenţă socială şi sociologie, 
cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenţi cu 
diplomă de licenţă ai învăţământului superior în domeniul juridic, medical, economic 
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şi al ştiinţelor administrative, cu experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor 
sociale. 
(5) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a conducătorilor a sefului de 
complex se face în condiţiile legii. 

 
ARTICOLUL 10  

 
  (1) Personalul de specialitate: 
    a) logoped (226603); 
Atributii:  
1. face parte din comisia de selectare a copiilor care urmează să beneficieze de 

serviciile centrului, conform dispoziţiei Directorului General; in funcţie de situatia 
fiecărui copil in parte - continuarea serviciilor sau caz iniţial - elaborează un raport 
de evaluare a situatiei copilului, pe care il prezintă comisiei, si in care propune 
continuarea sau incetarea acordării serviciilor de logopedie; 

2. asigură evaluarea iniţială a situaţiei copilului, si stabileste serviciile de care are 
nevoie copilul admis in Centru; 

3. elaborează documentele specifice activitatii : rapoarte iniţiale de evaluare, rapoarte 
de evaluare intermediare etc; 

4. face parte din echipa pluridisciplinară a centrului, care elaborează planurile de 
servicii personalizate; 

5. asigură, in limita timpului disponibil, supravegherea copiilor in timpul şederii in 
centru; 

6. asigură protecţia şi răspunde de securitatea copiilor cu care lucrează; 
7. asigură, fiecărui copil admis in centru, sprijin individualizat, fară discriminare; 
8. are obligaţia de a păstra relaţii civilizate cu părinţii copiilor, de a asigura acestora, 

la cerere şi din oficiu, suport pentru depasirea problemelor pe care părintii le au cu 
proprii copii, de intelegere a situaţiei copiilor şi de interventie corespunzătoare, in 
vederea recuperării acestora; 

9. semnalează sefului de centru, orice eveniment deosebit apărut in situaţia copiilor, 
pe timpul şederii acestora in centru; 

10. completează fisa specială in cazul in care se aplică copiilor măsuri restrictive, 
numai ca ultimă soluţie de prevenire sau stopare a vătămării copilului, a altor 
persoane ori a unor distrugeri importante de bunuri materiale. Măsurile nu se aplică 
punitiv, ci doar pentru oprirea comportamentelor deviante. Sunt interzise a se 
aplica, măsurile disciplinare excesive sau iraţionale;  

11. are obligaţia de a sesiza sefului de centru, managerul de caz, cazurile de abuz, 
discriminare in care este implicat personalul centrului, prin completarea fisei de 
semnalare a abuzului, pe care o trimite managerului de caz, in termen de 48 de ore 
de la data evaluării ini ţiale a cazului; 

12. răspunde de păstrarea şi folosirea in bune condiţii a tuturor bunurilor din dotarea 
centrului, şi pe care le foloseste pentru desfasurarea activitatii;  

13. participa, alături de ceilalţi salariaţi ai centrului la întocmirea necesarelor de 
alimente şi materiale necesare desfasurării activitatii; 
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14. contribuie, prin toate activitatile sale, la stabilirea şi menţinerea unui mediu cald si 
stimulativ pentru copii, care să favorizeze dezvoltarea acestora; 

15. respectă ordinea si disciplina la locul de muncă, şi promovează un comportament 
civilizat in relaţiile cu colegii de muncă şi şefii ierarhici; 

16. semnalează sefului de centru, orice eveniment deosebit apărut in situaţia copiilor, 
pe timpul şederii acestora in centru; 

17. se implică in amenajarea spaţiilor de joacă şi odihnă; 
18. instiintează seful de centru, despre orice incident apărut in legătură cu copilul si 

care ar putea afecta siguranta şi starea de sănătate a acestuia; 
19. răspunde de păstrarea documentelor privitoare la atribuţiile de serviciu, 

constituirea dosarelor şi predarea lor la arhiva unitatii, potrivit nomenclatorului 
indicator al actelor în vigoare ; 

20. participă, alături de ceilalţi salariaţi, la întocmirea necesarelor de alimente, 
materiale; 

21. răspunde, alături de ceilalţi salariaţi, de buna păstrare a dotărilor centrului; 
22. respectă programul de lucru al centrului; 
23. isi insuşeşte legislaţia în vigoare care reglementează domeniul său de activitate; 
24. are obligaţia să cunoască şi să respecte prevederile codului de conduită a 

personalului contractual, a celorlalte acte normative specifice activitatii centrului; 
25. păstrează confidenţialitatea datelor despre copiii admişi in centru; 
26. participă la stabilirea meniurilor zilnice, 
27. anual, efectuează analizele medicale obligatorii; 
28. se autodeclară in caz de îmbolnăvire; 
29. respectă obligaţiile privind sănătatea şi securitatea in muncă; 
30. sa refuze motivat orice sarcina de munca in cazul in care considera ca nu are 

competenta de a o efectua; 
31. execută orice alte sarcini pe care le primeşte, pe care ierarhică, pentru interesele 

institutiei. 
     
 b)Atributii psiholog (263411); 
1. asigură evaluarea iniţială a situaţiei copilului, si stabileste serviciile de care are 

nevoie copilul admis in centru; 
2. elaborează documentele specifice activitatii: rapoarte iniţiale de evaluare, rapoarte 

de evaluare intermediare etc; 
3. face parte din echipa pluridisciplinară a Centrului, care elaborează planurile de 

servicii personalizate; 
4. asigură, in limita timpului disponibil, supravegherea copiilor in timpul şederii in 

centru; 
5. asigură protecţia şi răspunde de securitatea copiilor cu care lucrează; 
6. asigură, fiecărui copil admis in centru, sprijin individualizat, fară discriminare; 
7. are obligaţia de a păstra relaţii civilizate cu părinţii copiilor, de a asigura acestora, 

la cerere şi din oficiu, suport pentru depasirea problemelor pe care păring le au cu 
proprii copii, de intelegere a situaţiei copiilor şi de interventie corespunzătoare, in 
vederea recuperării acestora; 
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8. semnalează sefului de centru, orice eveniment deosebit apărut in situaţia copiilor, 
pe timpul şederii acestora in centru; 

9. completează fisa specială in cazul in care se aplică copiilor măsuri restrictive, 
numai ca ultimă soluţie de prevenire sau stopare a vătămării copilului, a altor 
persoane ori a unor distrugeri importante de bunuri materiale. Măsurile nu se aplică 
punitiv, ci doar pentru oprirea comportamentelor deviante. Sunt interzise a se 
aplica, măsurile disciplinare excesive sau iraţionale;  

10. are obligaţia de a sesiza sefului de centru, managerul de caz, cazurile de abuz, 
discriminare in care este implicat personalul centrului, prin completarea fisei de 
semnalare a abuzului, pe care o trimite managerului de caz, in termen de 48 de ore 
de la data evaluării ini ţiale a cazului; 

11. răspunde de păstrarea şi folosirea in bune condiţii a tuturor bunurilor din dotarea 
centrului, şi pe care le foloseste pentru desfasurarea activitafii;  

12. participa, alături de ceilalţi salariaţi ai centrului la întocmirea necesarelor de 
alimente şi materiale necesare desfasurarii activitatii; 

13. contribuie, prin toate activitatile sale, la stabilirea şi menţinerea unui mediu cald si 
stimulativ pentru copii, care să favorizeze dezvoltarea acestora; 

14. respectă ordinea si disciplina la locul de muncă, şi promovează un comportament 
civilizat in relaţiile cu colegii de muncă şi şefii ierarhici; 

15. se implică in amenajarea spaţiilor de joacă şi odihnă; 
16. instiintează seful de centru, despre orice incident apărut in legătură cu copilul si 

care ar putea afecta siguranja şi starea de sănătate a acestuia; 
17. răspunde de păstrarea documentelor privitoare la atribuţiile de serviciu, 

constituirea dosarelor şi predarea lor la arhiva unitatii, potrivit nomenclatorului 
indicator al actelor în vigoare ; 

18. respectă programul de lucru al centrului; 
19. isi insuşeşte legislaţia în vigoare care reglementează domeniul său de activitate; 
20. are obligaţia să cunoască şi să respecte prevederile codului de conduită a 

personalului contractual, a celorlalte acte normative specifice activitatii centrului; 
21. păstrează confidenţialitatea datelor despre copiii admişi in centru; 
22. participă la stabilirea meniurilor zilnice, 
23. participă la curăţenia zilnică a spatiilor comune din centru; 
24. anual, efectuează analizele medicale obligatorii; 
25. se autodeclară in caz de îmbolnăvire; 
26. respectă obligaţiile privind sănătatea şi securitatea in muncă; 
27. sa refuze motivat orice sarcina de munca in cazul in care considera ca nu are 

capacitatea de a o efectua; 
28. isi desfasoara activitatea la oricare dintre centrele de zi componente ale 

Complexului de Servicii Destinate Copilului si Familiei din cadrul DGASPC 
Teleorman, in funcţie de planificarea coordonatorului Centrului şi la solicitarea 
acestuia; 

29. execută orice alte sarcini pe care le primeşte, pe care ierarhică, pentru interesele 
institutiei. 

(2) Alte atribuţii ale personalului de specialitate: 
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a) asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea 
prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile şi a prezentului 
regulament; 
b) colaborează cu specialişti din alte centre în vederea soluţionării cazurilor, 
identificării de resurse; 
c) monitorizează respectarea standardelor minime de calitate; 
d) sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, 
situaţii de nerespectare a prevederilor prezentului regulament; 
e) întocmeşte rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată; 
f) face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi 
respectării legislaţiei; 
g) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 
 

ARTICOLUL 11  
Personalul administrativ, gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire 

 
(1) Personalul administrativ asigură activităţile auxiliare serviciului social: 
aprovizionare, mentenanţă, achiziţii este infirmiera. 

a) infirmiera; 
    Atributii: 

1. asigură fiecărui copil sprijin individualizat şi personalizat, fără discriminare; 
2. impreună cu celelalte categorii de personal contribuie prin toate acţiunile sale la 

stabilirea şi menţinerea unui mediu cald şi stimulativ care favorizează 
dezvoltarea fiecărui copil; 

3. asigură supravegherea copiilor în timpul zilei; 
4. administrează alimentaţia copilului conform indicaţiilor medicului, respectând 

tehnica alimentaţiei, în funcţie de vârsta copilului şi gradului de handicap; 
5. pregăteşte şi execută îmbăierea copiilor; 
6. supraveghează în permenenţă curăţirea copiilor şi le face toaleta ori de câte ori 

este nevoie; 
7. imbracă şi schimbă copii ori de câte ori este nevoie; 
8. ajută copii pentru a-şi forma autonomie în igiena personală, hrănire; 
9. participă şi răspunde de efectuarea zilnică a curăţeniei; 
10. urmăreşte şi semnalează orice eveniment ce intervine în starea de sănătate a 

copiilor; 
11. sunt interzise formulele de adresare jignitoare si umilitoare; 
12. semnalează şefilor ierarhici evenimentele deosebite intervenite în timpul 

serviciului; 
13. colectează şi spală lenjeria murdară şi îmbrăcămintea copiilor, dupa caz; 
14. gestionează echipamentul copiilor, sunt răspunzătoare de întreţinerea acestuia în 

bune condiţii;  
15. răspund pentru păstrarea în condiţii optime a locuinţei, mobilierului şi altor 

bunuri din dotare; 
16. nu furnizează date persoanelor fizice, juridice, mass-media; 

 



17.supravegheaza in permenen^a curaprea copiilor §i le face toaleta ori de cate ori 
este nevoie;

18.imbraca $i schimba copii ori de cate ori este nevoie;
19. ajuta copii pentru a-§i forma autonomie in igiena personala, hranire;
20. participa §i raspunde de efectuarea zilnica a cunpeniei;

ARTICOLUL 12 
Finanfarea centrului

(1) in estimarea bugetului de venituri §i cheltuieli Centrul de Zi de Recuperare pentru 
copiii cu Tulburari din Spectrul Autist are in vedere asigurarea resurselor necesare 
acordarii serviciilor sociale cel pupn la nivelul standardelor minime de calitate 
aplicabile.
(2) Finanjarea cheltuielilor Centrului de Zi de Recuperare pentru copiii cu Tulburari 
din Spectrul Autist se asigura, in condipile legii, din urmatoarele surse:
a) bugetul local al judepilui;
b) bugetul de stat;
c) donapi, sponsorizari sau alte contribupi din partea persoanelor fizice ori juridice din 
{ara §i din strainatate;
d) fonduri exteme rambursabile §i nerambursabile;
e) alte surse de fman^are, in conformitate cu legislapa in vigoare.

ARTICOLUL 13 
Dispozifii finale

(1) Serviciile specializate §i compartimentele din cadrul Direcpei Generale de 
Asistenja Sociala §i Protecpa Copilului Teleorman sunt obligate sa asigure Centrului 
de Zi de Recuperare pentru copiii cu Tulburari din Spectrul Autist sprijinul necesar 
pentru indeplinirea atribupilor ce ii revin.
(2) Prezentul regulament de organizare §i fiincponare se completeaza cu prevederile 
actelor normative in domeniu §i ale hotararilor Consiliului Jude^ean Teleorman.
(3) Modificarea §i completarea prezentului regulament se face numai prin hotarare a 
Consiliului Jude^ean Teleorman.

p. PRESEDINTE,

Vicepresedinte, 
Cristescu Ionel Danut

Contrasemneaza, 
v Secretar at judefului,

Jr. Silvia Opm cu

Director executiv,
Ec. Melintescu Valentina'^len

Director executiv, 
Ionescu Iuliana
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REGULAMENT  

de organizare şi func ţionare a serviciului social cu cazare  

„ Centrul pentru Persoanele Varstnice Cervenia ”  

ARTICOLUL 1  
    Definiţie 

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

pentru Persoanele Varstnice Cervenia infiintat prin Hotărârea Consiliului Judeţean 
Teleorman nr. 12/31.01.2017,  în vederea asigurării funcţionării acestuia, cu respectarea 
standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor 
beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere si serviciile oferite. 

(2)Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele 
beneficiare, cât şi pentru angajaţii Centrului pentru Persoanele Varstnice Cervenia şi, 
după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii legali/convenţionali. 

 
ARTICOLUL 2  

    Identificarea serviciului social 

 
 Centrul pentru Persoanele Varstnice Cervenia este o unitate de asistenta sociala 

fara personalitate juridica cu sediul în satul Cervenia, comuna Cervenia, judeţul 
Teleorman, are cod serviciu social 8730 CR-V-I, este administrat de furnizorul de 
servicii sociale Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman, 
care este acreditata conform Certificatului de acreditare seria AF nr. 001154 din data de 
05.06.2014. 

 
ARTICOLUL 3  

Scopul serviciului social 

Scopul serviciului social „Centrul pentru Persoanele Varstnice Cervenia” este de a 
asigura, în regim instituţionalizat condiţii corespunzătoare de găzduire, hrană, îngrijire 
personală şi medicală, recuperare, readaptare şi reabilitare, activităţi de ergoterapie şi de 
petrecere a timpului liber, precum şi asistenţă socială, unui număr de maximum 50 de 
persoane vârstnice, pe o perioadă nedeterminată de timp, în funcţie de nevoile 
individuale ale acestora, conform normelor legale privind centrele rezidenţiale şi 
legislaţia specifică ce reglementează domeniul asistenţei sociale. 

 



- -  
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ARTICOLUL 4  

Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare 

 
(1) Serviciul social „Centrul pentru Persoanele Varstnice Cervenia" funcţionează cu 

respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor 
sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011 cu modificările ulterioare, Legea nr. 17/2000 
privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi a altor acte normative secundare aplicabile 
domeniului. 

(2)Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul MMFPSCV nr. 2126 / 2014 
privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare, 
organizate ca centrele rezidenţiale destinate persoanele vârstnice. 

(3)Serviciul social „Centrul pentru Persoanele Varstnice Cervenia" este înfiinţat prin 
Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr.12/31.01.2017 şi funcţionează în 
subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman. 

 

ARTICOLUL 5  

Principiile care stau la baza acordării serviciului social 
 

(1) Serviciul social „Centrul pentru Persoanele Varstnice Cervenia” se 
organizează şi funcţionează cu respectarea principiilor generale care guvernează 
sistemul naţional de asistenţă socială, precum şi a principiilor specifice care stau la 
baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislaţia specifică, în convenţiile 
internaţionale ratificate prin lege şi în celelalte acte internaţionale în materie la care 
România este parte, precum şi în standardele minime de calitate aplicabile. 

(2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul 
Centrului pentru Persoanele Varstnice Cervenia sunt următoarele: 

a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare; 
b) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte 

egalitatea de şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, 
autonomia şi demnitatea personală şi întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii 
şi pozitive cu privire la persoanele beneficiare; 

c) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare; 

d)  deschiderea către comunitate; 
e)  asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu in realizarea şi exercitarea 

drepturilor lor; 
f)  asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea 

în unitate a unui personal mixt; 
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g)  ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, 
ţinându-se cont, după caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de 
discernământ şi capacitate de exerciţiu; 

h)  facilitarea mentinerii relatiilor personale ale beneficiarului si a contactelor 
directe, dupa caz, cu fratii, parintii, alte rude, prieteni, precum cu alte persoane 
fata de care-acesta a dezvoltat legaturi de  atasament; 

i)  promovarea unui model familial de ingrijire a persoanei beneficiare; 

j)  asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare; 

k)  preocuparea permanentă pentru identificarea soluţiilor de integrare în familie 
sau, după caz. în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, 
în baza potenţialului şi abilităţilor persoanei beneficiare de a trăi independent; 

l)  încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării 
active a acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate; 

m)  asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare; 

n)  asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale;   

o)  primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea 
propriilor capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea 
situaţiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat; 

p)  colaborarea centrului/unităţii cu serviciul public de asistenţă socială. 
 

ARTICOLUL 5  

Beneficiarii serviciilor sociale 

(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în „Centrul pentru Persoanele Varstnice 
Cervenia" sunt persoanele vârstnice, care au împlinit vârsta de 65 de ani, au domiciliul 
legal in judetul Teleorman si sunt intr-o situatie de dificultate. 

(2) Condiţiile de acces/admitere în centru sunt următoarele: 
a) acte necesare: 

1. cererea persoanei vârstnice / reprezentantului legal; 
2. ancheta socială de la primăria de domiciliu a persoanei vârstnice, cu 

recomandarea de instituţionalizare, cu motivaţia pentru necesitatea acordării  
de servicii rezidenţiale si cu mentiunea in ancheta sociala ca nu exista servicii 
alternative sau rezidentiale pe raza localitatii de domiciliu a persoanei varstnice; 

3. copia documentelor de identitate; 

4. cupon pensie; 

5. adeverinţe medicale de la medicul de familie / medicul specialist;  
6. angajamentul de plată - de principiu al persoanei vârstnice si/sau al 

reprezentantului legal sau membrilor de familiei în cazul în care veniturile 
persoanei vârstnice nu acoperă costul de intretinere  in CPPV Cervenia. In acest 
caz vor fi anexate si adeverinte de venit ale  membrilor de familie, in conditiile in 
care venitul realizat pe membru de familie este de cel  putin venitul prevazut de 
actele normative specifice; 

7. grila naţională de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, completată de 



- -  
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medicul de familie şi de asistentul social din cadrul serviciilor publice de    
asistenţă socială de pe raza unde domiciliază persoana vârstnică, conform 

anexei H.G. nr. 886/5.10.2000; 

8. hotărârea instanţei de tutelă de numire a unui curator pentru persoana vârstnică 
care din cauza bătrâneţii, a bolii sau a unei infirmităţi fizice, deşi capabilă, nu 
poate personal să-şi administreze bunurile sau să-si reprezinte interesele, în 
condiţii corespunzătoare; 

 
b) criteriile de admitere ale persoanelor vârstnice în Centrul pentru Persoanele Varstnice  
Cervenia sunt următoarele: 

1. nu are familie sau nu se află în întreţinerea unei sau unor persoane obligate 

la aceasta, potrivit dispoziţiilor legale in vigoare sau aceştia nu pot să-şi    
îndeplinească obligaţiile datorită stării de sănătate sau situaţiei economice şi  a 
sarcinilor familiale; 
2. nu are locuinţă şi nici posibilitatea de a-şi asigura condiţiile de locuit pe baza  

resurselor proprii; 
3.  nu realizează venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea 
îngrijirii necesare; 
4.  nu se poate gospodari singură sau necesită îngrijire specializată; 
5.  se află în imposibilitatea de a-şi asigura nevoile socio-medicale din cauza  

bolii ori stării fizice sau psihice. 
c) vârstnicul poate fi într-una sau mai multe dintre situaţiile mai sus prezentate, celelalte 
neconstituind un criteriu eliminatoriu. Criteriile, în mod cumulativ, pot constitui o 
modalitate de prioritizare a cererilor de admitere. În cazul în care solicitantul va întruni 
unul sau mai multe din criteriile de admitere în camin, va fi emisă de către conducerea  
Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Teleorman o Dispoziţie de 
admitere, care va fi comunicată  centrului, solicitantului/reprezentantului legal şi unităţii 
administrativ teritoriale pe raza căreia domiciliază solicitantul; 

d) in cazul admiterii în caz de urgenţă a unei persoane vârstnice în cadrul Centrului 
pentru Persoanele Varstnice Cervenia se va completa ulterior documentaţia menţionată 
anterior în dosarul de admitere, conform prevederilor legale în vigoare, prin colaborare 
cu specialiştii unităţii rezidenţiale. Admiterea va fi aprobată de către Directia Generala 
de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Teleorman. Criteriul de urgenţă este constituit 
de situaţia de vulnerabilitate şi de risc iminent în care se află persoana vârstnică la un 
moment dat; 

e) la admiterea în cadrul Centrului, beneficiarul/reprezentantul legal va semna 
Contractul de servicii, model care se găseşte la Anexa 1; 

f) persoanele vârstnice care dispun de venituri proprii vor plăti lunar o contribuţie de 
întreţinere, stabilită pe baza costului mediu lunar de întreţinere, in acest sens, 
beneficiarul din centru va semna, la admitere un angajament de plată – titlu executoriu, 
conform prevederilor legale în vigoare, model care se găseşte la Anexa 2; 

g) În cazul în care veniturile persoanei vârstnice nu acoperă costul de întreţinere în 
CPPV Cervenia se va lua în considerare angajamentul de plata al reprezentanţilor legali 
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/ aparţinători / membri de familie prin care aceştia se obligă să achite diferenţa până la 
valoarea integrală a contribuţiei lunare pentru serviciile sociale acordate în Centrul 
pentru Persoanele Varstnice Cervenia, în condiţiile în care venitul realizat este de minim 
728 lei/ membru de familie, document ce se regăseşte depus la dosarul de admitere. 

(3)Condiţii de încetare/sistare a serviciilor 

a) incetarea/sistarea serviciilor acordate beneficiarilor pe perioadă determinată se face în 
următoarele situaţii:  
1.la cererea motivată a beneficiarului, iar în acest caz se solicită acordul scris al 
persoanei care îi va asigura găzduirea şi îngrijirea necesară pe perioada respectivă; în 
caz de internare într-o unitate spitalicească pe baza recomandărilor medicului de familie 
sau a personalului medical din serviciul de ambulanţă; 
2.în caz de transfer într-un alt centru/ instituţie în scopul efectuării unor terapii/programe 
de recuperare/reabilitare funcţională, se solicită acordul scris al centrului/instituţiei către 
care se efectuează transferul beneficiarului;  
3.în cazuri de forţă majoră; centrul stabileşte împreună cu beneficiarul şi cu serviciul 
public de asistenţă social pe a cărei rază teritorială îşi are sediul centrul modul de 
soluţionare a situaţiei fiecărui beneficiar (transfer în altă unitate rezidenţială, revenire în 
familie pe perioadă determinată etc.). 
b) sistarea serviciilor pe perioadă nedeterminată acordate beneficiarilor în Centrul 
pentru Persoanele Varstnice Cervenia se realizează prin următoarele modalităţi: 
1. cererea personală a beneficiarului (beneficiarul va menţiona în scris locul de 
domiciliu/rezidenţă) sau a reprezentantului legal (în cazul în care persoana vârstnică este 
lipsită de discernământ) - care îşi va lua un angajament scris cu privire la respectarea 
obligaţiei de a asigura găzduirea, îngrijirea şi întreţinerea beneficiarului; 
 2.transferul beneficiarului către un alt serviciu rezidenţial/o altă instituţie, la cererea 
beneficiarului sau a reprezentantului legal; 
 3.la recomandarea Centrului pentru Persoanele Varstnice Cervenia care nu mai are 
capacitatea de a acorda toate serviciile corespunzătoare nevoilor beneficiarului sau se 
închide, furnizorul de servicii sociale stabileşte împreună cu beneficiarul şi cu serviciul 
public de asistenţă sociala pe a cărei rază teritorială îşi are sediul centrul, modul de 
soluţionare a situaţiei (transfer în altă unitate rezidenţial, revenire în familie pe perioadă 
determinată etc.); 
4.caz de deces al beneficiarului; 
5.in cazul în care beneficiarul are un comportament inadecvat care face incompatibilă 
găzduirea acestuia în centru în condiţii de securitate pentru el, pentru ceilalţi beneficiari 
sau personalul centrului;  

     6.cand beneficiarul nu mai respecta clauzele contractuale.                                                                   

(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Centrul pentru Persoanele 
Varstnice Cervenia au următoarele drepturi: 
a) să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază de 
rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanţă personală ori socială; 
b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv 
la luarea deciziilor privind intervenţia socială care li se aplică; 
c) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite; 



- -  
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d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atât timp cât se menţin 
condiţiile care au generat situaţia de dificultate; 
e) să fie protejaţi de lege atât ei cât şi bunurile lor atunci când nu au capacitate de 
exerciţiu; 
f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime; 
g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite; 
h) să li se respecte toate drepturile speciale în situaţia în care sunt minori sau persoane 
cu dizabilităţi. 

(5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Centrul pentru Persoanele 
Varstnice Cervenia au următoarele obligaţii : 
a) să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială, 
medicală şi economică; 
b) să participe, în raport cu vârsta, situaţia de dependenţă etc., la procesul de furnizare a 
serviciilor sociale; 
c) să contribuie, în conformitate cu legislaţia în vigoare, la plata serviciilor sociale 
furnizate, în funcţie de tipul serviciului şi de situaţia lor materială; 
d) sa comunice orice modificare intervenita in legatura cu situatia lor personala;                                        
e) sa respecte prevederile prezentului regulament.        
 

 
 
 
 

ARTICOLUL 7  

Activit ăţi şi funcţii  
 

(1)Principalele funcţii ale serviciului social Centrul pentru Persoanele Varstnice 
Cervenia sunt următoarele: 
a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea 
următoarele activităţi: 

1.  reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana 
beneficiară; 
2. găzduire pe perioada determinată/nedeterminată de timp, în funcţie de nevoile 
individuale ale acestora şi normele legale privind centrele rezidenţiale; 
3. hrană - asigurarea alimentaţiei zilnice (hrănire şi hidratare), în funcţie şi de 
regimul dietetic recomandat pentru cazuri particulare - 3 mese/zi şi suplimente; 
servirea mesei în condiţii de siguranţă şi confort; 
4. ingrijire personală - asigurarea ajutorului zilnic pentru persoanele dependente 
(spălat parţial sau total, bărbierit, pieptănat, îmbrăcat/dezbrăcat. mobilitate, etc.): 
asigurarea suportului şi /sau asistenţei în deplasare (interior/exterior); supravegherea 
igienei; asigurarea igienizării hainelor şi a lenjeriei personale: asigurarea igienizării 
lenjeriei de pat, obiectelor de cazarmament, etc; 

5. ingrijirea spaţiilor de locuit - asigurarea curăţeniei zilnice; asigurarea igienizării 
permanente şi a curăţeniei generale (văruit, efectuarea de reparaţii, dezinsecţie, 
etc.); 
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6. asistenţă medicală - supravegherea stării de sănătate; monitorizarea funcţiilor 
vitale; asigurarea medicaţiei (farmacie); administrarea medicaţiei; efectuarea 
îngrijirilor medicale de bază: efectuarea controlalelor medicale periodice şi a 
vaccinărilor; sesiuni de informare (regim de viaţă sănătos, educaţie împotriva 
fumatului, alcoolului etc.); terapii de recuperare (masaj, bicicletă, etc.). intervenţie 
în caz de urgenţă conform procedurilor (solicitare ambulanţă etc.); 

7. asistenţă socială - evaluare iniţială, complexă şi reevaluarea beneficiarilor; 
elaborarea Planului individualizat de servicii; consiliere individuală; mediere 
socială; menţinerea relaţiei cu familia, rudele, prietenii; măsurarea gradului de 
satisfacţie a beneficiarilor, încetarea/sistarea acordării serviciilor etc; 

8. intergrare, reintegrare socială - obţinerea vizei de reşedinţă; transferul pensiei pe 
adresa centrului; acomodarea cu noul spaţiu de locuit, cu centru şi cu ceilalţi 
beneficiari; învoiri în comunitate şi/sau în familie; activităţi în aer liber, excursii, 
vizite, etc; 

9. recuperare / readaptare / reabilitare - terapie prin masaj; terapii ocupaţionale; 
terapii pentru deficienţe motorii (bicicletă, plimbări scurte, etc.); terapii de 
relaxare; învoiri în comunitate şi/sau în familie, etc; 

10. ergoterapie şi petrecere a timpului liber - activităţi gospodăreşti (pregătirea 
alimentelor în vederea preparării, activitate în grădină, activitate in curtea 
interioară, întreţinerea plantelor decorative); activităţi socio-culturale (activităţi în 
aer liber, excursii, vizite, schimb de experienţă, sărbătorirea zilelor de naştere a 
beneficiarilor); activităţi ludico-distractive (şah, table, lectură, audiţii muzicale, 
vizionare TV, pictură, integrame. etc.); sărbătorirea evenimentelor culturale si 
religioase (Ziua vârstnicului, Paşte. Crăciun. Mărţişor) etc.; 

11. asistenţă în caz de deces - informarea şi menţinerea legăturilor cu aparţinătorii: 
asigurarea supravegherii permanente; asigurarea serviciilor religioase oferite de 
către preot; facilitarea sau realizarea serviciilor funerare. 

b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi 
publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi: 

1. deţinere şi punerea la dispoziţia  persoanelor interesate a materialelor informative 
privind activităţile derulate şi a serviciile oferite; 
2. facilitarea accesului potenţialilor beneficiari/reprezentanţilor legali/ 
convenţionali/membrilor lor de familie, anterior admiterii beneficiarilor, pentru a 
cunoaşte condiţiile de locuit şi de desfăşurare a activităţilor/serviciilor. în baza unui 
program de vizită; 
3. elaborarea şi utilizarea unui Ghid al beneficiarului pentru informarea exclusivă a 
beneficiarilor sau după caz, a reprezentanţilor legali/ convenţionali/familiilor 
acestora cu privire la serviciile şi facilitatile  oferite; 
4. informarea continuă a beneficiarilor/reprezentanţilor legali asupra 
activităţilor/serviciilor derulate, procedurilor utilizate, precum şi a oricăror aspecte 
considerate  utile;                                                        

5. elaborarea de rapoarte de activitate. 

c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de 
promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de 
dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de 
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persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activităţi: 
1.elaborează şi aplică Carta drepturilor beneficiarilor; 

2.informează beneficiarii asupra drepturilor lor; 

3.măsoară gradul de satisfacţie a beneficiarilor cu privire la condiţiile de furnizare a 
serviciilor sociale, facilităţile oferite şi activităţile desfăşurate, aduse la cunoştinţa 
beneficiarilor, familiilor sau reprezentanţilor lor legali; 
4.elaborează şi aplică un Cod de etică; 
5.cunoaşterea de către personal a modalităţilor de abordare şi relaţionare cu 
beneficiarii, în funcţie de situaţiile particulare în care aceştia se află; 
6.dispune de proceduri şi regulamente interne care respectă şi sprijină drepturile 
beneficiarilor în ceea ce priveşte egalitatea de şanse şi tratament, precum şi 
participarea egală a acestora în procesul de furnizare a serviciilor sociale; 
7.asigură beneficiarilor respectarea demnităţii, autodeterminării, autonomiei în 
gestionarea propriilor bunuri şi a dreptului la intimitate personală; 
8.deţine şi aplică proceduri privind protecţia împotriva abuzurilor şi neglijării şi 
proceduri privind intervenţia în cazul actelor de agresiune verbală / agresiune fizică 
atât asupra beneficiarilor cât şi asupra personalului angajat în centru; 

9.dispune de proceduri de asigurare a confidenţialităţii, cunoscute de personal şi de 
beneficiari, a căror eficienţă este evaluată anual; 
10.asigură condiţiile necesare pentru exprimarea opiniei beneficiarilor cu privire la 
serviciile primite; 
11.informează beneficiarii asupra modalităţii de formulare a eventualelor 
sesizări/reclamaţii;  

12.asigură evidenţa incidentelor deosebite care afectează beneficiarul. 

     d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi: 

1.elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a 
serviciilor; 
2.realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate prin: chestionare completate 
de beneficiari/familie/reprezentanţi legali; completarea lunara a fişei de 
Monitorizare a serviciilor, completarea Raportului anual de activitate, etc; 

3. măsurarea gradului de satisfacţie a beneficiarilor cu privire la condiţiile de 
furnizare a serviciilor sociale, facilităţile oferite şi activităţile desfăşurate, aduse la 
cunoştinţa beneficiarilor, familiilor sau reprezentanţilor lor legali; 
4.informarea beneficiarilor asupra modalităţii de formulare a eventualelor 
sesizări/reclamaţii.  

 e)  de administrare a resurselor financiare, materiale si umane ale centrului prin 
realizarea următoarelor activităţi: 

1. cunoasterea si aplicarea normelor legale privind gestionarea si  
administrarea resurselor financiare, materiale si umane ale centrului; 
2. respectarea de catre personalul angajat a fisei postului si a sarcinilor trasate de 
conducerea unitatii; 
3. folosirea resurselor materiale si umane in vederea respectarii si indeplinirea 
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obiectivelor specifice centrului; 
4. asigurarea de catre camin pentru personalul propriu a oprtunitatilor si conditiilor 
necesare cresterii performantelor profesionale; 
5. realizarea evaluarii anuale a personalului de catre conducerea centrului. 

 
 
 
 
 

ARTICOLUL 8  

Structura organizatorica, numarul de posturi si categoriile de personal 
 

(1)Serviciul social „Centrul pentru Persoanele Varstnice Cervenia” functioneaza cu 
un numar total de personal, 25 de posturi, din care: 
 

a) personal de conducere : 
1. Sef Centru- 1 post; 
2.coordonator personal de specialitate- 1 post; 
b) compartimentul  ingrijirea sanatatii: 
1.medic primar – 0.5 post; 
2.medic stomatolog- 0.5 post; 
3.kinetoterapeut – 1 post; 
4.asistent medical- 6 posturi; 
5.infirmiera- 5 posturi; 
6.ingrijitoare- 2 posturi; 
c) compartimentul economic, tehnic, administrativ si de intretinere: 
1.inspector de specialitate- 1 post; 
2.muncitor calificat- 3 posturi; 
3.sofer -1 post ; 
4.portar – 3 posturi; 

 (2)Personalul de specialitate reprezinta minim 60% din totalul personalului. 
 (3) Raportul angajat/beneficiar este de 1/2. 

 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- -  
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ARTICOLUL 9  
 

Personalul de conducere 
 

(1) Personalul de conducere este: 
a) Sef de centru; 
b)Coordonator personal de specialitate; 
 

(2)Atribuţiile sefului de centru: 
a) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de 
personalul serviciului şi propune organului competent sancţiuni disciplinare 
pentru salariaţii care nu isi indeplinesc in mod corespunzator atributiile, cu 
respectarea prevederilor legate din domeniul furnizarii serviciilor sociale, codului 
muncii etc.; 
b) elaboreaza rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul 
implementarii obiectivelor si intocmeste informari pe care le prezinta furnizorului de 
servicii sociale; 
c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire si 
perfectionare; 
d) colaboreaza cu alte centre/alti fumizori de servicii sociale si/sau alte structuri ale 
societatii civile in vederea schimbului de bune practici, a imbunatatirii permanente a 
instrumentelor proprii de asigurare a calitatii serviciilor, precum pentru identificarea 
celor mai bune servicii care sa raspunda nevoilor persoanelor beneficiare; 
e) intocmeste raportul anual de activitate; 
f) asigura buna desfasurare a raporturilor de munca dintre angajatii serviciului/centrului; 
g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice si a 
numarului de personal; 
h) desfasoara activitati pentru promovarea imaginii centrului in comunitate; 
i) ia in considerare si analizeaza orice sesizare care ii este adresata, referitoare la 
incalcari ale drepturilor beneficiarilor in cadrul serviciului pe care il conduce; 
j) raspunde de calitatea activitatilor desfasurate de personalul din cadrul serviciului si 
dispune, in limita competentei, masuri de organizare care sa conduca la imbunatatirea 
acestor activitati sau, dupa caz, formuleaza propuneri in acest sens; 
k) organizeaza activitatea personalului asigura respectarea timpului de lucru si a 
regulamentului de organizare functionare; 
I) reprezinta serviciul in relatiile cu furnizorul de servicii sociale dupa caz, cu 
autoritatile si institutiile publice, cu persoanele fizice si juridice din tara si din strainatate 
in functie de mandatul primit din partea conducerii DGASPC Teleorman; 
m) asigura comunicarea si colaborarea permanenta cu serviciul public de asistenta 
sociala de la nivelul primariei si de la nivel judetean, cu alte institutii publice locale si 
organizatii ale societatii civile active in comunitate, in folosul beneficiarilor; 
n) asigura indeplinirea masurilor de aducere la cunostinta atat personalului, cat 
beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare si functionare; 
o) asigura incheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale; 
p) alte atributii prevazute in standardul minim de calitate aplicabil. 

(3)Functiile de conducere se ocupa prin concurs sau, dupa caz, examen, in 
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conditiile legii. 
(4)Candidatii pentru ocuparea functiei de conducere trebuie sa fie absolventi cu 

diploma de invatamant superior in domeniul psihologie, asistenta sociala sociologie, cu 
vechime de minimum 2 ani in domeniul serviciilor sociale, sau absolventi cu diploma de 
licenta ai invatamantului superior in domeniul juridic, medical, economic si al stiintelor 
administrative, cu experienta de minimum 5 ani in domeniul serviciilor sociale. 

(5)Sanctionarea disciplinara sau eliberarea din functie a conducatorilor institutiei se 
face in conditiile legii. 

 
(6)Atribuţii coordonator personal de specialitate. 

 
a) generale: 

 
1. asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu 

respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile şi a 
prezentului regulament; 

2. colaborează cu specialişti din alte centre în vederea soluţionării cazurilor, 
identificării de resurse etc.; 

3. monitorizează respectarea standardelor minime de calitate; 

4. sesizează sefului de centru toate situaţiile care pun în pericol siguranţa 
beneficiarului, situaţii de nerespectare a prevederilor prezentului regulament si a 
standardelor minime de calitate aplicabile; 

5. întocmeşte rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată; 
6. face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului 
şi respectării legislaţiei; 

7. propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi 
perfecţionare; 

8. asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii centrului; 
 

b) specifice: 
 

Coordoneaza, indruma si verifica daca:  
1. beneficiarul admis în centru este evaluat din punct de vedere al statusului 

funcţional fizic şi psihic, stării de sănătate şi gradului de autonomie păstrată, 
capacităţii de comunicare, relaţiilor familiale şi sociale, nivelului de educaţie, 
situaţiei socio-economice, nevoilor speciale de tratament şi de 
recuperare/reabilitare, nevoilor educaţionale, culturale şi spirituale, riscurilor 
posibile, eventualelor dependenţe (droguri, alcool, tutun, etc.), a capacității de 
muncă;  

2. planul individualizat de asistenţă şi îngrijire se elaborează în baza 
evaluării/reevaluării nevoilor beneficiarului, a datelor cuprinse în documentele 
emise de structurile specializate în evaluare complexă, în evaluările şi 
recomandările medicale, în documentele emise de alte structuri de specialitate; 



- -  
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3. monitorizarea situaţiei beneficiarului şi a aplicării planului individualizat de 
asistenţă şi îngrijire se realizează corespunzator de catre responsabilul de caz, 
numit de catre conducătorul centrului; 

4. beneficiarii primesc ajutor pentru realizarea activităţilor de bază ale vieţii;  

5. beneficiarii primesc ajutor şi îngrijire adecvată pentru a-şi continua viaţa în 
demnitate şi respect;  

6. igiena personală şi aspectul exterior decent sunt păstrate şi menţinute pentru toţi 
beneficiarii; 

7. beneficiarii primesc suport şi asistenţă adecvată nevoilor proprii, în vederea 
asigurării unui stil de viaţă cât mai activ posibil;    

8. beneficiarii primesc asistenţă adecvată pentru sănătate, respectiv supraveghere şi 
tratament, în baza prescripţiilor medicale; 

9. fişa de monitorizare servicii este completată corespunzător cu datele privind 
supravegherea stării de sănătate a beneficiarului; 

10. medicaţia urmată de beneficiar sau medicaţia administrată acestuia este 
consemnată în fişa de monitorizare servicii a beneficiarului; 

11. medicamentele şi materialele sanitare sunt depozitate în condiţii de siguranţă; 
12. planurile individualizate de asistenţă şi îngrijire şi fi şele de monitorizare servicii 

ale beneficiarilor detaliază serviciile/terapiile de recuperare/reabilitare funcţională 
recomandate şi urmate de beneficiari;  

13. personalul de specialitate încurajează şi sprijină beneficiarii în vederea participării 
la activităţile cotidiene din  centru, în scopul prezervării autonomiei funcţionale şi 
a unei vieţi independente; 

14. programele de integrare/reintegrare socială sunt coordonate şi realizate de 
personalul de specialitate; 

15. dormitoarele/camerele personale sunt amenajate astfel încât să asigure un mediu 
ambiant confortabil, adaptat  nevoilor beneficiarilor, se menţin curate şi după caz, 
igienizate; 

16. beneficiarii sunt protejaţi împotriva abuzurilor, neglijării, discriminării sau 
tratamentului degradant sau inuman;    

17. posibilele incidente ce pot apare în perioada de rezidenţă a beneficiarului sunt 
cunoscute de familie şi/sau de instituţiile competente.   
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ARTICOLUL 10  
Personalul de specialitate, de ingrijire si asistenta. Personal de specialitate 

 
(1)Personalul de specialitate este compus din : 

a) medic primar; 
b) medic dentist; 
c) kinetoterapeut; 
d) asistent medical; 
e) infirmiere; 
f) ingrijitoare. 

 
(2)Atributii ale personalului de specialitate: 

a) asigura derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea 
prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile si a prezentului 
regulament;      
b) colaboreaza cu specialisti din alte centre in vederea solutionarii cazurilor; identificarii 
de resurse etc.; 
c) monitorizeaza respectarea standardelor minime de calitate;                                                                
d) sesizeaza conducerii Centrului situatii care pun in pericol siguranta beneficiarului, 
situatii de nerespectare a prevederilor prezentului regulament etc.; 
e) intocmeste rapoarte periodice cu privire la activitatea derulata; 
f) face propuneri de imbunatatire a activitatii in vederea cresterii calitatii serviciului si 
respectarii legislatiei; 
g) alte atributii prevazute in standardul minim de calitate aplicabil. 
 
     (3)Atributii specifice pentru medic primar 
a)  evalueaza beneficiarii la intrarea in camin si pe intreaga durata a masurii de 
protectie prin intocmirea si redactarea PIP. 
b)  organizeaza, controleaza alimentatia beneficiarilor pentru asigurarea de meniuri 
corespunzatoare si variate cu incadrarea alocatiei de hrana zilnica pentru beneficiari; 
c)  aproba si semneaza lista zilnica de alimente si alte materiale care se scad pe 
cheltuieli; 
d)  organizeaza la inceputul programului, raporul de vizita zilnic, ocazie cu care se 
analizeaza evenimentele din ultimele 24 ore, stabilindu-se masurile necesare; 
e)  organizeaza analiza periodica a calitatii muncii de asistenta medicala impreuna cu 
cabinetele de profil si ia masuri corespunzatoare pentru imbunatatirea activitatii, medici 
de familie, medici specialisti etc. 
f)  colaboreaza cu medicii in vederea stabilirii diagnosticului si aplicarii 
corespunzatoare a tratamentului; 
g)  organizeaza consultatii medicale de specialitate; 
h)  organizeaza si raspunde de activitatea de recuperare medicala( terapie cu agenti 
fizici, ergoterapie etc); 
i)  controleaza, indruma si raspunde de aplicarea masurilor de igiena si antiepidemice 
in vederea eliminarii infectiilor interioare; 
j)  intocmeste, semneaza si controleaza condica de medicamente pentru aparatul de 
urgenta si pentru beneficiarii pe care- i ingrijeste; 
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k)  controleaza aparatul de urgenta privind termenele de valabilitate a medicamentelor 
si materialelor sanitare si registrului pentru eliberarea acestora; 
l)  supravegheaza evolutia tratamentelor medicale pe care le prescrie beneficiarilor pe 
care-i ingrijeste; 
m)  raspunde de buna utilizare si interetinere a aparaturii, instrumentarului si intregului 
inventar al compartimentului; 
n)  efectueaza permanent activitatea de educatie sanitara a beneficiarilor si raspunde de 
respectarea principiilor care stau la baza cresterii calitatii serviciului; 
o)  face propuneri de imbunatatire a activitatii in vederea cresterii calitatii serviciului; 
p)  izoleaza beneficiarii contagiosi in locuri special amenajate; 
q)  controleaza si raspunde permanent de disciplina, tinuta corecta si comportamentul 
personalului si al beneficiarilor care-i ingrijeste; 
r) informeaza conducerea Centrului asupra activitatii compartimentului; 
s)  asigura respectarea regulilor de intrare in camin a beneficiarilor; 
t) respecta R.O.F. si R.I. al Centrului pentru Persoanele Varstnice Cervenia; 
u) are un comportament corect, civilizat, colegial in raporturile cu colegii de munca, 
fiind interzise certurile de orice natura sau ridicarea tonului atat la beneficiari cat si in 
fata acestora; 
v) are obligatia sa pastreze confidentialitatea problemelor de serviciu atunci cand 
interesele institutiei si persoanei in dificultate cer acest lucru; 
w) are obligatia de a semna zilnic in condica de prezenta cu mentionarea orei de venire 
si de plecare din serviciu; 
x) respecta graficul de tura stabilita; 
y) nu va parasi locul de munca fara aprobarea sefului de centru; 
z) schimbarea turei de lucru se va solicita in cerere scrisa si aprobata de seful de centru; 
aa) are obligatia de a respecta programarea concediului de odihna planificat la inceputul 
anului; 
bb) este interzis fumatul, venirea la serviciu in stare de ebrietate si consumul de bauturi 
alcoolice in timpul programului de lucru: 
cc) are obligatia sa apere patrimoniul institutiei si sa propuna masuri de reglementare a 
situatiei; 
dd) isi insuseste si respecta normele de securitate si sanatate in munca prevazute in 
Legea 319/2006 si normele de aplicare a acestora; 
ee) isi insuseste si respecta normele generale de aparare impotriva incendiilor, Legea nr. 
307/2006;   
 
  (4) Atributii specifice pentru medic dentist 

a) efectueaza servicii medicale stomatologice de urgenta; 
b) examineaza si stabileste diagnosticul si tratamentul afectiunilor buco- dentar, in 

raport cu posibilitatile tehnice de care dispune; 
c) depisteaza activ afectiunile buco- dentare, aplica masurile de prevenire a acriei 

dentare, precum si asanarea focarelor dentare; 
d) raspunde de coordonarea intregului cabinet de stomatologie de urgenta; 
e) stabileste coordonatele privind consumul de medicamente si materiale sanitare la 

nivelul cabinetului stomatologic de urgenta in vederea unei utilizari judicioase a 
fondului centrului; 
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f) controleaza, indruma si raspunde de aplicarea masurilor de igiena si 
antiepidemice in vederea infectiilor interioare; 

g) intocmeste, semneaza si controleaza condica de medicamente pentru aparatul de 
urgenta si pentru beneficiari pe care-i ingrijeste; 

h) controleaza aparatul de urgenta privind termenele de valabilitate a 
medicamentelor si materialelor sanitare si registrului pentru eliberarea acestora; 

i) raspunde de buna utilizare si intretinere a aparaturii, instrumentarului si intregului 
inventar al compartimentului; 

j) informeaza conducerea centrului asupra activitatii compartimentului; 
k) respecta R.O.F. si R.I. al Centrului pentru Persoanele Varstnice Cervenia; 
l) face propuneri de imbunatatire a activitatii in vederea cresterii calitatii serviciului; 
m) are obligatia de a semna zilnic in condica de prezenta cu mentionarea orei de 
venire si de plecare din serviciu; 
n) respecta graficul de tura stabilita; 
o) nu va parasi locul de munca fara aprobarea sefului de centru; 
p) schimbarea turei de lucru se va solicita in cerere scrisa si aprobata de seful de 

centru; 
q) are obligatia de a respecta programarea concediului de odihna planificat la 

inceputul anului; 
r) este interzis fumatul, venirea la serviciu in stare de ebrietate si consumul de 

bauturi alcoolice in timpul programului de lucru: 
s) are obligatia sa apere patrimoniul institutiei si sa propuna masuri de reglementare 

a situatiei; 
t) isi insuseste si respecta normele de securitate si sanatate in munca prevazute in 

Legea 319/2006 si normele de aplicare a acestora; 
u) isi insuseste si respecta normele generale de aparare impotriva incendiilor, Legea 

nr 307/2006.  
 

  
     (5) Atributii specifice pentru asistent medical  
 

a) evalueaza beneficiarii la internarea in centru si pe durata  masurii de protectie prin 
intocmirea si reactualizarea PIP; 

b) isi desfasoara activitatea in mod responsabil conform reglementarilor profesionale 
cerintelor postului; 

c) acorda prim ajutor in situatie de urgenta chemand medicul; 
d) prezinta medicului beneficiarul, asistat sau venit la consultatie; 
e) participa la examinarea de catre medic a persoanelor gazduite la centru, 

informandu-l asupra starii si evolutiei acestora si executa indicatiile medicului cu 
privire la efectuarea tratamentului si a analizelor medicale, la regimul alimentar si 
la igiena persoanelor respective;  

f) raspunde de ingrijirea beneficiarilor bolnavi din izolator;  
g)  supravegheaza efectuarea toaletei, schimbarii lenjeriei de corp si pat, a schimbarii 

pozitiei beneficiarului bolnav a crearii conditiilor pentru satisfacerea nevoilor 
fiziologice ale beneficiarilor internati;  

h) observa apetitul beneficiarilor internati, supravegheaza alimentarea beneficiarilor 
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dependenti de ingrijirea medicala, supravegheaza distributia alimentelor conform 
dietei recomandate de medic;  

i) observa simptomele starea beneficiarilor internati, pe care le noteaza si le 
comunica medicului;  

j) administreaza personal medicatia, efectueaza tratamente conform prescriptiei 
medicale ;  

k) recolteaza produse biologice pentru examenele de laborator atunci cand medicul 
solicita acest lucru;  

l) pregateste beneficiarul si il insotete atunci cand medicul recomanda internarea in 
spital, sau investigatii in centrele medicale;  

m) efectueaza verbal si in scris predarea serviciului in cadrul raportului de tura;  
n) supervizeaza si coordoneaza activitatile desfasurate de infirmiere;  
o) supravegheaza colectarea materialelor si instrumentarului de unica folosind 

utilizat  si se asigura de depozitarea acestora in vederea distrugerii;  
p) pregateste materialele instrumentarul in vederea sterilizarii;  
q) depisteaza bolnavii cu afectiuni infecto — contagioase si ia masuri de izolare a 

acestora;  
r) efectueaza controlul epidemiologic de sosire in unitate a beneficiarului;                                         
s) acorda in lipsa medicului, ajutor de urgenta, se ingrijeste de transportul 

bolnavului la unitatea sanitara de specialitate, raporteaza sefului de centru,  la 
revenirea in unitate, asupra  ajutorului de urgenta acordat dar si  cu privire la 
evolutia starii de sanatate a bolnavului respectiv, la unitatea la care a fost internat;  

t) organizeaza  si desfasoara programe de educatie sanitara;  
u) efectueaza tratamentele, imunizarile testarile biologice conform prescriptiilor 

medicale;  
v) participa, raspunde in cadrul echipei la desfasurarea diferitelor actiuni colective 

vaccinari, examene de bilant clinic, aplicarea masurilor de lupta in focar, 
campanii de profilaxie combatere a bolilor transmisibile;  

w) controleaza, verifica reorganizeaza aprovizionarea periodica cu materiale 
specifice activitatii antiepidemice;  

x) participa la acordarea ingrijirilor paleative(cei care sunt pe moarte);     
y) verifica prin sondaj corectitudinea distribuirii mesei la beneficiari;                                                                
z) executa si alte sarcini trasate de catre medic sau de conducerea intitutiei;  
aa) actioneaza in conformitate cu S.S.C. existente, asumandu-si rolurile 

corespunzatoare; 
bb) aduce la cunostinta conducerii centrului orice disfunctiuni intalnite care pot 

aduce prejudicii sanatatii beneficiarilor din institutie;  
cc) respecta R.O.F. si R.I. al Centrului pentru Persoanele Varstnice Cervenia; 
dd) primeste si solutioneaza alte sarcini trasate de conducerea institutiei, pe linie 

ierarhica, in limita competentelor profesionale pe care le are. 
ee)  are obligatia de a semna zilnic in condica de prezenta cu mentionarea orei de 

venire si de plecare din serviciu; 
ff)  respecta graficul de tura stabilita; 
gg) nu va parasi locul de munca fara aprobarea sefului de centru; 
hh) schimbarea turei de lucru se va solicita in cerere scrisa si aprobata de seful de 

centru; 
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ii)  are obligatia de a respecta programarea concediului de odihna planificat la 
inceputul anului; 

jj)  este interzis fumatul, venirea la serviciu in stare de ebrietate si consumul de 
bauturi alcoolice in timpul programului de lucru: 

kk) are obligatia sa apere patrimoniul institutiei si sa propuna masuri de 
reglementare a situatiei; 

ll)  isi insuseste si respecta normele de securitate si sanatate in munca prevazute in 
Legea 319/2006 si normele de aplicare a acestora; 

mm) isi insuseste si respecta normele generale de aparare impotriva incendiilor, 
Legea nr. 307/2006.  

 
(7)Atributii specifice  pentru infirmiera 

a) efectueaza toaleta beneficiarilor (baie, imbracat), cantarire si ajuta la formarea 
bunelor deprinderi; 

b) schimba lenjeria de corp si pat, pozitia beneficiarului si asigura conditiile 
corespunzatoare pentru satisfacerea nevoilor fiziologice ale beneficiarilor din 
centru; 

c) supravegheaza in permanenta curatenia beneficiarilor schimbandu-le lenjeria ori 
de cate ori este nevoie; 

d) intretine, pregateste paturile, dormitoarele si sala de mese ; 
e) preda lenjeria murdara, primeste pe cea curata si raspunde de inventarul ce i-a fost 

incredintat; 
f) nu are voie sa administreze medicamente beneficiarilor de la modulele la care a 

fost repartizat sau din infirmerie, fara acordul medicului/asistentului medical; 
g) sub indrumarea organelor sanitare va efectua combaterea parazitilor; 
h) preda la spalatorie cazarmamentul, echipamentul, lenjeria beneficiarilor pe baza 

de proces verbal de predare primire cu spalatoreasa si le preia intocmind aceleasi 
forme; 

i) participa la cursuri de igiena; 
j) isi insuseste si respecta legislatia in vigoare cu privire la protectia sociala ; 
k) actioneaza in conformitate cu Standardele minime de calitate existente, 

asumandu-si rolurile corespunzatoare;  
l)  aduce la cunostinta conducerii centrului orice disfunctii intalnite care pot aduce 

prejudicii sanatatii beneficiarilor cu nevoi sociale sau speciale din institutie; 
m) primeste si solutioneaza alte sarcini trasate de conducerea institutiei, pe linie 

ierarhica, in limita competentelor profesionale pe care le are;  
n) respecta R.O.F. si R.I. al Centrului pentru Persoanele Varstnice Cervenia; 
o)  are obligatia de a semna zilnic in condica de prezenta cu mentionarea orei de 

venire si de plecare din serviciu; 
p) respecta graficul de tura stabilita; 
q) nu va parasi locul de munca fara aprobarea sefului de centru; 
r) schimbarea turei de lucru se va solicita in cerere scrisa si aprobata de seful de 

centru; 
s) are obligatia de a respecta programarea concediului de odihna planificat la 

inceputul anului; 
t) este interzis fumatul, venirea la serviciu in stare de ebrietate si consumul de 
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bauturi alcoolice in timpul programului de lucru: 
u) are obligatia sa apere patrimoniul institutiei si sa propuna masuri de reglementare 

a situatiei; 
v) isi insuseste si respecta normele de securitate si sanatate in munca prevazute in 

Legea 319/2006 si normele de aplicare a acestora; 
w) isi insuseste si respecta normele generale de aparare impotriva incendiilor, Legea 

nr. 307/2006. 
 

 
 
(8) Atributii specifice pentru ingrijitoare 

a) asigura zilnic curatenia si aerisirea institutiei, in conditii corespunzatoare, iar 
saptamanal curatenia generala, respectand normele igienico-sanitare in vigoare; 

b) efectueaza dezinfectia curenta a pardoselilor, peretilor, grupurilor sanitare etc.; 
c) curata si dezinfecteaza zilnic ori de cate ori este nevoie baile, WC-urile cu 

materiale ustensile folosite numai in aceste locuri; 
d) transporta pe circuitul stabilit gunoiul si reziduurile alimentare in conditii 

corespunzatoare, raspunde de depunerea lor corecta in recipiente, curata, 
dezinfecteaza pubelele in care se pastreaza si se transporta acestea; 

e) se ingrijeste, raspunde de obiectele de inventar, de materialele din incaperile pe 
care le are in grija; 

f) schimba  lenjeria paturilor si ajuta la distribuirea lenjeriei beneficiarilor; 
g) respecta normativele in vigoare in procesul tehnologic de curatenie si igienizare ; 
h) raspunde de exploatarea corecta a utilajelor, sesizand eventualele defectiuni 

aparute conducerii, pentru a lua masurile necesare de remediere; 
i) raspunde de obiectele de inventar pe care le are in gestiune, le preda la schimb pe 

baza de proces verbal si nu are voie sa instraineze produse, obiecte de inventar 
aflate in gestiunea institutiei; 

j) raspunde de modul de indeplinire a sarcinilor fata de conducere si in fata 
organelor de control sanitare; 

k) raspunde de corectitudinea si promptitudinea cu care furnizeaza informatiile din 
domeniul sau de activitate; 

l) poarta obligatoriu echipament de protectie, conform normelor sanitare; 
m) isi insuseste si respecta legislatia in vigoare cu privire la protectia sociala si 

legislatia specifica activitatii proprii; 
n) actioneaza in conformitate cu S.S.C. existente, asumandu-si rolurile 

corespunzatoare; 
o) respecta R.O.F. si R.I. al Centrului pentru Persoanele Varstnice Cervenia; 
p) primeste si solutioneaza si alte sarcini trasate de conducerea institutiei, pe linie 

ierarhica, in limita competentelor profesionale pe care le are; 
q)  are obligatia de a semna zilnic in condica de prezenta cu mentionarea orei de 

venire si de plecare din serviciu; 
r) respecta graficul de tura stabilita; 
s) nu va parasi locul de munca fara aprobarea sefului de centru; 
t) schimbarea turei de lucru se va solicita in cerere scrisa si aprobata de seful de 

centru; 
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u) are obligatia de a respecta programarea concediului de odihna planificat la 
inceputul anului; 

v) este interzis fumatul, venirea la serviciu in stare de ebrietate si consumul de 
bauturi alcoolice in timpul programului de lucru: 

w) are obligatia sa apere patrimoniul institutiei si sa propuna masuri de reglementare 
a situatiei; 

x) isi insuseste si respecta normele de securitate si sanatate in munca prevazute in 
Legea 319/2006 si normele de aplicare a acestora; 

y) isi insuseste si respecta normele generale de aparare impotriva incendiilor, Legea 
nr. 307/2006.  

 
 (9)Atributii specifice pentru kinetoterapeut 

a) supravegheaza starea persoanelor varstnice asistate pe perioada procedurilor 
conform conduitei terapeutice si obiectivelor fixate ; 
b) supravegheaza si inregistreaza in permanenta datele despre starea persoanei 
varstnice asistate si informeaza medicul asupra modificarilor intervenite; 
c) respecta prescriptiile facute de medic pe fisele de tratament ; 
d) informeaza si instruieste persoanele varstnice asistate asupra tratamentului pe care 
il efectueaza, asupra efectelor terapeutice si asupra efectelor negative care pot 
aparea;  
e) stabileste programul de kinetoterapie care este urmat de pacient; 
f) aplica procedurile de masaj, in vederea recuperarii medicale, conform 
prescriptiilor medicului si raspunde de respectarea parametrilor tehnici ai fiecarei 
probe; 
g) manifesta permanent o atitudine plina de solicitudine fata de persoana varstnica ; 
h) consemenaza pe fisele de tratament procedurile efectuate persoanelor varstnice 
asistate; 
i) tine evidenta tratamentelor si procedurilor efectuate, evalueaza si reevalueaza in 
timp progresele facute de pacient, adapteaza planul de tratament in functie de 
evoulutia pacientului; 
j) ca membru al echipei profesionale, stabileste obiectivele specifice, programul de 
lucru, locul de desfasurare in vederea educarii, reeducarii unor deficiente, prevenirea 
sau recuperarea unor dizabilitati ca urmare a unor boli, leziuni sau pierderea unui 
segment al corpului; 
k) asigura si raspunde de aplicarea tuturor masurilor de igiena pe care le implica 
actul terapeutic; 
l) utilizeaza si pastreaza in bune conditii aparatura din dotare; 
m) pregateste si verifica functionarea aparaturii din dotare, semnaland defectiunile; 
n) se preocupa de aprovizionarea si utilizarea solutiilor medicamentoase necesare la 
aplicarea masajului; 
o) asista si se implica in programul de kinetoterapie; 
p) obligatia de a cunoaste aplicarea normelor S.S.M si I.S.U.; 
q) are obligatia de a cunoaste si de a respecta Regulamentul de organizare si 
functionare, Regulamentul Intern, Codul de etica, Manualul de proceduri, Carta 
drepturilor beneficiarilor de servicii sociale si orice alte proceduri interne ale 
Centrului pentru Persoanele Varstnice Cervenia; 
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r) are obligatia sa pastreze confidentialitatea in legatura cu situatiile, documentele si 
informatiile pe care le detine in scop profesional, cu respectarea legislatiei 
profesionale; 
s) rezolva si alte sarcini trasate de conducerea centrului. 

 
 
 
 

ARTICOLUL 12  
Personalul compartimentul economic, tehnic, administrativ si de intretinere  

 
(1)Personalul  economic, tehnic, administrativ  si de intretinere cuprinde: 
a) inspector de specialitate- 1 post; 
b) muncitor calificat- 3 posturi 
c) sofer– 1 post; 
d) portar – 3 posturi. 
(2) Atributii cu caracter general pentru personalulul economic, tehnic, administrativ  si 
de intretinere cuprinde: 

a) isi desfasoara activitatea in conformitate cu pregatirea, instruirea recomandarile 
angajatorului, pe linie ierarhica, astfel incat sa nu expuna la pericol de 
accidentare sau imbolnavire atat propria persoana cat alte persoane care pot fi 
afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul activitatii; 

b) cunoaste modalitatile de acordare a primului ajutor; 
c) cunoaste respecta continutul documentelor relevante pentru munca sa: misiunea 

institutiei, ROF, RI, Codul etic procedurile de lucru specifice;  
d) pastreaza confidentialitatea informatiilor si a documentelor de serviciu;  
e) respecta principiile care stau la baza activitatii institutiei regulile deontologice. 

 
(3)Atributii specifice pentru inspector de specialitate 

a) efectueaza controlul periodic al gestiunilor informand conducerea in cazul in 
care se constata abateri de la disciplina financiara si ia masuri corespunzatoare 
pentru recuperarea pagubelor; 

b) intocmeste proiectul bugetului de venituri si cheltuieli, inclusiv rectificari 
bugetare si le propune spre aprobare; 

c) intocmeste declaratii/lunare/trimestriale/semestriale si anuale conform 
legislatiei pentru DGASPC Teleorman; 

d) raspunde de depunerea situatiilor si declaratiilor in termenele legale; 
e) propune conducerii unitatii comisiile de inventariere pe domenii;  
f) organizeaza efectuarea operatiunilor de inventar a valorilor materiale si banesti 

in conformitate cu prevederile legale in vigoare; 
g) tine evidenta mijloacelor fixe din dotare si calculeaza durata normata de 

functionare, amortizarea lunara si evidentierea acesteia in contabilitate; 
h) face propuneri privind virarile de credite bugetare de la un capitol la altul 

si/sau intre articolele de cheltuieli incepand cu trim.IV al anului; 
i) intocmeste note contabile pentru operatiunile efectuate lunar; 
j) opereaza in fisele analitice ale conturilor; 
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k) prezinta lunar situatia consumurilor realizate pentru centralizare, insotite de 
documente justificative, aprobate de seful de Centru; 

l) indosariaza situatiile cu documentele justificative care au stat la baza 
intocmirii lor, conform Legii nr.16/1996 a arhivelor; 

m) respecta Regulamentul de Organizare si Functionare si Regulamentul Intern al 
Centrului pentru Persoane Varstnice Cervenia; 

n) are obligatia sa pastreze confidentialitatea problemelor de serviciu atunci cand 
interesele institutiei si peroanei in dificultate cer acest lucru; 

o) in exercitarea atributiilor ce le revin, va colabora in toate problemele, in 
vederea realizarii principiilor care stau la baza activitatii centrului; 

p) indeplineste orice alte sarcini prevazute de legii, hotarari ale Guvernului, 
hotarari ale CJ Teleorman si dispozitii ale Directorului DGASPC Teleorman; 

q) respecta normele de protectia muncii si P.S.I. 
r) are obligatia de a semna zilnic in condica de prezenta cu mentionarea orei de 

venire si de plecare din serviciu; 
s) nu va parasi locul de munca fara aprobarea sefului de centru; 
t) are obligatia de a respecta programarea concediului de odihna planificat la 

inceputul anului; 
u) este interzis fumatul, venirea la serviciu in stare de ebrietate si consumul de 

bauturi alcoolice in timpul programului de lucru; 
v) are obligatia sa apere patrimoniul institutiei si sa propuna masuri de 

reglementare a situatiei; 
w) isi insuseste si respecta normele de securitate si sanatate in munca prevazute in 

Legea 319/2006 si normele de aplicare a acestora; 
x) isi insuseste si respecta normele generale de aparare impotriva incendiilor, 

Legea nr. 307/2006. 
 

(4)Atributii specifice pentru muncitor calificat bucatar 
a) are capacitate de organizare, rigurozitate în întocmirea proiectelor de meniuri; 
b) are cunostinte de gastronomie;  
c) se preocupa de pregatirea, în cele mai bune conditii igienico-sanitare, a hranei 

din timpul zilei, având grija sa fie pregatite toate alimentele scoase din 
magazie, în functie de numarul de beneficiari din centru; 

d) preia, de la magazia de alimente, L.Z.A. de alimente aprobata de catre Seful de 
centru, conform meniului stabilit pentru ziua respectiva si semnează L.Z.A.; 

e) verifica si se asigura ca atât produsele preparate, cât si produsele nepreparate sunt 
bine pastrate, în conformitate cu normele sanitar-veterinare în vigoare;  

f) tine cont, în masura posibilitatilor, de optiunile beneficiarilor în stabilirea proiectului 
de meniu;  

g) meniul se va întocmi împreună cu gestionarul, asistentul medical si seful de centru, 
conform retetarului aprobat de conducerea DGASPC Teleorman; 

k) are grija în permanenta ca meniurile preparate sa fie gustoase si sa aiba aspect placut;  
l) raspunde de circuitul corect al alimentelor eliberate din magazie si al resturilor 

alimentare, precum si de pastrarea lor în conditii corespunzatoare de igiena si 
depozitare;  



- -  
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m) recoltează probele de alimente din hrana pregătită conform meniului pentru ziua 
respectivă şi le păstrează la temperatura de 4 grade timp de 48 de ore; completează 
graficul de temperatură din frigider;  

n) nu va permite accesul în bucatarie si în spatiile anexe a altor persoane decât a 
personalului de serviciu si a organelor de control din unitate (sef centru, asistent 
medical) si a personalului medico-sanitar sau alte organe de control însotite de seful 
de centru;  

o) nu are voie sa înstraineze alimente si obiecte de inventar aflate în gestiunea 
Centrului;  

p) participă, alături de asistentul medical, magazionerul, şi beneficiari, la intocmirea 
meniului saptamânal. 

  
 

(5)Atributiile  specifice soferului  
a) pastreaza certificatul de inmatriculare, precum si actele masinii in conditii 

corespunzatoare, le prezinta la cerere organelor de control; 
b) nu paraseste locul de munca decat in cazuri deosebite si numai cu aprobarea 

sefului de birou; 
c) nu va conduce autovehiculul obosit sau sub influenta alcoolului, drogurilor, 

medicamentelor,etc. care reduc capacitatea de conducere; 
d) soferului ii este interzis sa transporte marfuri in afara celor trecute in 

documentele de transport; 
e) soferul va respecta cu strictete itinerariul si instructiunile primite de la seful 

ierarhic; 
f) se comporta civilizat in relatiile cu beneficiarii, colegii de serviciu, superiorii 

ierarhici si organele de control ; 
g) va cunoaste si va respecta prevederile legale cu privire la circulatia pe 

drumurile publice , in trafic intern si international de marfuri ; 
h) atat la plecare cat si la sosirea din cursa, verifica starea tehnica a 

autovehiculului, inclusive anvelopele; 
i) la sosirea din cursa preda sefului direct Foaia de parcurs completata 

corespunzator; 
j) soferul va duce la indeplinire orice alte dispozitii primite de la seful ierarhic; 
k) soferul raspunde personal de: 

1.integritatea autovehiculului pe care il are in primire ; 
2. integritatea marfurilor transportate ; 
3.cheltuirea judicioasa a sumelor primate ca avans de deplasare ; 
4.intretinerea autovehiculului ( efectuarea la timp a reviziilor , schimbul de 

ulei si filtre, gresarea elementelor ce necesita aceasta operatiune, 
exploatarea autovehiculului in conformitatea cu instructiunile prevazute 
in cartea tehnica acestuia ); 

5.tine evidenta valabilitatii tuturor documentelor si verficarilor vehiculului; 
l) respecta cu strictete procedurile de lucru; 
m) are obligatia de a cunoaste  normele S.S.M si I.S.U.; 
n) are obligatia de a cunoaste si de a respecta Regulamentul de organizare si 

functionare, Regulamentul Intern, Codul de etica, Manualul de proceduri, 
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Carta drepturilor beneficiarilor de servicii sociale si orice alte proceduri 
interne ale Centrului pentru Persoanele Varstnice Cervenia; 

o) sa nu se prezinte la serviciu sub influenta bauturilor alcoolice si nici sa nu 
consume asemenea bauturi in timpul serviciului; 

p) sa nu absenteze fara motive temeinice si fara sa anunte in prealabil conducerea 
institutiei despre aceasta. 
 

 (6) Atributiile muncitorului calificat – lenjer  
a) verifica inventarul moale al Centrului si imbracamintea persoanelor varstnice 
asistate; 
b) tine evidenta stricta a inventarului privind lenjeria de pat si a echipamentului 
personal al asistatilor; 
c) lenjeria de pat si de corp pe care o manipuleaza va fi depozitata in dulapuri 
dupa ce a fost calcata, reparata si sortata; 
d) pregateste din timp lenjeria necesara schimbarii lor, saptamanal sau ori de cate 
ori este nevoie; 
e) croieste si confectioneaza lenjeria de pat si de corp din metraj; 
f) verifica inventarul unitatii si obiectele de imbracaminte date asistatilor; 
g) dezinfecteaza instalatiile de lucru (masini de cusut ); 
h) la internare si externare realizeaza inventarul lucrurilor personale ale 
asistatilor; 
k) asigura pastrarea si folosirea in bune conditii a inventarului pe care il are in 
primire ; 
l) are obligatia de a cunoaste aplicarea normelor S.S.M si I.S.U ; 
m )are obligatia de a cunoaste si de a respecta Regulamentul de organizare si 
functionare , Regulamentul Intern, Codul de etica, Manualul de proceduri , Carta 
drepturilor beneficiarilor de servicii sociale si orice alte proceduri interne ale 
Centrului pentru Persoanele Varstnice Cervenia ; 
n) are obligatia sa pastreze confidentialitatea in legatura cu situatiile , 
documentele si informatiile pe care le detine in scop profesional cu respectarea 
legislatiei in vigoare; 
o) rezolva si alte sarcini trasate de conducerea Centrului  pentru Persoanele 
Varstnice Cervenia. 

 
(7)Atributii specifice muncitor calificat spalatoreasa  

a) colecteaza lenjeria de pat, precum si rufele murdare ale asistatilor din teren pe 
baza de evidenta si raspunde de spalarea lor in mod corespunzator; 
b) spala, fierbe si limpezeste rufele de corp ale asistatilor, respectand regulile 
igienico-sanitare; 
c) transporta la uscator lenjeria spalata; 
d) este raspunzatoare de toate lucrurile asistatilor pe tot parcursul procesului de 
curatire, dezinfectare, spalare, uscare, depozitare si predare; 
e) participa la efectuarea curateniei generale in unitate, spaland  perdele, cuverturile, 
paturile, lenjeriile, draperiile, etc. 
f) dezinfecteaza instalatiile de lucru masini de spalat ; 
g) asigura pastrarea si folosirea in bune conditii a inventarului pe care il are in 



- -  
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primire ; 
h) are fata de asistati o comportare cuviincioasa, de solicitudine si respect ; 
i) cunoste si respecta normele S.S.M si I.S.U , aplicandu-le la locul de munca ; 
j) sa nu se prezinte la serviciu sub influenta bauturilor alcoolice si nici sa consume 
asemenea bauturi in timpul serviciului; 
k) sa nu absenteze fara motive temeinice si fara sa anunte in prealabil conducerea 
institutiei despre aceasta; 
l) are obligatia de a cunoaste si de a respecta Regulamentul de organizare si 
functionare, Regulamentul Intern, Codul de etica, Manualul de proceduri, Carta 
drepturilor beneficiarilor de servicii sociale si orice alte proceduri interne ale 
Centrului pentru Persoanele Varstnice Cervenia; 
m) are obligatia sa pastreze confidentialitatea in legatura cu situatiile, documentele 
si informatiile pe carae le detine in scop professional , cu respectarea legislatiei 
profesionale; 
n) rezolva si alte sarcini trasate de conducerea centrului . 

 
(8)Atributii specifice portarului  

a) asigura paza cladirilor unitatii in care isi desfasoara activitatea; 
b) comunica posibilele tentative de efractie, conducerii unitatii; 
c) raspunde de paza materialelor, bunurilor si valorilor aflate in raza postului sau fata 
de intentii ce au ca scop prejudicierea morala sau materiala a unitatii in care isi 
desfasoara activitatea; 
d) raspunde de buna functionarea si utilizare a echipamentului si mijloacele din 
dotare; 
e) tine in permanenta legatura prin mijloacele de comunicare ( telefonic) cu seful 
direct pentru a raporta imediat situatiile ivite in postul incredintat; 
f) raporteaza imediat orice activitate menita sa prejudicieze bunurile unitatii si 
incearca sa ia singur masuri pentru prevenirea unor astfel de fapte sau actiuni; 
g) controleaza personalul unitatii sau persoanele ce au vadita intentie sa prejudicieze 
unitatea ce beneficiaza de serviciile de paza, iar in cazul cand descopera bunuri, 
documente de serviciu, etc. care nu se justifica cu acte doveditoare sa anunte seful 
direct si Politia; 
h) coopereaza cu colegii pentru mentinerea climatului de siguranta si integritatea 
persoanelor si bunurilor aflate pe raza postului; 
k) preda si transmite corespondenta unitatii; 
l) in timpul programului de lucru este obligat sa poarte ecusonul de serviciu; 
m) sa nu se prezinte la serviciu sub influenta bauturilor alcoolice sau cu aspect 
neglijent; 
n) sa nu consume bauturi alcoolice pe perioada executarii serviciului; 
o) sa nu pretinda si sa nu primeasca foloase materiale sau banesti necuvenite, sa nu-
si creeze relatii in randul salariatilor si sa nu desfasoare activitati care prin natura lor 
ar aduce prejudicii unitatii care beneficiaza de serviciile de paza; 
p) sa nu intarzie si  sa nu absenteze de la serviciu nemotivat sau fara instiintarea sau 
acordul in prealabil al sefilor ierarhici; 
r) sa nu paraseasca postul incredintat fara aprobarea sefului ierarhic si sa nu abdice 
din proprie initiative de la indatoririle ce-i revin pe linie de serviciu; 
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s) sa dea dovada de vigilenta si spirit de raspundere in timpul executarii serviciului; 
s) trebuie sa se ocupe de curatenia si intretinerea gradinii din incinta unitatii; 
t) raspunde de predarea – primirea serviciului pe baza de proces – verbal care este 
semnat de ambii portari,  primitor si predator; 
t) consemneaza in caietul de vizitatori cu nume, prenume, act de identitate, 
domiciliul, data intrarii si iesirii persoanelor ce intra si ies din unitate; 
u) in caz de avarii produse la instalatii, conducte sau rezervoare de apa, la retelele 
electrice sau telefonice si in orice alta imprejurare care sunt de natura sa produca 
pagube, sa aduca la cunostinta celor in drept asemenea evenimente si sa ia masuri in 
caz de constatare; 
v) personalul de paza este obligat sa cunoasca foarte bine planul de evacuare in caz 
de incendiu pentru evacuare si indrumarea echipelor de interventie ; 
x) are obligatia de a cunoaste si de a respecta Regulamentul de organizare si 
functionare , Regulamentul Intern, Codul de etica, Manualul de proceduri, Carta 
drepturilor beneficiarilor de servicii sociale si orice alte proceduri interne ale 
Centrului pentru Persoanele Varstnice Cervenia; 
z) rezolva si alte sarcini trasate de conducerea Centrului  pentru Persoanele Varstnice 
Cervenia. 

 
 

 
 
 

ARTICOLUL 13  
Finantarea centrului 

 
(1) In estimarea bugetului de venituri si cheltuieli, centrul are in vedere asigurarea 
resurselor necesare acordarii serviciilor sociale cel putin la nivelul standardelor minime 
de calitate aplicabile. 
(2) Finantarea cheltuielilor centrului se asigura, in conditiile legii, din urmatoarele surse: 
a) contributia persoanelor beneficiare sau a intretinatorilor acestora, dupa caz; 
b) bugetul local al judetului; 
c) bugetul de stat; 
d) donatii, sponsorizari sau alte contributii din partea persoanelor fizice sau juridice din 
tara si din strainatate; 
e) fonduri externe rambursabile  sau nerambursabile; 
f) alte surse de finantare, in conformitate cu legislatia in vigoare. 
 

 
 
 
 
 
 
 



ARTICOLUL 14 
DISPOZITII FINALE

(1) Serviciile specializate §i compartimentele din cadrul Direcpei Generale de Asisten^a 
Sociala §i Protecpa Copilului Teleorman sunt obligate sa asigure Centrului pentru 
Persoanele Varstnice Cervenia sprijinul necesar pentru indeplinirea atribupilor ce ii 
revin.
(2) Prezentul regulament de organizare §i funcponare se completeaza cu prevederile 
actelor normative in domeniu §i ale hotararilor Consiliului Jude^ean Teleorman.
(3) Modificarea §i completarea prezentului regulament se face numai prin hotarare a 

Consiliului Jude^ean Teleorman.

p. PRESEDINTE,

Vicepresedinte 
Cristescu Ionel Danut

Contrasemneaza,
V Secretairal jude^ului,

Jr. Si

Director executiv, Director executiv,

Ec. Melintescu Valentina
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ANEXA 1 

CONTRACT 

pentru acordarea de servicii sociale 

nr.__________/ _______________ 

 

Partile contractante: 

1.DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA SOCIALA, denumita în 

continuare furnizor de servicii sociale, cu sediul în localitatea Alexandria str. Dunarii nr. 

7, judetul/sectorul Teleorman, codul de înregistrare fiscala nr._______, contul 

nr._________________________ deschis la Trezoreria Alexandria, certificatul de 

acreditare seria _______ nr. ____________, reprezentat prin d-na/dl 

_______________________________________, având functia de Director General; 

si 

2. ........................................................................, 

(numele întreg al beneficiarului de servicii sociale) 

denumit în continuare beneficiar, domiciliat/locuieste în localitatea 

..................................................................................,str. .......................... nr. ........., 

judetul/sectorul ................., codul numeric 

personal………………………………………………............, posesor al B.I./C.I. seria ......... nr. 

.................., eliberat/eliberata la data de................ de ……………………………............., 

reprezentat prin domnul/doamna............................................, 

domiciliat/domiciliata în localitatea ...................................., str. ........................... nr......, 

judetul/sectorul ................ posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria ......... nr. ........., 

eliberat/eliberata la data de ..................... de ...................., 

conform..................................................................... 

(se va mentiona actul care atesta calitatea de reprezentant) 

nr. ......................../data......................., 

1. având în vedere: 

- planul de interventie nr. ......../data ...........; 



 

2

- evaluarea complexa efectuata în perioada ..................; 

- planul individualizat de asistenta 

2. convin asupra urmatoarelor: 

 

1. Definitii: 

1.1. contractul pentru furnizarea de servicii sociale - actul juridic încheiat între o 

persoana fizica sau juridica, publica ori privata, acreditata conform legii sa acorde 

servicii sociale, denumita furnizor de servicii sociale, si o persoana fizica aflata în 

situatie de risc sau de dificultate sociala, denumita beneficiar de servicii sociale, care 

exprima acordul de vointa al acestora în vederea acordarii de servicii sociale; 

 

1.2. furnizor de servicii sociale - persoana fizica sau juridica, publica ori privata, 

acreditata conform legii în vederea acordarii de servicii sociale; 

1.3. beneficiar de servicii sociale - persoana aflata în situatie de risc si de 
dificultate sociala, împreuna cu familia acesteia, care necesita servicii sociale, 
conform planului de interventie revizuit în urma evaluarii complexe; 

1.4. servicii sociale - ansamblu de masuri si actiuni realizate pentru a raspunde 
nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup, în vederea prevenirii si 
depasirii unor situatii de dificultate, vulnerabilitate sau de dependenta pentru 
prezervarea autonomiei si protectiei persoanei, pentru prevenirea 
marginalizarii si excluziunii sociale, pentru promovarea incluziunii sociale si în 
scopul cresterii calitatii vietii, definite în conditiile prevazute de Legea nr. 
292/2011 legea asistentei sociale, cu modificările ulterioare;  

1.5. reevaluarea situatiei beneficiarului de servicii sociale - activitatea 
obligatorie a furnizorului de servicii sociale de a evalua situatia beneficiarului 
de servicii sociale dupa acordarea de servicii sociale pe o anumita perioada;  

1.6. revizuirea sau completarea planului individualizat de asistenta si îngrijire - 
modificarea sau completarea adusa planului individualizat pe baza 
rezultatelor reevaluarii situatiei beneficiarului de servicii sociale; 

1.7. contributia beneficiarului de servicii sociale - cota-parte din costul total al 
serviciului/serviciilor acordat/acordate de furnizorul de servicii sociale, în 
functie de tipul serviciului si de situatia materiala a beneficiarului de servicii 
sociale, si care poate fi în bani, în servicii sau în natura;  

1.8. obligatiile beneficiarului de servicii sociale - totalitatea îndatoririlor pe 
care beneficiarul de servicii sociale si le asuma prin contract si pe care le va 
îndeplini valorificându-si maximal potentialul psiho-fizic;  
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1.9. standarde minimale de calitate - ansamblul de cerinte privind cadrul 
organizatoric si material, resursele umane si financiare în vederea atingerii 
nivelului de performanta obligatoriu pentru toti furnizorii de servicii sociale 
specializate, aprobate în conditiile legii;  

1.10. modificari de drept ale contractului de acordare de servicii sociale – 
modificarile aduse contractelor de acordare de servicii sociale în mod 
independent de vointa partilor, în temeiul prevederilor unui act normativ;  

1.11.  forta majora - eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se 
datoreaza greselii sau vinii acestora, care nu putea fi prevazut în momentul 
încheierii contractului si care face imposibila executarea si, respectiv, 
îndeplinirea acestuia;  

1.12.  evaluarea initiala - activitatea de identificare/determinare a naturii 
cauzelor, a starii actuale de dezvoltare si de integrare sociala a beneficiarului 
de servicii sociale, precum si a prognosticului acestora, efectuata prin 
utilizarea de metode si tehnici specifice profesiilor sociale, de catre furnizorul 
de servicii sociale. Scopurile evaluarii sunt cunoasterea si întelegerea 
problemelor cu care se confrunta beneficiarul de servicii sociale si 
identificarea masurilor initiale pentru elaborarea planului initial de masuri;  

1.13.  planul individualizat de asistenta si îngrijire - ansamblul de masuri si 
servicii adecvate si individualizate potrivit nevoilor sociale identificate ca 
urmare a efectuarii evaluarii complexe, cuprinzând programarea serviciilor 
sociale, personalul responsabil si procedurile de acordare a serviciilor sociale;  

1.14. evaluarea complexa - activitatea de investigare si analiza a starii actuale de 
dezvoltare si de integrare sociala a beneficiarului de servicii sociale, a 
cauzelor care au generat si care întretin situatia de dificultate în care acesta 
se afla, precum si a prognosticului acestora, utilizându-se instrumente si 
tehnici standardizate specifice domeniilor: asistenta sociala, psihologic, 
educational, medical, juridic. 

2.*) Obiectul contractului 

2.1. Obiectul contractului îl constituie acordarea în Centrul pentru Persoanele Varstnice 

Cervenia urmatoarelor servicii : 

a) asigurarea persoanelor varstnice protejate maximum posibil de autonomie  

si siguranta; 

b)oferirea conditiilor de ingrijire care sa respecte identitatea, integritatea si demnitatea 

persoanelor varstnice; 

c)mentinerea sau ameliorarea capacitatilor fizice si intelectuale ale persoanelor 

varstnice; 

d)stimularea, participarea acestora la viata sociala; 
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e)facilitarea si incurajarea legaturilor interumane, inclusiv cu familiile persoanelor 

varstnice; 

f) asigurarea, supravegherea si ingrijirea medicala necesara; 

g)prevenirea si  tratarea consecintele legate de procesul de imbatranire; 

h)asigurarea cazarii, hranei, cazarmamentului si conditiilor igienico-sanitare 

corespunzatoare, precum si intretinerea si folosirea eficienta a bazei materiale si a 

bunurilor din dotare; 

i)asigurarea asistentei medicale curente si de specialitate, recuperare, injrijire si 

supraveghere permanenta a persoanelor protejate; 

j)asigurarea  protectiei si asistenta in cunoasterea si exercitarea drepturilor lor; 

k)asigurarea de consiliere si informare atat familiilor cat si persoanelor protejate 

privind problematica sociala(probleme familiale, psihologice etc.) 

l) sa intervina in combaterea si prevenirea institutionalizarii ca posibilitate de abuz din 

partea familiei; 

m)asigurarea posibilitatii de petrecere a timpului liber 

n)asigurarea pazei si securitatatii beneficiarilor 

 

2.2.*) Descrierea serviciilor sociale acordate de furnizorul de servicii sociale: 

       a)Găzduirea în centru: 

Centrul oferă servicii de găzduire, de tip rezidenţial, pe perioada temporară sau 

permanenta pentru 50 de persoane vârstince, din judetul Teleorman.  

 Beneficiarii sunt admişi în centru la cererea acestora si a reprezentanţilor sau 

susţinătorilor legali ai acestora. Centrul asigură beneficiarilor condiţii de locuit conform 

nevoilor de viaţă şi asistenţă ale acestora, într-o locaţie sigură şi accesibilă amplasată în 

comunitate, astfel încât să permită accesul beneficiarilor la toate resursele şi facilităţile 

existente. În centru se asigură fiecarui beneficiar un spaţiu personal adecvat, ce 

corespunde cerinţelor de igienă, siguranţă, accesibilitate, funcţionalitate şi confort, 

conform standardelor minime obligatorii. 

b)Ingrijire de natura medicală : 
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Sunt asigurate în centru, după caz, supravegherea stării de sănătate , asistenţă 

medicală asigurată de către medic şi asistentii medicali, medic de familie în 

concordanţă cu misiunea unităţii şi nevoile beneficiarilor. Beneficiarii primesc servicii 

de prevenire, terapie şi recuperare medicală în baza evaluării / reevaluării nevoilor 

individuale , apelându-se şi la personalul de specialitate din afara Centrului atunci când 

este nevoie . În camin sunt respectate normele legale în vigoare privind eliberarea 

reţetelor, înregistrarea, depozitarea, manipularea, distribuirea şi administrarea 

medicamentelor. Beneficiarii primesc medicamente în baza prescripţiilor medicale cu 

respectarea normelor legale în vigoare. În cazul în care beneficiarii nu-şi pot administra 

singuri medicaţia, acest lucru se efectuează de către personalul medico-sanitar, 

conform prescripţiilor medicale, existând un document special de evidenţă – Fişa  

medicaţiei – monitorizând  astfel starea de sănătate a beneficiarilor. 

Beneficiarii primesc o alimentaţie corespunzatoare din punct de vedere calitativ şi 

cantitativ (aport caloric, diversitate, prelucrare, prezentare, etc), iar atunci când este 

cazul se asigură o hrană dietetică conform prescripţiilor şi recomandărilor medicului. 

Sunt asigurate 3 mese complete pe zi. Centrul asigură fiecărui beneficiar obiecte de 

igienă personală, îmbrăcăminte personala şi încălţăminte adecvată ( – se tine cont de 

preferinţele acestora) şi sunt interzise orice fel de practici care generează 

uniformizarea aspectului exterior. 

Totodată se asigură asistenţă calificată pentru menţinerea igienei personale a 

beneficiarilor care nu se pot îngriji singuri (spălare, bărbierit, îmbrăcat). Lenjeria de pat 

se schimbă de câte ori este cazul, aplicându-se programe de curăţenie şi dezinfecţie 

adecvate pentru toate spaţiile conform legislaţiei în vigoare. 

c) Recuperare şi reabilitare: 

Centrul efectuează o evaluare iniţială a fiecarui beneficiar , ţinând cont de 

programul individual de reabilitare , readaptare şi reintegrare socio - profesională, emis 

( anchetă socială ). Aceasta evaluare iniţială cuprinde: 

- autonomie  personală şi stare fizică, greutate, regim alimentar, văz, auz, 

comunicare, locomoţie, mobilitate generală, istoricul stării de sănătate, medicaţie 

curentă, sănătate mentală, preocupări, nevoilor de educaţie, culturale, religioase, 

siguranţă personală, riscuri, relaţia cu familia şi alte contacte sociale, dependenţă de 

droguri, alcool, tutun, hobby-uri. Se efectuează reevaluarea beneficiarului atunci când 

apar modificări semnificative ale stării sale psiho-fizice şi la ieşirea beneficiarului din 

institutie. Fiecare beneficiar are o Fişă de evaluare individuală în care sunt înregistrate 
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datele privind evaluarea iniţială/reevaluările, păstrate în regim de confidenţialitate, 

beneficiarul sau reprezentantul său legal având acces la acestea. 

În centru se  asigură activităţi de recuperare în baza unui Program Individual de 

Recuperare, care constituie o secţiune a Planului Individual de Intervenţie conform 

standardelor minime de calitate. Acest program este elaborat şi revizuit periodic în 

baza evaluării/reevaluării efectuate pentru fiecare beneficiar, de către o echipă 

multidisciplinară (medic, asistent social, psiholog) cu participarea beneficiarului şi 

familiei acestuia. Program Individual de Recuperare cuprinde în mod necesar, activităţi 

de formare/dezvoltare a abilităţilor de autoservire, îngrijire personală  şi 

autogospodărire în vederea creşterii nivelului de autonomie personală.  

Structura personalului implicat in activităţile de recuperare corespunde normelor 

profesionale şi nevoilor beneficiarilor fiind personal specializat: medic specialist, 

psiholog, asistent social, asistent medical, infirmieră. 

 

d)Consiliere psihologică:    

Prin  psihologul centrului se asigură consiliere şi informare atât beneficiarilor cât şi 

familiilor acestora,  privind problematica socială (familială, psihologică). 

 Consilierea psihologică acordată beneficiarilor priveşte următoarele aspecte: 

1)anularea sentimentului de vinovăţie socială a persoanelor instituţionalizate în centru; 
2)reducerea stigmatizării sociale; 
3)dezinstituţionalizarea persoanelor din camin la nivel mental si social; 
4)petrecerea timpului liber într-un mod plăcut prin satisfacerea plăcerilor fiecarei 

persoane; 
5)crearea unor relaţii armonioase atât între persoanele din centru cât şi cu persoanele 

sau indivizii din exteriorul centrului; 
6)diminuarea sentimentului de inutilitate socială; 
7)eliminarea timpului acordat gândurilor negative şi al singurătăţii; 
8)crearea unui spatiu şi cadru informal unde se pot întalni asistaţii nedependenţi 

pentru a dispune de timpul lor liber. 
Personalul Centrului încurajeaza şi sprijină beneficiarii să menţină relaţia cu 

familia, reprezentantul legal, prietenii, prin telefon, corespondenţă, vizite, ieşiri ale 

utilizatorilor în comunitate, etc. Se informează şi se consultă familiile beneficiarilor 

atunci când se iau decizii importante în legatură cu beneficiarii; deciziile se iau numai 

cu acordul scris al beneficiarilor/reprezentantul legal. 

e)Terapie ocupaţională: 
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Prin activităţile de terapie ocupaţională sunt promovate abilităţile persoanelor cu 

dizabilităţi, sunt antrenate funcţii motrice şi reprezintă pentru aceste persoane o 

modalitate de distragere de la propriile dizabilităţi. 

Fiecare beneficiar vine cu probleme psihice sau/şi fizice individuale. Scopul nostru 

nu poate fi să “vindecăm” aceste probleme, dar poate fi, a invăţa beneficiarul  să  se 

descurce cu aceste probleme. De exemplu pentru un bătrân  cu probleme motrice, 

putem  

să-l învăţăm cum să gasească soluţii ca să se descurce cu anumite lucruri.  

Aici, recuperarea prin terapie ocupaţională îmbrăca mai multe forme: terapia prin 

învăţare şi ergoterapia. Activităţile de tip lucrativ, sunt pentru persoana  un mijloc de 

exprimare, permiţând persoanei să creeze în realitate ceea ce a văzut, trăit sau 

imaginat. Activităţile ergoterapeutice implică gândire, planificare, presupunere şi 

alegere, pentru ca la finalul activităţii, persoana  să fie mandră că a creat o jucărie, un 

panou decorativ, sau un obiect util. Acest lucru le dă un sentiment revigorant şi le 

conferă un simţ al realizării şi încrederii în sine, contribuind la structurarea statutului şi 

rolului persoanei, recunoscute din punct de vedere social. 

 Obiectivele pentru activităţile de ergoterapie sunt: 

• dezvoltarea deprinderilor manuale  

• dezvoltarea respectului faţă de rezultatele muncii lor  

• consolidarea deprinderilor tehnice (ex. tăiat, lipit, îndoit şi formarea unor noi 

deprinderi - împletitul, îmbinarea) 

• consolidarea abilităţilor de a finaliza lucrul început şi disciplina păstrării materialelor 

în ordine  

• educarea rabdării, respectării regulei, cooperarea cu alte persoane în vederea 

realizării unor lucrări de grup 

Alături de terapiile medicamentoase, psihoterapie, recuperarea complexă  

cuprinde şi terapia ocupaţională (ergoterapia). Aceasta urmăreşte recuperarea 

motricităţii, reluarea activităţilor cotidiene, adică redobândirea autonomiei şi 

reintegrarea psiho-socială (reluarea relaţiilor cu mediul psiho-social). 

 f)Socializarea: 

Centrul asigură beneficiarilor condiţii pentru desfăşurarea unor activităţi de 

socializare şi petrecere a timpului liber, atât în incinta centrului cât şi în comunitate, 

acestea deţinând o pondere adecvată în cadrul programului zilnic. În centru sunt 

asigurate condiţii ca beneficiarii să fie informaţi şi să aibă acces la serviciile 
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educaţionale ale comunităţii, în funcţie de nevoile şi opţiunile individuale.În cadrul 

Centrului, beneficiarii sunt sprijiniţi să devină membrii activi şi responsabili ai 

comunităţii de apartenenţă, acesta participând la activităţi culturale(vizitarea unor 

obiective culturale, spectacole), activităţi sportive, activităţi religioase, plimbări în parc, 

excursii. 

Se încurajează menţinerea relaţiei cu familia / reprezentanul legal, prietenii prin 

intermediul telefonului, corespondenţei şi al vizitelor. 

3. Costurile serviciilor sociale acordate si contributia beneficiarului de servicii sociale 

3.1.Costul total pe luna al serviciilor sociale prevazute la pct. 2 este de: 

...................lei/luna. 

3.2. Contributia beneficiarului de servicii sociale nu va influenta acordarea serviciilor 

sociale si nu va îngreuna posibilitatea acestuia de a iesi din starea de dificultate. 

3.3.Contributia lunara a beneficiarului pentru serviciile sociale primite este in cuantum 

de ………………………………………………. Lei 

3.4.Contributia se va achita lunar intre 25-30 ale lunii pentru luna in curs. 

4. Durata contractului 

4.1. Durata contractului este de la data de .................. pâna la data de ................... . 

4.2. Durata contractului poate fi prelungita cu acordul partilor si numai dupa evaluarea 

rezultatelor serviciilor acordate beneficiarului de servicii sociale si, dupa caz, revizuirea 

planului individualizat de asistenta si îngrijire. 

5. Etapele procesului de acordare a serviciilor sociale: 

5.1. implementarea masurilor prevazute în planul de interventie si în planul 

individualizat; 

5.2. reevaluarea periodica a situatiei beneficiarului de servicii sociale; 

5.3. revizuirea planului individualizat de asistenta si îngrijire în vederea adaptarii 

serviciilor sociale la nevoile beneficiarului. 

6. Drepturile furnizorului de servicii sociale: 

6.1. de a verifica veridicitatea informatiilor primite de la beneficiarul de servicii sociale; 
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6.2. de a sista acordarea serviciilor sociale catre beneficiar în cazul în care constata ca 

acesta i-a furnizat informatii eronate; 

6.3. de a utiliza, în conditiile legii, date denominalizate în scopul întocmirii de statistici 

pentru dezvoltarea serviciilor sociale. 

7. Obligatiile furnizorului de servicii sociale: 

7.1. sa respecte drepturile si libertatile fundamentale ale beneficiarului în acordarea 

serviciilor sociale, precum si drepturile beneficiarului de servicii sociale, rezultate din 

prezentul contract; 

7.2. sa acorde servicii sociale prevazute în planul individualizat de asistenta si îngrijire, 

cu respectarea acestuia si a standardelor minimale de calitate a serviciilor sociale; 

7.3. sa depuna toate diligentele pentru a asigura beneficiarul de continuitatea 

serviciilor sociale furnizate, în cazurile de încetare a prezentului contract prevazute la 

pct. 12.1 si 13.1 lit. a) si d); asigurarea continuitatii serviciilor sociale se va realiza si prin 

subcontractare si cesiune de servicii sociale; 

7.4. sa fie receptiv si sa tina cont de toate eforturile beneficiarului de servicii sociale în 

îndeplinirea obligatiilor contractuale si sa considere ca beneficiarul si-a îndeplinit 

obligatiile contractuale în masura în care a depus toate eforturile; 

7.5. sa informeze beneficiarul de servicii sociale asupra: 

- continutului serviciilor sociale si conditiilor de acordare a acestora; 

- oportunitatii acordarii altor servicii sociale; 

- listei la nivel local cuprinzând furnizorii acreditati sa acorde servicii sociale; 

- regulamentului de ordine interna; 

− oricarei modificari de drept a contractului;                                              
7.6. sa reevalueze periodic situatia beneficiarului de servicii sociale, si, dupa caz, sa 

completeze si/sau sa revizuiasca planul individualizat de asistenta si îngrijire exclusiv în 

interesul acestuia; 

7.7. sa respecte, conform legii, confidentialitatea datelor si informatiilor referitoare la 

beneficiarul de servicii sociale; 

7.8. sa ia în considerare dorintele si recomandarile obiective ale beneficiarului cu 

privire la acordarea serviciilor sociale; 
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7.9. sa utilizeze contributia beneficiarului de servicii sociale exclusiv pentru acoperirea 

cheltuielilor legate de acordarea serviciilor sociale; 

7.10. de a informa serviciul public de asistenta în a carui raza teritoriala locuieste 

beneficiarul asupra nevoilor identificate si serviciilor sociale propuse a fi acordate. 

8. Drepturile beneficiarului 

8.1. În procesul de acordare a serviciilor sociale prevazute la pct. 2, furnizorul de 

servicii sociale va respecta drepturile si libertatile fundamentale ale beneficiarului de 

servicii sociale. 

8.2. Beneficiarul are urmatoarele drepturi contractuale: 

a) de a primi servicii sociale prevazute în planul individualizat de asistenta si îngrijire; 

b) de a i se asigura continuitatea serviciilor sociale atât timp cât se mentin conditiile 

care au generat situatia de dificultate; 

c) de a refuza, în conditii obiective, primirea serviciilor sociale; 

d) de a fi informat, în timp util si în termeni accesibili, asupra: 

- drepturilor sociale, masurilor legale de protectie si asupra situatiilor de risc; 

- modificarilor intervenite în acordarea serviciilor sociale; 

- oportunitatii acordarii altor servicii sociale; 

- listei la nivel local cuprinzând furnizorii acreditati sa acorde servicii sociale; 

- regulamentului de ordine interna; 

e) de a participa la evaluarea serviciilor sociale primite si la luarea deciziilor privind 

interventia sociala care i se aplica, putând alege variante de interventie, daca ele 

exista; 

f) dreptul de a avea acces la propriul dosar; 

g) de a-si exprima nemultumirea cu privire la acordarea serviciilor sociale. 

9.*) Obligatiile beneficiarului: 

9.1. sa participe activ în procesul de furnizare a serviciilor sociale si la reevaluarea si 

revizuirea planului individualizat de asistenta si îngrijire; 
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9.2. sa furnizeze informatii corecte cu privire la identitatea si situatia familiala, 

medicala, economica si sociala si sa permita furnizorului de servicii sociale verificarea 

veridicitatii acestora; 

9.3. sa respecte termenele si clauzele stabilite în cadrul planului individualizat de 

asistenta si îngrijire; 

9.4. sa contribuie la plata costurilor serviciilor sociale primite cu o cota-parte din costul 

total al serviciului/serviciilor acordat/acordate de furnizor, conform pct. 3.2 si 3.3; 

9.5. sa anunte orice modificare intervenita în legatura cu situatia sa personala pe 

parcursul acordarii serviciilor sociale; 

9.6. sa respecte regulamentul de ordine interna al furnizorului de servicii sociale (reguli 

de comportament, program, persoanele de contact etc.). 

*) Obligatiile beneficiarului de servicii sociale se vor completa, dupa caz, cu alte 

obligatii specifice tipurilor de servicii sociale prevazute în prezentul contract. 

10.*) Solutionarea reclamatiilor 

10.1. Beneficiarul are dreptul de a formula verbal si/sau în scris reclamatii cu privire la 

acordarea serviciilor sociale.                                           

10.2.Reclamatiile pot fi adresate furnizorului de servic ii sociale direct sau prin 

intermediul oricarei persoane din cadrul echipei de implementare a planului 

individualizat. 

10.3. Furnizorul de servicii sociale are obligatia de a analiza continutul reclamatiilor, 

consultând atât beneficiarul de servicii sociale, cât si specialistii implicati în 

implementarea planului individualizat de asistenta si îngrijire si de a formula raspuns în 

termen de maximum 10 zile de la primirea reclamatiei. 

10.4. Daca beneficiarul de servicii sociale nu este multumit de solutionarea reclamatiei, 

acesta se poate adresa în scris Comisiei de mediere sociala de la nivelul judetului, care 

va clarifica prin dialog divergentele dintre parti sau, dupa caz, instantei de judecata 

competente. 

*) Furnizorul de servicii sociale va avea înscrisa în regulamentul de ordine interioara o 

procedura privind plângerile formulate de beneficiarii de servicii sociale, care va 

respecta pct. 10.1 - 10.3. 

11. Litigii 
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11.1. Litigiile nascute în legatura cu încheierea, executarea, modificarea si încetarea ori 

alte pretentii decurgând din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile 

de solutionare pe cale amiabila. 

11.2. Daca dupa 15 zile de la începerea acestor proceduri neoficiale furnizorul de 

servicii sociale si beneficiarul de servicii sociale nu reusesc sa rezolve în mod amiabil o 

divergenta contractuala, fiecare poate solicita Comisiei de mediere sociala mijlocirea 

solutionarii divergentelor sau se poate adresa instantelor judecatoresti competente. 

12.*) Rezilierea contractului 

*) În functie de natura serviciilor sociale oferite de catre furnizorul de servicii sociale, 

partile contractuale pot conveni asupra daunelor care se vor plati de catre partile 

responsabile. 

12.1. Constituie motiv de reziliere a prezentului contract urmatoarele: 

a) refuzul obiectiv al beneficiarului de servicii sociale de a mai primi serviciile sociale, 

exprimat în mod direct sau prin reprezentant; 

b) nerespectarea în mod repetat de catre beneficiarul de servicii sociale a 

regulamentului de ordine interioara al furnizorului de servicii sociale; 

c) încalcarea de catre furnizorul de servicii sociale a prevederilor legale cu privire la 

serviciile sociale, daca este invocata de beneficiarul de servicii sociale; 

d) retragerea autorizatiei de functionare sau a acreditarii furnizorului de servicii 

sociale; 

e) limitarea domeniului de activitate pentru care furnizorul de servicii sociale a fost 

acreditat, în masura în care este afectata acordarea serviciilor catre beneficiarul de 

servicii sociale; 

f) schimbarea obiectului de activitate al furnizorului de servicii sociale, în masura în 

care este afectata acordarea serviciilor catre beneficiarul de servicii sociale; 

g) neplata de catre beneficiar sau de catre sustinatorii acestuia a contributiei lunare. 

13. Încetarea contractului 

13.1. Constituie motiv de încetare a prezentului contract urmatoarele: 

a) expirarea duratei pentru care a fost încheiat contractul; 

b) acordul partilor privind încetarea contractului; 
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c) scopul contractului a fost atins; 

d) forta majora, daca este invocata; 

e) atunci cand furnizorul de servicii sociale nu mai poate satisface nevoile specifice ale 

beneficiarului. 

 

 

14. Dispozitii finale 

14.1.Partile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului contract, de a 

conveni modificarea clauzelor acestuia prin act aditional numai în cazul aparitiei unor 

circumstante care lezeaza interesele legitime ale acestora si care nu au putut fi 

prevazute la data încheierii prezentului contract. 

14.2. Prevederile prezentului contract se vor completa cu prevederile legislatiei în 

vigoare în domeniu. 

14.3. Limba care guverneaza prezentul contract este limba româna. 

14.4. Prezentul contract va fi interpretat conform legilor din România. 

14.5. Furnizorul de servicii sociale realizeaza monitorizarea si evaluarea serviciilor 

sociale acordate. 

14.6. Masurile de implementare a planului individualizat de asistenta si îngrijire se 

comunica Directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului si Serviciului 

public de asistenta sociala, conform legii. 

14.7. Pe baza raportului cu privire la rezultatele implementarii planului individualizat 

de asistenta si îngrijire, Directia generala de asistenta sociala si protectia copilului  

verifica activitatea centrului. 

*) Anexele la contract: 

a) planul individualizat de asistenta si îngrijire; 

b) fisa de reevaluare a serviciilor sociale acordate beneficiarului de servicii sociale; 

c) planul revizuit de asistenta si îngrijire. 

*) Partile contractante pot stabili de comun acord si alte tipuri de anexe. 
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- Prezentul contract de furnizare a serviciilor sociale a fost încheiat la sediul furnizorului 

de servicii sociale în doua exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractanta si 

intra in vigoare incepand cu data de ____________________. 

 

Furnizorul de servicii sociale,            Beneficiarul de servicii sociale 

DGASPC Teleorman 

 

 

 

Director General      

 _______________________________ 

      (numele si prenumele) 

 

 

                      ...............................                                          ....................... 

                         (semnatura)            (semnatura) 

 

Data____________________       

 

Localitatea______________________ 
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ANEXA 2 

ANGAJAMENT DE PLATĂ 

- titlu executoriu - 

Subsemnatul(a), . . . . . . . . . ., domiciliat(ă) în1) . . . . . . . . . ., în calitate 
de2) . . . . . . . . . ., cu începere de la data de . . . . . . . . . ., mă oblig să plătesc suma 
de . . . . . . . . . ., reprezentând contribuţia lunară de întreţinere stabilită de3) . . . . . . . . . . 
pentru4) . . . . . . . . . ., persoana cu handicap asistată în5) . . . . . . . . . . . 

În cazul în care intervin majorări ale cuantumului contribuţiei lunare de întreţinere, mă 
oblig să plătesc suma stabilită. 

Suma de mai sus se va reţine lunar din venitul subsemnatului de către . . . . . . . . . . a 
judeţului/municipiului . . . . . . . . . . sau va fi urmărită la plată prin6) . . . . . . . . . . . 

Mă angajez pe propria răspundere ca orice modificare cu privire la schimbarea locului 
de muncă, a domiciliului sau a veniturilor să o comunic, în cel mult 15 zile, centrului 
rezidenţial public pentru care am subscris prezentul angajament. 

Întocmit în7) . . . . . . . . . ., la data de . . . . . . . . . ., în trei exemplare dintre care am primit 

un exemplar. 
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Semnătura8) . . . . . . . . . . 

Completat şi semnat în faţa noastră, 

Semnătura9) . . . . . . . . . . 

Se completează cu: 

1) Adresa exactă (localitatea, judeţul, strada, numărul etc.). 

2) Asistat, soţ, soţie, fiu, fiică, mamă, tată, după caz. 

3) Denumirea instituţiei care a calculat contribuţia de întreţinere. 

4) Numele persoanei asistate. 

5) Denumirea şi sediul centrului rezidenţial public. 

6) Administraţia Financiară a Judeţului/Municipiului/Sectorului . . . . . . . . . . . 

7) Localitatea. 

8) Semnătura persoanei care se obligă la plată. 

9) Semnătura conducătorului centrului rezidenţial public, în cazul centrelor cu 
personalitate juridică sau semnătura conducătorului furnizorului de servicii sociale în 
subordinea căruia se află centrul rezidenţial public, în cazul centrelor fără personalitate 
juridică. 

 

 

În angajamentul de plată se menţionează şi consimţământul persoanei care urmează să 
achite contribuţia lunară de întreţinere, în condiţiile majorării cuantumului acesteia ca 
urmare a indexării veniturilor şi a modificării costului mediu lunar de întreţinere. În 
angajamentul de plată se menţionează şi obligaţia de a aduce la cunoştinţa instituţiilor 
competente orice modificare intervenită în situaţia veniturilor personale sau ale familiei 
asistatului. 
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C O N S I L I U L   J U D E Ţ E A N   T E L E O R M A N 
 

 

 

 

 Anexa nr. 12  

la Hotararea  nr. 27 

din 27.02.2017 

 

 

 

 

REGULAMENT  

de organizare şi funcţionare a serviciului  

cu cazare 
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Centrul pentru Persoanele Varstnice  Furculesti 
 
 

 

 

 

COD SERVICIU SOCIAL  – 8730 CR-V- I 
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REGULAMENT  

de organizare şi func ţionare a serviciului social cu cazare  

„ Centrul pentru Persoanele Varstnice  Furculesti ”  

ARTICOLUL 1  
    Definiţie 

 
(1)Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al  Centrului 
pentru Persoanele Varstnice  Furculesti infiintat prin Hotărârea Consiliului Judeţean 
Teleorman nr. 12/31.01.2017,  în vederea asigurării funcţionării acestuia, cu respectarea 
standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor 
beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere si serviciile oferite. 
(2)Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, 
cât şi pentru angajaţii Centrului pentru Persoanele Varstnice  Furculesti şi, după caz, 
pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii legali/convenţionali. 

 
ARTICOLUL 2  

    Identificarea serviciului social 

 
  Centrul pentru Persoanele Varstnice Furculesti este o unitate de asistenta sociala fara 

personalitate juridica cu sediul în satul Furculesti, comuna Furculesti, judeţul 
Teleorman, are cod serviciu social 8730 CR – V- I, este administrat de furnizorul de 
servicii sociale Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman, 
care este acreditata conform Certificatului de acreditare seria AF nr. 001154 din data de 
05.06.2014. 

 
ARTICOLUL 3  

Scopul serviciului social 

Scopul serviciului social „Centrul pentru Persoanele Varstnice  Furculesti” este de a 
asigura, în regim instituţionalizat condiţii corespunzătoare de găzduire, hrană, îngrijire 
personală şi medicală, recuperare, readaptare şi reabilitare, activităţi de ergoterapie şi de 
petrecere a timpului liber, precum şi asistenţă socială, unui număr de maximum 40 de 
persoane vârstnice, pe o perioadă nedeterminată de timp, în funcţie de nevoile 
individuale ale acestora, conform normelor legale privind centrele rezidenţiale şi 
legislaţia specifică ce reglementează domeniul asistenţei sociale. 
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ARTICOLUL 4  

Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare 

 
(1) Serviciul social „Centrul pentru Persoanele Varstnice Furculesti" funcţionează cu 
respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor 
sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011. cu modificările ulterioare, Legea nr. 17/2000 
privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi a altor acte normative secundare aplicabile 
domeniului. 

(2)Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul MMFPSCV nr. 2126 / 2014 privind 
aprobarea Standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare, 
organizate ca centrele rezidenţiale destinate persoanele vârstnice. 

(3)Serviciul social „Centrul pentru Persoanele Varstnice Furculesti" este înfiinţat prin 
Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr.12/31.01.2017 şi funcţionează în 
subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman. 

 

ARTICOLUL 5  

Principiile care stau la baza acordării serviciului social 
 

(1) Serviciul social „Centrul pentru Persoanele Varstnice Furculesti” se organizează şi 
funcţionează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul naţional de 
asistenţă socială, precum şi a principiilor specifice care stau la baza acordării 
serviciilor sociale prevăzute în legislaţia specifică, în convenţiile internaţionale 
ratificate prin lege şi în celelalte acte internaţionale în materie la care România este 
parte, precum şi în standardele minime de calitate aplicabile. 

(2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul „Centrul 
pentru Persoanele Varstnice Furculesti” sunt următoarele: 

a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare; 
b) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte 

egalitatea de şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, 
autonomia şi demnitatea personală şi întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii 
şi pozitive cu privire la persoanele beneficiare; 

c) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare; 

d)  deschiderea către comunitate; 
e)  asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu in realizarea şi exercitarea 

drepturilor lor; 
f)  asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea 

în unitate a unui personal mixt; 

g)  ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, 
ţinându-se cont, după caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de 
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discernământ şi capacitate de exerciţiu; 
h)  facilitarea mentinerii relatiilor personale ale beneficiarului si a contactelor 

directe, dupa caz, cu fratii, parintii, alte rude, prieteni, precum cu alte persoane 
fata de care-acesta a dezvoltat legaturi de  atasament; 

i)  promovarea unui model familial de ingrijire a persoanei beneficiare; 

j)  asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare; 

k)  preocuparea permanentă pentru identificarea soluţiilor de integrare în familie 
sau, după caz. în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, 
în baza potenţialului şi abilităţilor persoanei beneficiare de a trăi independent; 

l)  încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării 
active a acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate; 

m)  asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare; 

n)  asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale;   

o)  primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea 
propriilor capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea 
situaţiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat; 

p)  colaborarea centrului/unităţii cu serviciul public de asistenţă socială. 
 

ARTICOLUL 5  

Beneficiarii serviciilor sociale 

(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în „Centrul pentru Persoanele Varstnice 
Furculesti'' sunt persoanele vârstnice, care au împlinit vârsta de 65 de ani, au domiciliul 
legal in judetul Teleorman si sunt intr-o situatie de dificultate. 
(2) Condiţiile de acces/admitere în centru sunt următoarele: 
a) acte necesare: 

1. cererea persoanei vârstnice / reprezentantului legal; 
2. ancheta socială de la primăria de domiciliu a persoanei vârstnice, cu 

recomandarea de instituţionalizare, cu motivaţia pentru necesitatea acordării  
de servicii rezidenţiale si cu mentiunea in ancheta sociala ca nu exista servicii 
alternative sau rezidentiale pe raza localitatii de domiciliu a persoanei varstnice; 

3. copia documentelor de identitate; 

4. cupon pensie; 

5. adeverinţe medicale de la medicul de familie / medicul specialist.  
angajamentul de plată - de principiu al persoanei vârstnice si/sau al 
reprezentantului legal sau membrilor de familiei în cazul în care veniturile 
persoanei vârstnice nu acoperă costul de intretinere  in CPPV Furculesti. In acest 
caz vor fi anexate si adeverinte de venit ale  membrilor de familie, in conditiile in 
care venitul realizat pe membru de familie este de cel  putin venitul prevazut de 
actele normative specifice; 

6. grila naţională de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, completată de 

medicul de familie şi de asistentul social din cadrul serviciilor publice de    
asistenţă socială de pe raza unde domiciliază persoana vârstnică, conform 
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anexei H.G. nr. 886/5.10.2000; 

7. hotărârea instanţei de tutelă de numire a unui curator pentru persoana vârstnică 
care din cauza bătrâneţii, a bolii sau a unei infirmităţi fizice, deşi capabilă, nu 
poate personal să-şi administreze bunurile sau să-si reprezinte interesele, în 
condiţii corespunzătoare; 

 
b) criteriile de admitere ale persoanelor vârstnice în Centrul pentru Persoanele Varstnice  
Furculesti sunt următoarele: 

1. nu are familie sau nu se află în întreţinerea unei sau unor persoane obligate 

la aceasta, potrivit dispoziţiilor legale in vigoare; sau aceştia nu pot să-şi    
îndeplinească obligaţiile datorită stării de sănătate sau situaţiei economice şi  a 
sarcinilor familiale; 
2. nu are locuinţă şi nici posibilitatea de a-şi asigura condiţiile de locuit pe baza  

resurselor proprii; 
3. nu realizează venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru  

asigurarea îngrijirii necesare; 

4.  nu se poale gospodari singură sau necesită îngrijire specializată; 
5.  se află în imposibilitatea de a-şi asigura nevoile socio-medicale. datorită  

bolii ori stării fizice sau psihice. 
c) vârstnicul poate fi într-una sau mai multe dintre situaţiile mai sus prezentate, celelalte 
neconstituind un criteriu eliminatoriu. Criteriile, în mod cumulativ, pot constitui o 
modalitate de prioritizare a cererilor de admitere. În cazul în care solicitantul va întruni 
unul sau mai multe din criteriile de admitere în camin, va fi emisă de către conducerea  
Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Teleorman o Dispoziţie de 
admitere, care va fi comunicată  centrului, solicitantului/reprezentantului legal şi unităţii 
administrativ teritoriale pe raza căreia domiciliază solicitantul; 

d) in cazul admiterii în caz de urgenţă a unei persoane vârstnice în cadrul Centrului 
pentru Persoanele Varstnice Furculesti se va completa ulterior documentaţia menţionată 
anterior în dosarul de admitere, conform prevederilor legale în vigoare, prin colaborare 
cu specialiştii unităţii rezidenţiale. Admiterea va fi aprobată de către Directia Generala 
de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Teleorman. Criteriul de urgenţă este constituit 
de situaţia de vulnerabilitate şi de risc iminent în care se află persoana vârstnică la un 
moment dat; 

e) la admiterea în cadrul Centrului, beneficiarul sau reprezentantul legal va semna 
Contractul de servicii, model care se găseşte la Anexa 1; 

f) persoanele vârstnice care dispun de venituri proprii vor plăti lunar o contribuţie de 
întreţinere, stabilită pe baza costului mediu lunar de întreţinere, in acest sens, 
beneficiarul din centru va semna, la admitere un angajament de plată – titlu executoriu, 
conform prevederilor legale în vigoare, model care se găseşte la Anexa 2; 

g) În cazul în care veniturile persoanei vârstnice nu acoperă costul de întreţinere în 
CPPV Furculesti se va lua în considerare angajamentul de plata al reprezentanţilor legali 
/ aparţinători / membri de familie prin care aceştia se obligă să achite diferenţa până la 



25 
7

valoarea integrală a contribuţiei lunare pentru serviciile sociale acordate în Centrul 
pentru Persoanele Varstnice Furculesti, în condiţiile în care venitul realizat este de 
minim 728 lei/ membru de familie, document ce se regăseşte depus la dosarul de 
admitere. 

(3)Condiţii de încetare/sistare a serviciilor 

a) incetarea/sistarea serviciilor acordate beneficiarilor pe perioadă determinată se face în 
următoarele situaţii:  
1.la cererea motivată a beneficiarului, iar în acest caz se solicită acordul scris al 
persoanei care îi va asigura găzduirea şi îngrijirea necesară pe perioada respectivă; în 
caz de internare într-o unitate spitalicească pe baza recomandărilor medicului de familie 
sau a personalului medical din serviciul de ambulanţă 
2.în caz de transfer într-un alt centru/ instituţie în scopul efectuării unor terapii/programe 
de recuperare/reabilitare funcţională, se solicită acordul scris al centrului/instituţiei către 
care se efectuează transferul beneficiarului;  
3.în cazuri de forţă majoră; centrul stabileşte împreună cu beneficiarul şi cu serviciul 
public de asistenţă social pe a cărei rază teritorială îşi are sediul centrul modul de 
soluţionare a situaţiei fiecărui beneficiar (transfer în altă unitate rezidenţială, revenire în 
familie pe perioadă determinată etc.). 
b) sistarea serviciilor pe perioadă nedeterminată acordate beneficiarilor în Centrul 
pentru Persoanele Varstnice Furculesti se realizează prin următoarele modalităţi: 
1. cererea personală a beneficiarului (beneficiarul va menţiona în scris locul de 
domiciliu/rezidenţă) sau a reprezentantului legal (în cazul în care persoana vârstnică este 
lipsită de discernământ) - care îşi va lua un angajament scris cu privire la respectarea 
obligaţiei de a asigura găzduirea. îngrijirea şi întreţinerea beneficiarului; 
 2.transferul beneficiarului către un alt serviciu rezidenţial/o altă instituţie, la cererea 
beneficiarului sau a reprezentantului legal; 
 3.la recomandarea Centrului pentru Persoanele Varstnice Furculesti care nu mai are 
capacitatea de a acorda toate serviciile corespunzătoare nevoilor beneficiarului sau se 
închide; furnizorul de servicii sociale stabileşte împreună cu beneficiarul şi cu serviciul 
public de asistenţă social pe a cărei rază teritorială îşi are sediul centrul modul de 
soluţionare a situaţiei (transfer în altă unitate rezidenţial, revenire în familie pe perioadă 
determinată etc.); 

          4.caz de deces al beneficiarului; 
     5.in cazul în care beneficiarul are un comportament inadecvat care face    

 incompatibilă găzduirea acestuia în centru în condiţii de securitate pentru  
           el, pentru ceilalţi beneficiari sau personalul centrului;  
       6.cand beneficiarul nu mai respecta clauzele contractuale.                                                                       

(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Centrul pentru Persoanele 
Varstnice Furculesti au următoarele drepturi: 
a) să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază de 
rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanţă personală ori socială; 
b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv 
la luarea deciziilor privind intervenţia socială care li se aplică; 
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c) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite; 
d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atât timp cât se menţin 
condiţiile care au generat situaţia de dificultate; 
e) să fie protejaţi de lege atât ei. cât şi bunurile lor. atunci când nu au capacitate de 
exerciţiu; 
f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime; 
g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite; 
h) să li se respecte toate drepturile speciale în situaţia în care sunt minori sau persoane 
cu dizabilităţi. 

(5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Centrul pentru Persoanele 
Varstnice Furculesti au următoarele obligaţii : 
a) să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială, 
medicală şi economică: 
b) să participe, în raport cu vârsta, situaţia de dependenţă etc., la procesul de furnizare a 
serviciilor sociale; 
c) să contribuie, în conformitate cu legislaţia în vigoare, la plata serviciilor 
 sociale furnizate, în funcţie de tipul serviciului şi de situaţia lor materială; 
d) sa comunice orice modificare intervenita in legatura cu situatia lor personala;                                        
e) sa respecte prevederile prezentului regulament.        
 

ARTICOLUL 7  

Activit ăţi şi funcţii  
 
(1)Principalele funcţii ale serviciului social „Centrul pentru Persoanele Varstnice 

Furculesti” sunt următoarele: 
a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea 
următoarele activităţi: 

1.  reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana 
beneficiară; 
2. găzduire pe perioada determinată/nedeterminată de timp, în funcţie de nevoile 
individuale ale acestora şi normele legale privind centrele rezidenţiale. 
3. hrană - asigurarea alimentaţiei zilnice (hrănire şi hidratare), în funcţie şi de 
regimul dietetic recomandat pentru cazuri particulare - 3 mese/zi şi suplimente; 
servirea mesei în condiţii de siguranţă şi confort; 
4. ingrijire personală - asigurarea ajutorului zilnic pentru persoanele dependente 
(spălat parţial sau total, bărbierit, pieptănat, îmbrăcat/dezbrăcat. mobilitate, etc.): 
asigurarea suportului şi /sau asistenţei în deplasare (interior/exterior); Supravegherea 
igienei; asigurarea igienizării hainelor şi a lenjeriei personale: asigurarea igienizării 
lenjeriei de pat, obiectelor de cazarmament, etc; 

5. ingrijirea spaţiilor de locuit - asigurarea curăţeniei zilnice; asigurarea igienizării 
permanente şi a curăţeniei generale (văruit, efectuarea de reparaţii, dezinsecţie, 
etc.); 

6. asistenţă medicală- supravegherea stării de sănătate; monitorizarea funcţiilor 
vitale; asigurarea medicaţiei (farmacie); administrarea medicaţiei; efectuarea 
îngrijirilor medicale de bază: efectuarea controlalelor medicale periodice şi a 
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vaccinărilor; sesiuni de informare (regim de viaţă sănătos, educaţie împotriva 
fumatului, alcoolului etc.); terapii de recuperare (masaj, bicicletă, etc.). intervenţie 
în caz de urgenţă conform procedurilor (solicitare ambulanţă etc.); 

7. asistenţă socială - evaluare iniţială, complexă şi reevaluarea beneficiarilor; 
elaborarea Planului individualizat de servicii; consiliere individuală; mediere 
socială; menţinerea relaţiei cu familia, rudele, prietenii; măsurarea gradului de 
satisfacţie a beneficiarilor, încetarea/sistarea acordării serviciilor etc; 

8. intergrare, reintegrare socială - obţinerea vizei de reşedinţă; transferul pensiei pe 
adresa centrului; acomodarea cu noul spaţiu de locuit, cu centru şi cu ceilalţi 
beneficiari; învoiri în comunitate şi/sau în familie; activităţi în aer liber, excursii, 
vizite, etc; 

9. recuperare / readaptare / reabilitare - terapie prin masaj; terapii ocupaţionale; 
terapii pentru deficienţe motorii (bicicletă, plimbări scurte, etc.); terapii de 
relaxare; învoiri în comunitate şi/sau în familie, etc; 

10. ergoterapie şi petrecere a timpului liber - activităţi gospodăreşti (pregătirea 
alimentelor în vederea preparării, activitate în grădină, activitate in curtea 
interioară, întreţinerea plantelor decorative); activităţi socio-culturale (activităţi în 
aer liber, excursii, vizite, schimb de experienţă, sărbătorirea zilelor de naştere a 
beneficiarilor); activităţi ludico-distractive (şah. table, lectură, audiţii muzicale, 
vizionare TV, pictură, integrame. etc.); sărbătorirea evenimentelor culturale si 
religioase (Ziua vârstnicului, Paşte. Crăciun. Mărţişor) etc.; 

11. asistenţă în caz de deces - informarea şi menţinerea legăturilor cu 
aparţinătorii: asigurarea supravegherii permanente; asigurarea serviciilor 
religioase oferite de către preot; facilitarea sau realizarea serviciilor funerare. 

b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi 
publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi: 

1. deţinere şi punerea la dispoziţia  persoanelor interesate a materialelor informative 
privind activităţile derulate şi a serviciile oferite; 
2. facilitarea accesului potenţialilor beneficiari/reprezentanţilor legali/ 
convenţionali/membrilor lor de familie, anterior admiterii beneficiarilor, pentru a 
cunoaşte condiţiile de locuit şi de desfăşurare a activităţilor/serviciilor. în baza unui 
program de vizită; 
3. elaborarea şi utilizarea unui Ghid al beneficiarului pentru informarea exclusivă a 
beneficiarilor sau după caz, a reprezentanţilor legali/ convenţionali/familiilor 
acestora cu privire la serviciile şi facilitatile  oferite; 
4. informarea continuă a beneficiarilor/reprezentanţilor legali asupra 
activităţilor/serviciilor derulate, procedurilor utilizate, precum şi a oricăror aspecte 
considerate  utile’;                                                        

5. elaborarea de rapoarte de activitate. 

c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de 
promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de 
dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de 
persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activităţi: 
1.elaborează şi aplică Carta drepturilor beneficiarilor; 

2.informează beneficiarii asupra drepturilor lor; 
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3.măsoară gradul de satisfacţie a beneficiarilor cu privire la condiţiile de furnizare a 
serviciilor sociale, facilităţile oferite şi activităţile desfăşurate, aduse la cunoştinţa 
beneficiarilor, familiilor sau reprezentanţilor lor legali; 
4.elaborează şi aplică un Cod de etică; 
5.cunoaşterea de către personal a modalităţilor de abordare şi relaţionare cu beneficiarii, 
în funcţie de situaţiile particulare în care aceştia se află; 
6.dispune de proceduri şi regulamente interne care respectă şi sprijină drepturile 
beneficiarilor în ceea ce priveşte egalitatea de şanse şi tratament, precum şi participarea 
egală a acestora în procesul de furnizare a serviciilor sociale; 
7.asigură beneficiarilor respectarea demnităţii, autodeterminării, autonomiei în 
gestionarea propriilor bunuri şi a dreptului la intimitate personală; 
8.deţine şi aplică proceduri privind protecţia împotriva abuzurilor şi neglijării şi 
proceduri privind intervenţia în cazul actelor de agresiune verbală / agresiune fizică atât 
asupra beneficiarilor cât şi asupra personalului angajat în centru; 

9.dispune de proceduri de asigurare a confidenţialităţii, cunoscute de personal şi de 
beneficiari, a căror eficienţă este evaluată anual; 
10.asigură condiţiile necesare pentru exprimarea opiniei beneficiarilor cu privire la 
serviciile primite; 
11.informează beneficiarii asupra modalităţii de formulare a eventualelor 
sesizări/reclamaţii;  

12.asigură evidenţa incidentelor deosebite care afectează beneficiarul. 

     d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi: 

1.elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor; 

2.realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate prin: chestionare completate de 
beneficiari/familie/reprezentanţi legali; completarea lunara a fişei de Monitorizare a 
serviciilor, completarea Raportului anual de activitate, etc; 
3. măsurarea gradului de satisfacţie a beneficiarilor cu privire la condiţiile de furnizare a 
serviciilor sociale, facilităţile oferite şi activităţile desfăşurate, aduse la cunoştinţa 
beneficiarilor, familiilor sau reprezentanţilor lor legali; 
4.informarea beneficiarilor asupra modalităţii de formulare a eventualelor 
sesizări/reclamaţii.  

 e)  de administrare a resurselor financiare, materiale si umane ale centrului prin 
realizarea următoarelor activităţi: 

1. cunoasterea si aplicarea normelor legale privind gestionarea si  administrarea 
resurselor financiare, materiale si umane ale centrului;  

2. respectarea de catre personalul angajat a fisei postului si a sarcinilor trasate de 
conducerea unitatii; 

3. folosirea resurselor materiale si umane in vederea respectarii si indeplinirea 
obiectivelor specifice centrului; 

4. asigurarea de catre camin pentru personalul propriu a oprtunitatilor si conditiilor 
necesare cresterii performantelor profesionale; 

5. realizarea evaluarii anuale a personalului de catre conducerea centrului. 
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ARTICOLUL 8  

Structura organizatorica, numarul de posturi si categoriile de personal 
 

(1)Serviciul social Centrul pentru Persoanele Varstnice - Furculesti functioneaza 
cu un numar total de personal, 20 de posturi, din care: 

 
a) personal de conducere : 
1. Sef Centru- 1 post; 
2.coordonator personal de specialitate- 1 post; 
b) compartimentul  ingrijirea sanatatii: 
1.medic primar – 0.5 post 
2.doctor stomatolog- 0.5 post 
3.asistent medical- 4 posturi 
4.asistent medical(farmacist)- 1 post 
5.infirmiera- 4 posturi 
6.ingrijitoare- 4 posturi 
c) compartimentul economic, tehnic, administrativ si de intretinere: 
1.economist- 1 post 
2.muncitor calificat- 1 post 
3.ingrijitor- 2 posturi 
 (2)personalul de specialitate reprezinta minim 60% din totalul personalului. 
  ( 3) Raportul angajat/beneficiar este de 1/2. 
 
    

 
ARTICOLUL 9  

Personalul de conducere 
(1) Personalul de conducere este: 
a) Sef de centru; 
b)Coordonator personal de specialitate; 
 
(2)Atribuţiile sefului de centru: 
a) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de 
personalul serviciului şi propune organului competent sancţiuni disciplinare 
pentru salariaţii care nu isi indeplinesc in mod corespunzator atributiile, cu 
respectarea prevederilor legate din domeniul furnizarii serviciilor sociale, codului 
muncii etc.; 
b) elaboreaza rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul 
implementarii obiectivelor si intocmeste informari pe care le prezinta furnizorului de 
servicii sociale; 
c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire si 
perfectionare; 
d) colaboreaza cu alte camine/alti fumizori de servicii sociale si/sau alte structuri ale 
societatii civile in vederea schimbului de bune practici, a imbunatatirii permanente a 
instrumentelor proprii de asigurare a calitatii serviciilor, precum pentru identificarea 
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celor mai bune servicii care sa raspunda nevoilor persoanelor beneficiare; 
e) intocmeste raportul anual de activitate; 
f) asigura buna desfasurare a raporturilor de munca dintre angajatii 
serviciului/caminului; 
g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice si a 
numarului de personal; 
h) desfasoara activitati pentru promovarea imaginii caminului in comunitate; 
i) ia  in considerare si analizeaza orice sesizare care ii este adresata, referitoare la 
incalcari ale drepturilor beneficiarilor in cadrul serviciului pe care il conduce; 
j) raspunde de calitatea activitatilor desfasurate de personalul din cadrul serviciului si 
dispune, in limita competentei, masuri de organizare care sa conduca la imbunatatirea 
acestor activitati sau, dupa caz, formuleaza propuneri in acest sens; 
k) organizeaza activitatea personalului asigura respectarea timpului de lucru si a 
regulamentului de organizare functionare; 
I) reprezinta serviciul in relatiile cu furnizorul de servicii sociale dupa caz, cu 
autoritatile si institutiile publice, cu persoanele fizice si juridice din tara si din strainatate 
in functie de mandatul primit din partea conducerii DGASPC Teleorman; 
m) asigura comunicarea si colaborarea permanenta cu serviciul public de asistenta 
sociala de la nivelul primariei si de la nivel judetean, cu alte institutii publice locale si 
organizatii ale societatii civile active in comunitate, in folosul beneficiarilor; 
n) asigura indeplinirea masurilor de aducere la cunostinta atat personalului, cat 
beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare si functionare; 
o) asigura incheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale; 
p) alte atributii prevazute in standardul minim de calitate aplicabil. 
(3)Functiile de conducere se ocupa prin concurs sau, dupa caz, examen, in 
conditiile legii. 
(4)Candidatii pentru ocuparea functiei de conducere trebuie sa fie absolventi cu diploma 
de invatamant superior in domeniul psihologie, asistenta sociala sociologie, cu vechime 
de minimum 2 ani in domeniul serviciilor sociale, sau absolventi cu diploma de licenta 
ai invatamantului superior in domeniul juridic, medical, economic si al stiintelor 
administrative, cu experienta de minimum 5 ani in domeniul serviciilor sociale. 
(5)Sanctionarea disciplinara sau eliberarea din functie a conducatorilor institutiei se face 
in conditiile legii. 
 
(6)Atribuţii coordonator personal de specialitate. 
 

a) generale: 
 

1. asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu 
respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile şi a 
prezentului regulament; 

2. colaborează cu specialişti din alte centre în vederea soluţionării cazurilor, 
identificării de resurse etc.; 

3. monitorizează respectarea standardelor minime de calitate; 
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4. sesizează sefului de centru toate situaţiile care pun în pericol siguranţa 
beneficiarului, situaţii de nerespectare a prevederilor prezentului regulament si a 
standardelor minime de calitate aplicabile; 

5. întocmeşte rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată; 
6. face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului 
şi respectării legislaţiei; 

7. propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi 
perfecţionare; 

8. asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii centrului; 
 

b) specifice: 
 

Coordoneaza, indruma si verifica daca:  
1. beneficiarul admis în centru este evaluat din punct de vedere al statusului 

funcţional fizic şi psihic, stării de sănătate şi gradului de autonomie păstrată, 
capacităţii de comunicare, relaţiilor familiale şi sociale, nivelului de educaţie, 
situaţiei socio-economice, nevoilor speciale de tratament şi de 
recuperare/reabilitare, nevoilor educaţionale, culturale şi spirituale, riscurilor 
posibile, eventualelor dependenţe (droguri, alcool, tutun, etc.), a capacității de 
muncă;  

2. planul individualizat de asistenţă şi îngrijire se elaborează în baza 
evaluării/reevaluării nevoilor beneficiarului, a datelor cuprinse în documentele 
emise de structurile specializate în evaluare complexă, în evaluările şi 
recomandările medicale, în documentele emise de alte structuri de specialitate; 

3. monitorizarea situaţiei beneficiarului şi a aplicării planului individualizat de 
asistenţă şi îngrijire se realizează corespunzator de catre responsabilul de caz, 
numit de catre conducătorul centrului; 

4. beneficiarii primesc ajutor pentru realizarea activităţilor de bază ale vieţii;  

5. beneficiarii primesc ajutor şi îngrijire adecvată pentru a-şi continua viaţa în 
demnitate şi respect;  

6. igiena personală şi aspectul exterior decent sunt păstrate şi menţinute pentru toţi 
beneficiarii; 

7. beneficiarii primesc suport şi asistenţă adecvată nevoilor proprii, în vederea 
asigurării unui stil de viaţă cât mai activ posibil;    

8. beneficiarii primesc asistenţă adecvată pentru sănătate, respectiv supraveghere şi 
tratament, în baza prescripţiilor medicale; 

9. fişa de monitorizare servicii este completată corespunzător cu datele privind 
supravegherea stării de sănătate a beneficiarului; 

10. medicaţia urmată de beneficiar sau medicaţia administrată acestuia este 
consemnată în fişa de monitorizare servicii a beneficiarului; 

11. medicamentele şi materialele sanitare sunt depozitate în condiţii de siguranţă; 
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12. planurile individualizate de asistenţă şi îngrijire şi fi şele de monitorizare servicii 
ale beneficiarilor detaliază serviciile/terapiile de recuperare/reabilitare funcţională 
recomandate şi urmate de beneficiari;  

13. personalul de specialitate încurajează şi sprijină beneficiarii în vederea participării 
la activităţile cotidiene din  centru, în scopul prezervării autonomiei funcţionale şi 
a unei vieţi independente; 

14. programele de integrare/reintegrare socială sunt coordonate şi realizate de 
personalul de specialitate; 

15. dormitoarele/camerele personale sunt amenajate astfel încât să asigure un mediu 
ambiant confortabil, adaptat  nevoilor beneficiarilor, se menţin curate şi după caz, 
igienizate; 

16. beneficiarii sunt protejaţi împotriva abuzurilor, neglijării, discriminării sau 
tratamentului degradant sau inuman;    

17. posibilele incidente ce pot apare în perioada de rezidenţă a beneficiarului sunt 
cunoscute de familie şi/sau de instituţiile competente.   

 
 

ARTICOLUL 10  
Personalul de specialitate, de ingrijire si asistenta. Personal de specialitate 

 
(1)Personalul de specialitate este compus din : 

a) medic primar; 
b) medic dentist; 
c) asistent medical principal; 
d) asistent medical (farmacist); 
e) infirmiere; 
f) ingrijitoare. 

 
(2)Atributii ale personalului de specialitate: 

a) asigura derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea 
prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile si a prezentului 
regulament;      
b) colaboreaza cu specialisti din alte centre in vederea solutionarii cazurilor; identificarii 
de resurse etc.; 
c) monitorizeaza respectarea standardelor minime de calitate;                                                                
d) sesizeaza conducerii caminului situatii care pun in pericol siguranta beneficiarului, 
situatii de nerespectare a prevederilor prezentului regulament etc.; 
e) intocmeste rapoarte periodice cu privire la activitatea derulata; 
f) face propuneri de imbunatatire a activitatii in vederea cresterii calitatii serviciului si 
respectarii legislatiei; 
g) alte atributii prevazute in standardul minim de calitate aplicabil. 
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     (3)Atributii specifice pentru medic primar 
a)  evalueaza beneficiarii la intrarea in camin si pe intreaga durata a masurii de 
protectie prin intocmirea si redactarea PIP. 
b)  organizeaza, controleaza alimentatia beneficiarilor pentru asigurarea de meniuri 
corespunzatoare si variate cu incadrarea alocatiei de hrana zilnica pentru beneficiari; 
c)  aproba si semneaza lista zilnica de alimente si alte materiale care se scad pe 
cheltuieli; 
d)  organizeaza la inceputul programului, raportul de vizita zilnic, ocazie cu care se 
analizeaza evenimentele din ultimele 24 ore, stabilindu-se masurile necesare; 
e)  organizeaza analiza periodica a calitatii muncii de asistanta medicala impreuna cu 
cabinetele de profil si ia masuri corespunzatoare pentru imbunatatirea activitatii, medici 
de familie, medici specialisti etc. 
f)  colaboreaza cu medicii in vederea stabilirii diagnosticului si aplicarii 
corespunzatoare a tratamentului; 
g)  organizeaza consultatii medicale de specialitate; 
h)  organizeaza si raspunde de activitatea de recuperare medicala( terapie cu agenti 
fizici, ergoterapie etc); 
i)  controleaza, indruma si raspunde de aplicarea masurilor de igiena si antiepidemice 
in vederea eliminarii infectiilor interioare; 
j)  intocmeste, semneaza si controleaza condica de medicamente pentru aparatul de 
urgenta si pentru beneficiarii pe care- i ingrijeste; 
k)  controleaza aparatul de urgenta privind termenele de valabilitate a medicamentelor 
si materialelor sanitare si registrului pentru eliberarea acestora; 
l)  supravegheaza evolutia tratamentelor medicale pe care le prescrie beneficiarilor pe 
care-i ingrijeste; 
m)  raspunde de buna utilizare si interetinere a aparaturii, instrumentarului si intregului 
inventar al compartimentului; 
n)  efectueaza permanent activitatea de educatie sanitara a beneficiarilor si raspunde de 
respectarea principiilor care stau la baza cresterii calitatii serviciului; 
o)  face propuneri de imbunatatire a activitatii in vederea cresterii calitatii serviciului; 
p)  izoleaza beneficiarii contagiosi in locuri special amenajate; 
q)  controleaza si raspunde permanent de disciplina, tinuta corecta si comportamentul 
personalului si al beneficiarilor care-i ingrijeste; 
r) informeaza conducerea Centrului asupra activitatii compartimentului; 
s)  asigura respectarea regulilor de intrare in camin a beneficiarilor; 
t) respecta R.O.F. si R.I. al Centrului pentru Persoanele Varstnice Furculesti; 
u) are un comportament corect, civilizat, colegial in raporturile cu colegii de munca, 
fiind interzise certurile de orice natura sau ridicarea tonului atat la beneficiari cat si in 
fata acestora; 
v) are obligatia sa pastreze confidentialitatea problemelor de serviciu atunci cand 
interesele institutiei si persoanei in dificultate cer acest lucru; 
w) are obligatia de a semna zilnic in condica de prezenta cu mentionarea orei de venire 
si de plecare din serviciu; 
x) respecta graficul de tura stabilita; 
y) nu va parasi locul de munca fara aprobarea sefului de centru; 
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z) schimbarea turei de lucru se va solicita in cerere scrisa si aprobata de seful de centru; 
aa) are obligatia de a respecta programarea concediului de odihna planificat la inceputul 
anului; 
bb) este interzis fumatul, venirea la serviciu in stare de ebrietate si consumul de bauturi 
alcoolice in timpul programului de lucru: 
cc) are obligatia sa apere patrimoniul institutiei si sa propuna masuri de reglementare a 
situatiei; 
dd) isi insuseste si respecta normele de securitate si sanatate in munca prevazute in 
Legea 319/2006 si normele de aplicare a acestora; 
ee) isi insuseste si respecta normele generale de aparare impotriva incendiilor, Legea nr. 
307/2006;   
 
   (4) Atributii specifice pentru medic dentist 

a) efectueaza servicii medicale stomatologice de urgenta; 
b) examineaza si stabileste diagnosticul si tratamentul afectiunilor buco- dentar, in 

raport cu posibilitatile tehnice de care dispune; 
c) depisteaza activ afectiunile buco- dentare, aplica masurile de prevenire a acriei 

dentare, precum si asanarea focarelor dentare; 
d) raspunde de coordonarea intregului cabinet de stomatologie de urgenta; 
e) stabileste coordonatele privind consumul de medicamente si materiale sanitare la 

nivelul cabinetului stomatologic de urgenta in vederea unei utilizari judicioase a 
fondului caminului; 

f) controleaza, indruma si raspunde de aplicarea masurilor de igiena si 
antiepidemice in vederea infectiilor interioare; 

g) intocmeste, semneaza si controleaza condica de medicamente pentru aparatul de 
urgenta si pentru beneficiari pe care-i ingrijeste; 

h) controleaza aparatul de urgenta privind termenele de valabilitate a 
medicamentelor si materialelor sanitare si registrului pentru eliberarea acestora; 

i) raspunde de buna utilizare si intretinere a aparaturii, instrumentarului si intregului 
inventar al compartimentului; 

j)  informeaza conducerea centrului asupra activitatii compartimentului; 
k) respecta R.O.F. Si R.I. al Centrului pentru Persoanele Varstnice Furculesti; 
l) face propuneri de imbunatatire a activitatii in vederea cresterii calitatii serviciului; 
m) are obligatia de a semna zilnic in condica de prezenta cu mentionarea orei de 

venire si de plecare din serviciu; 
n) respecta graficul de tura stabilita; 
o) nu va parasi locul de munca fara aprobarea sefului de centru; 
p) schimbarea turei de lucru se va solicita in cerere scrisa si aprobata de seful de 

centru; 
q) are obligatia de a respecta programarea concediului de odihna planificat la 

inceputul anului; 
r)  este interzis fumatul, venirea la serviciu in stare de ebrietate si consumul de 

bauturi alcoolice in timpul programului de lucru: 
s) are obligatia sa apere patrimoniul institutiei si sa propuna masuri de reglementare 

a situatiei; 
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t) isi insuseste si respecta normele de securitate si sanatate in munca prevazute in 
Legea 319/2006 si normele de aplicare a acestora; 

u) isi insuseste si respecta normele generale de aparare impotriva incendiilor, Legea 
nr 307/2006.  

      
     (5) Atributii specifice pentru asistent medical principal 
 

a) evalueaza beneficiarii la internarea in centru si pe durata  masurii de protectie prin 
intocmirea si reactualizarea PIP; 

b) isi desfasoara activitatea in mod responsabil conform reglementarilor profesionale 
cerintelor postului; 

c) acorda prim ajutor in situatie de urgenta chemand medicul; 
d) prezinta medicului beneficiarul, asistat sau venit la consultatie; 
e) participa la examinarea de catre medic a persoanelor gazduite la centru, 

informandu-l asupra starii si evolutiei acestora si executa indicatiile medicului cu 
privire la efectuarea tratamentului si a analizelor medicale, la regimul alimentar si 
la igiena persoanelor respective;  

f) raspunde de ingrijirea beneficiarilor bolnavi din izolator;  
g)  supravegheaza efectuarea toaletei, schimbarii lenjeriei de corp si pat, a schimbarii 

pozitiei beneficiarului bolnav a crearii conditiilor pentru satisfacerea nevoilor 
fiziologice ale beneficiarilor internati;  

h) observa apetitul beneficiarilor internati, supravegheaza alimentarea beneficiarilor 
dependenti de ingrijirea medica, supravegheaza distributia alimentelor conform 
dietei recomandate de medic;  

i) observa simptomele starea beneficiarilor internati, pe care le noteaza si le 
comunica medicului;  

j) administreaza personal medicatia efectueaza tratamente conform prescriptiei 
medicale ;  

k) recolteaza produse biologice pentru examenele de laborator atunci cand medicul 
solicita acest lucru;  

l) pregateste beneficiarul si it insotete atunci cand medicul recomandd internarea in 
spital, sau investigatii in centrele medicale;  

m) efectueaza verbal si in scris predarea serviciului in cadrul raportului de tura;  
n) supervizeaza si coordoneaza activitatile desfasurate de infirmiere;  
o) supravegheaza colectarea materialelor si instrumentarului de unica folosintd 

utilizat  si se asigura de depozitarea acestora in vederea distrugerii;  
p) pregateste materialele instrumentarul in vederea sterilizarii;  
q) depisteaza bolnavii cu afectiuni infecto — contagioase si ia masuri de izolare a 

acestora;  
r) efectueaza controlul epidemiologic de sosire in unitate a beneficiarului;                                         
s) acorda in lipsa medicului, ajutor de urgenta, se ingrijeste de transportul bolnavului 

la unitatea sanitara de specialitate, raporteaza sefului de centru,  la revenirea in 
unitate, asupra  ajutorului de urgenta acordat precum cu privire la evolutia starii 
de sanatate a bolnavului respectiv, la unitatea la care a fost internat;  

t) organizeaza  si desfasoara programe de educatie sanitara;  
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u) efectueaza tratamentele, imunizarile testarile biologice conform prescriptiilor 
medicale;  

v) participa raspunde in cadrul echipei la desfasurarea diferitelor actiuni colective 
vaccinari, examene de bilant clinic, aplicarea masurilor de lupta in focar, 
campanii de profilaxie combatere a bolilor transmisibile;  

w) controleaza, verifica reorganizeaza aprovizionarea periodica cu materiale 
specifice activitatii antiepidemice;  

x) participa la acordarea ingrijirilor paleative(cei care sunt pe moarte);     
y) verifica prin sondaj corectitudinea distribuirii mesei la beneficiari                                                        
z) executa si alte sarcini trasate de care medic conducerea intitutiei;  
aa) actioneaza in conformitate cu S.S.C. existente, asumandu-si rolurile 

corespunzatoare; 
bb) aduce la cunostinta conducerii caminului orice disfunctiuni intalnite care 

pot aduce prejudicii sanatatii beneficiarilor din institutie;  
cc) respecta R.O.F. si R.I. al Centrului pentru Persoanele Varstnice Furculesti; 
dd) primeste si solutioneaza alte sarcini trasate de conducerea institutiei, pe 

linie ierarhica, in limita competentelor profesionale pe care le are. 
ee)  are obligatia de a semna zilnic in condica de prezenta cu mentionarea orei de 

venire si de plecare din serviciu; 
ff)  respecta graficul de tura stabilita; 
gg) nu va parasi locul de munca fara aprobarea sefului de centru; 
hh) schimbarea turei de lucru se va solicita in cerere scrisa si aprobata de seful 

de centru; 
ii)  are obligatia de a respecta programarea concediului de odihna planificat la 

inceputul anului; 
jj)  este interzis fumatul, venirea la serviciu in stare de ebrietate si consumul de 

bauturi alcoolice in timpul programului de lucru: 
kk) are obligatia sa apere patrimoniul institutiei si sa propuna masuri de 

reglementare a situatiei; 
ll)  isi insuseste si respecta normele de securitate si sanatate in munca prevazute in 

Legea 319/2006 si normele de aplicare a acestora; 
mm) isi insuseste si respecta normele generale de aparare impotriva incendiilor, 

Legea nr. 307/2006.  
 
 (6)Atributii specifice asistent medical – farmacist; 

a) asigura aprovizionarea, conservarea si eliberarea produselor medicamentoase; 
b) efectueaza receptia cantitativa si calitativa a produselor medicamentoase de uz 

uman la primirea lor in fatmacie; 
c) aranjeaza produsele elaborate in farmacie; 
d) elibereaza medicamentele pe baza de condica; 
e) evidentierea medicamentelor expirate; 
f) evidentierea medicamentelor retrase din farmacie; 
g) respecta regulile de buna practica farmaceutica;   
h) realizeaza controlul stocurilor si informeaza conducerea la epuizarea acestora; 
i) Primeste si solutioneaza alte sarcini trasate de conducerea institutiei, pe linie 
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ierarhica, in limita competentelor profesionale pe care le are; 
j) respecta R.O.F. si R.I. al  Centrului  pentru Persoanele Varstnice Furculesti; 
k)  are obligatia de a semna zilnic in condica de prezenta cu mentionarea orei de 

venire si de plecare din serviciu; 
l) respecta graficul de tura stabilita; 
m) nu va parasi locul de munca fara aprobarea sefului de centru; 
n) schimbarea turei de lucru se va solicita in cerere scrisa si aprobata de seful de 

centru; 
o) are obligatia de a respecta programarea concediului de odihna planificat la 

inceputul anului; 
p) este interzis fumatul, venirea la serviciu in stare de ebrietate si consumul de 

bauturi alcoolice in timpul programului de lucru: 
q) are obligatia sa apere patrimoniul institutiei si sa propuna masuri de reglementare 

a situatiei; 
r) isi insuseste si respecta normele de securitate si sanatate in munca prevazute in 

Legea 319/2006 si normele de aplicare a acestora; 
s) isi insuseste si respecta normele generale de aparare impotriva incendiilor, Legea 

nr.307/2006.   
 
(7)Atributii specifice personalului pentru infirmiere; 

a) efectueaza toaleta beneficiarilor (baie, imbracat), cantarire, si ajuta la formarea 
bunelor deprinderi; 

b) schimba lenjeria de corp si pat, pozitia beneficiarului si asigura conditiile 
corespunzatoare pentru satisfacerea nevoilor fiziologice ale beneficiarilor din 
centru; 

c) supravegheaza in permanenta curatenia beneficiarilor schimbandu-le lenjeria ori 
de cate ori este nevoie; 

d) intretine pregateste paturile, dormitoarele si sala de mese ; 
e) preda lenjeria murdara, primeste pe cea curata si raspunde de inventarul ce i-a fost 

incredintat; 
f) nu are voie sa administreze medicamente beneficiarilor de la modulele la care a 

fost repartizat sau din infirmerie, fara acordul medicului/asistentului medical; 
g) sub indrumarea organelor sanitare va efectua combaterea parazitilor; 
h) preda la spalatorie cazarmamentul, echipamentul lenjeria beneficiarilor pe baza de 

proces verbal de predare primire cu spalatoreasa si ii preia intocmind acelesi 
forme; 

i) participa la cursuri de igiena; 
j) isi insuseste si respecta legislatia in vigoare cu privire la protectia sociala ; 
k) actioneaza in conformitate cu Standardele minime de calitate existente, 

asumandu-si rolurile corespunzatoare;  
l)  aduce la cunostinta conducerii centrului orice disfunctii intalnite care pot aduce 

prejudicii sanatatii beneficiarilor cu nevoi sociale sau speciale din institutie; 
m) primeste si solutioneaza alte sarcini trasate de conducerea institutiei, pe linie 

ierarhica, in limita competentelor profesionale pe care le are;  
n) respecta R.O.F. si R.I. Al Centrului pentru Persoanele Varstnice Furculesti; 
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o)  are obligatia de a semna zilnic in condica de prezenta cu mentionarea orei de 
venire si de plecare din serviciu; 

p) respecta graficul de tura stabilita; 
q) nu va parasi locul de munca fara aprobarea sefului de centru; 
r) schimbarea turei de lucru se va solicita in cerere scrisa si aprobata de seful de 

centru; 
s) are obligatia de a respecta programarea concediului de odihna planificat la 

inceputul anului; 
t) este interzis fumatul, venirea la serviciu in stare de ebrietate si consumul de 

bauturi alcoolice in timpul programului de lucru: 
u) are obligatia sa apere patrimoniul institutiei si sa propuna masuri de reglementare 

a situatiei; 
v) isi insuseste si respecta normele de securitate si sanatate in munca prevazute in 

Legea 319/2006 si normele de aplicare a acestora; 
w) isi insuseste si respecta normele generale de aparare impotriva incendiilor, Legea 

nr. 307/2006; 
x) are capacitate de organizare, rigurozitate în întocmirea proiectelor de meniuri; 
y) are cunostinte de gastronomie;  
z) se preocupa de pregatirea, în cele mai bune conditii igienico-sanitare, a hranei din 

timpul zilei, având grija sa fie pregatite toate alimentele scoase din magazie, în functie 
de numarul de beneficiari din centru; 

aa) preia, de la magazia de alimente, L.Z.A. de alimente aprobata de catre Seful de centru, 
conform meniului stabilit pentru ziua respectiva si semnează L.Z.A.; 

bb) verifica si se asigura ca atât produsele preparate, cât si produsele nepreparate sunt 
bine pastrate, în conformitate cu normele sanitar-veterinare în vigoare;  

cc) tine cont, în masura posibilitatilor, de optiunile beneficiarilor în stabilirea proiectului de 
meniu;  

dd) meniul se va întocmi împreună cu gestionarul, asistentul medical si seful de 
centru, conform retetarului aprobat de conducerea DGASPC Teleorman; 

ee) are grija în permanenta ca meniurile preparate sa fie gustoase si sa aiba aspect placut;  
ff)  raspunde de circuitul corect al alimentelor eliberate din magazie si al resturilor 

alimentare, precum si de pastrarea lor în conditii corespunzatoare de igiena si 
depozitare;  

gg) recoltează probele de alimente din hrana pregătită conform meniului pentru ziua 
respectivă şi le păstrează la temperatura de 4 grade timp de 48 de ore; completează 
graficul de temperatură din frigider;  

hh) nu va permite accesul în bucatarie si în spatiile anexe a altor persoane decât a 
personalului de serviciu si a organelor de control din unitate (sef centru, asistent 
medical) si a personalului medico-sanitar sau alte organe de control însotite de seful de 
centru;  

ii)  nu are voie sa înstraineze alimente si obiecte de inventar aflate în gestiunea Centrului;  
jj)  participă, alături de asistentul medical, magazionerul, şi beneficiari, la intocmirea 

meniului saptamânal. 
  

(8) Atributii specifice pentru ingrijitoare: 
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a) asigura zilnic curatenia si aerisirea institutiei, in conditii corespunzatoare, iar 
saptamanal curatenia generala, respectand normele igienico-sanitare in vigoare; 

b) efectueaza dezinfectia curenta a pardoselilor, peretilor, grupurilor sanitare etc.; 
c) curata si dezinfecteaza zilnic ori de cate ori este nevoie baile, WC-urile cu 

materiale ustensile folosite numai in aceste locuri; 
d) transporta pe circuitul stabilit gunoiul si reziduurile alimentare in conditii 

corespunzatoare, raspunde de depunerea lor corecta in recipiente, curta 
dezinfecteaza pubelele in care se pastreaza si se transporta acestea; 

e) se ingrijeste raspunde de obiectele de inventar materialele din incaperile pe care le 
are in grija; 

f) schimba  lenjeria paturilor si ajuta la distribuirea lenjeriei beneficiarilor; 
g) respecta normativele in vigoare in procesul tehnologic de curatenie si igienizare ; 
h) raspunde de exploatarea corecta a utilajelor, sesizand eventualele defectiuni 

aparute conducerii, pentru a lua mdsurile necesare de remediere; 
i) raspunde de obiectele de inventar pe care le are in gestiune, le preda la schimb pe 

baza de proces verbal si nu are voie sa instraineze produse obiecte de inventar 
aflate in gestiunea institutiei; 

j) raspunde de modul de indeplinire a sarcinilor fata de conducere si in fata 
organelor de control sanitare; 

k) raspunde de corectitudinea si promptitudinea cu care furnizeaza informatiile din 
domeniul sau de activitate; 

l) poarta obligatoriu echipament de protectie, conform normelor sanitare; 
m) isi insuseste si respecta legislatia in vigoare cu privire la protectia sociala si 

legislatia specifica activitatii proprii; 
n) verifica inventarul moale al Centrului si imbracamintea persoanelor varstnice 

asistate; 
o) b) tine evidenta stricta a inventarului privind lenjeria de pat si a echipamentului 

personal al asistatilor; 
p) c) lenjeria de pat si de corp pe care o manipuleaza va fi depozitata in dulapuri 

dupa ce a fost calcata, reparata si sortata; 
q) d) pregateste din timp lenjeria necesara schimbarii lor, saptamanal sau ori de cate 

ori este nevoie; 
r) e) croieste si confectioneaza lenjeria de pat si de corp din metraj; 
s) f) verifica inventarul unitatii si obiectele de imbracaminte date asistatilor; 
t) g) dezinfecteaza instalatiile de lucru (masini de cusut ); 
u) h) la internare si externare realizeaza inventarul lucrurilor personale ale asistatilor; 
v) k) asigura pastrarea si folosirea in bune conditii a inventarului pe care il are in 

primire ; 
w) colecteaza lenjeria de pat, precum si rufele murdare ale asistatilor din teren pe 

baza de evidenta si raspunde de spalarea lor in mod corespunzator; 
x) b) spala, fierbe si limpezeste rufele de corp ale asistatilor, respectand regulile 

igienico-sanitare; 
y) c) transporta la uscator lenjeria spalata; 
z) d) este raspunzatoare de toate lucrurile asistatilor pe tot parcursul procesului de 

curatire, dezinfectare, spalare, uscare, depozitare si predare; 
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aa) e) participa la efectuarea curateniei generale in unitate, spaland  perdele, 
cuverturile, paturile, lenjeriile, draperiile, etc. 

bb) actioneaza in conformitate cu S.S.C. existente, asumandu-si rolurile 
corespunzatoare; 

cc) respecta R.O.F. si R.I. al Centrului pentru Persoanele Varstnice Furculesti; 
dd) primeste si solutioneaza si alte sarcini trasate de conducerea institutiei, pe 

linie ierarhica, in limita competentelor profesionale pe care le are. 
ee)  are obligatia de a semna zilnic in condica de prezenta cu mentionarea orei de 

venire si de plecare din serviciu; 
ff)  respecta graficul de tura stabilita; 
gg) nu va parasi locul de munca fara aprobarea sefului de centru; 
hh) schimbarea turei de lucru se va solicita in cerere scrisa si aprobata de seful 

de centru; 
ii)  are obligatia de a respecta programarea concediului de odihna planificat la 

inceputul anului; 
jj)  este interzis fumatul, venirea la serviciu in stare de ebrietate si consumul de 

bauturi alcoolice in timpul programului de lucru: 
kk) are obligatia sa apere patrimoniul institutiei si sa propuna masuri de 

reglementare a situatiei; 
ll)  isi insuseste si respecta normele de securitate si sanatate in munca prevazute in 

Legea 319/2006 si normele de aplicare a acestora; 
mm) isi insuseste si respecta normele generale de aparare impotriva incendiilor, 

Legea nr. 307/2006.   
 

 
ARTICOLUL 12  

Personalul compartimentul economic, tehnic, administrativ si de intretinere : 
 

(1)Personalul  economic, tehnic, administrativ  si de intretinere cuprinde: 
a) economist- 1 post; 
b) muncitor calificat- 1 post 
c) ingrijitor – 2 posturi; 
(2) Atributii cu caracter general pentru personalulul economic, tehnic, administrativ  si 
de intretinere cuprinde: 
a) isi desfasoara activitatea in conformitate cu pregatirea, instruirea recomandarile 

angajatorului, pe linie ierarhica, astfel incat sa nu expuna la pericol de accidentare 
sau imbolnavire atat propria persoana cat alte persoane care pot fi afectate de 
actiunile sau omisiunile sale in timpul activitatii; 

b) cunoaste modalitatile de acordare a primului ajutor; 
c) cunoaste respecta continutul documentelor relevante pentru munca sa: misiunea 

institutiei, ROF, RI, Codul etic procedurile de lucru specifice;  
d) pastreaza confidentialitatea informatiilor si a documentelor de serviciu;  
e) respecta principiile care stau la baza activitatii institutiei regulile deontologice. 
 
(3)Atributii specifice pentru economist; 
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a) efectueaza controlul periodic al gestiunilor informand conducerea in cazul in care se 
constata abateri de la disciplina financiara si la masuri corespunzatoare pentru 
recuperarea pagubelor; 

b) intocmeste proiectul bugetului de venituri si cheltuieli, inclusiv rectificari bugetare si 
le propune spre aprobare; 

c) intocmeste declaratii/lunare/trimestriale/semestriale si anuale conform legislatieie 
Ministerului de Finanțe; 

d) raspunde de depunerea situatiilor si declaratiilor in termenele legale; 
e) propune conducerii unitatii comisiile de inventariere pe domenii;  
f) organizeaza efectuarea operatiunilor de inventar a valorilor materiale si banesti in 

conformitate cu prevederile legale in vigoare; 
g) tine evidenta mijloacelor fixe din dotare si calculeaza durata normata de functionare, 

amortizarea lunara si evidentierea acesteia in contabilitate; 
h) face propuneri privind virarile de credite bugetare de la un capitol la altul si/sau intre 

articolele de cheltuieli incepand cu trim.IV al anului; 
i) raspunde si urmareste incheierea contractelor pentru distribuirea apei, gazelor, canal, 

posta, energie electrica, etc 
j) intocmeste note contabile pentru operatiunile efectuate lunar; 
k) opereaza in fisele analitice ale conturilor; 
l) prezinta lunar situatia consumurilor realizate pentru centralizare, insotite de 

documente justificative, aprobate de seful de Centru; 
m) intocmeste la timp foile de pontaj; 
n) indosariaza situatiile cu documentele justificative care au stat la baza intocmirii lor, 

conform Legii nr.16/1996 a arhivelor; 
o) respecta Regulamentul de Organizare si Functionare si Regulamentul Intern al 

Centrului pentru Persoane Varstnice Furculesti; 
p) are obligatia sa pastreze confidentialitatea problemelor de serviciu atunci cand 

interesele institutiei si peroanei in dificultate cer acest lucru; 
q) are obligatia sa apere patrimoniul institutiei  si sa propuna masuri de reglementare a 

situatiei; 
r) in exercitarea atributiilor ce le revin, va colabora in toate problemele, in vederea 

realizarii principiilor care stau la baza activitatii centrului; 
s) indeplineste orice alte sarcini prevazute de legii, hotarari ale Guvernului, hotarari ale 

CJ Teleorman si dispozitii ale Directorului DGASPC Teleorman; 
t) respecta normele de protectia muncii si P.S.I. 
u) are obligatia de a semna zilnic in condica de prezenta cu mentionarea orei de venire 

si de plecare din serviciu; 
v) nu va parasi locul de munca fara aprobarea sefului de centru; 
w) are obligatia de a respecta programarea concediului de odihna planificat la inceputul 

anului; 
x) este interzis fumatul, venirea la serviciu in stare de ebrietate si consumul de bauturi 

alcoolice in timpul programului de lucru: 
y) isi insuseste si respecta normele de securitate si sanatate in munca prevazute in Legea 

319/2006 si normele de aplicare a acestora; 
z) isi insuseste si respecta normele generale de aparare impotriva incendiilor, Legea nr. 
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307/2006. 
 

(4)Atributii specifice  pentru muncitor calificat 
a) efectueaza lucrari de reparatie si intretinere instalatii electrice in limitele 

prevazute in autorizatie pe care o detine si raspunde de calitatea lucrarilor 
executate; 

b) intervine operativ pentru inlaturarea defectiunilor ce pun inb pericol buna 
functionare in conditii de siguranta a instalatiilor electrice din dotarea centrului; 

c) raspunde de supravegherea, exploatarea, intretinerea instalatiilor din centru,bloc 
alimentar, bloc spalatorie, hidrofoare, centrala termica, grupul electrogen in limita 
competentelor admise prin fisa postului; 

d) verifica si raspunde de legatura la centura de impamantare, instalatiilor din centru; 
e) verifica si raspunde de buna functionare a iluminatului interior si exterior din 

centru; 
f) raspunde de buna functionare a instalatiilor de alimentare cu energie electrica a 

circuitului de siguranta, de reglare corespunzatoare a retelelor de la sistemele de 
automatizare a instalatiilor; 

g) lunar, cu incadrarea termenelor prevazute, efectueaza si raspunde de calitatea 
reviziilor tehnice a instalatiilor electrice de distributie cat si a tablourilor electrice 
a prizelor si intrerupatoarelor amplasate in camin, verificari consemnate in 
procese-verbale si ia masuri in cazul constatarii unor defectiuni sau 
neconcordante in functionare;   

h) intocmeste acte de constatare, atunci cand in centru se constata descompletari, 
lipsuri sau observa o exploatare necorespunzatoare a instalatiilor electrice;  

i) stabileste necesarul de materiale/piese de schimb pentru efectuarea 
intretinerii/reparatiei si semneaza referatul de procurare intocmit; 

j) participa la toate activitatile de autogospodarire a terenurilor ce apartin centrului 
si la lucrarile de intretinere a parcului din jurul centrului; 

k)  supravegheaza fosele septice si informeaza capacitatea lor; 
l)  nu permite accesul in centru al persoanelor aflate sub influenta bauturilor 

alcoolice, din randul salariatilor si al vizitatorilor; 
m)  la predarea schimbului verifica daca s-au luat toate masurile de securitate la 

magazie, depozit, spalatorie, bucatarie etc. 
n)  face parte din echipa de interventie in caz de incendiu, ia primele masuri in astfel 

de cazuri si anunta imediat ISU Teleorman, apeland nr. de telefon 112 si 
conducerea caminului. 

o)  asigura respectarea regulilor de intrare si iesire din unitate; 
p) respecta R.O.F. si R.I*. al Centrului pentru Persoanele Varstnice Furculesti; 
q)  are obligatia de a semna zilnic in condica de prezenta cu mentionarea orei de 

venire si de plecare din serviciu; 
r) respecta graficul de tura stabilita; 
s) nu va parasi locul de munca fara aprobarea sefului de centru; 
t) schimbarea turei de lucru se va solicita in cerere scrisa si aprobata de seful de 

centru; 
u) are obligatia de a respecta programarea concediului de odihna planificat la 
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inceputul anului; 
v) este interzis fumatul, venirea la serviciu in stare de ebrietate si consumul de 

bauturi alcoolice in timpul programului de lucru: 
w) are obligatia sa apere patrimoniu institutiei si sa propuna masuri de reglementare a 

situatiei; 
x) isi insuseste si respecta normele de securitate si sanatate in munca prevazute in 

Legea 319/2006 si normele de aplicare a acestora; 
y) isi insuseste si respecta normele generale de aparare impotriva incendiilor, Legea 

nr.307/2006;   
 
(5)Atributii specifice personalului pentru ingrijitor 

a) participa la toate activitatile de autogospodarire pe terenurile ce apartin centrului 
si la lucrarile de intretinere a parcului din jurul centrului; 

b) asigura paza cladirilor, a terenurilor si a vehiculelor ce apartin centrului; 
c) protejeaza cladirile si bunurile impotriva furtului, avarierii, a dezastrelor naturale 

(previn incendiile); 
d) sa consemneze tot ce este legat de cladirile pe care le are in paza;  
e) conduce autovehiculele pe care le detine centrul; 
f) intocmeste foaia de parcurs; 
g) supravegheaza starea tehnica a masinilor pe care le detine centrul; 
h) asigura deplasarea pentru achizitionarea produselor materialelor, alimentelor, 

piese de schimb, carburanti etc.; 
i) supravegheaza Centrala termica a centrului; 
j) supravegheaza fosele septice si informeaza capacitatea acestora;- Nu permite 

accesul in centru al persoanelor aflate sub influenta bauturilor alcoolice, din 
randul salariatilor si al vizitatorilor; 

k) la predarea schimbului verifica daca s-au luat toate masurile de securitate la 
magazie, depozit, spalatorie, bucatarie etc. 

l) face parte din echipa de interventie in caz de incendiu, ia primele masuri in astfel 
de cazuri si anunta imediat ISU Teleorman, apeland nr. de telefon 112 si 
conducerea centrului; 

m) asigura respectarea regulilor de intrare si iesire din unitate; 
n) respecta R.O.F. si R.I. Al Centrului pentru Persoanele Varstnice Furculesti; 
o)  are obligatia de a semna zilnic in condica de prezenta cu mentionarea orei de 

venire si de plecare din serviciu; 
p) respecta graficul de tura stabilita; 
q) nu va parasi locul de munca fara aprobarea sefului de centru; 
r) schimbarea turei de lucru se va solicita in cerere scrisa si aprobata de seful de 

centru; 
s) are obligatia de a respecta programarea concediului de odihna planificat la 

inceputul anului; 
t) este interzis fumatul, venirea la serviciu in stare de ebrietate si consumul de 

bauturi alcoolice in timpul programului de lucru: 
u) are obligatia sa apere patrimoniu institutiei si sa propuna masuri de reglementare a 

situatiei; 



v) isi insuseste si respecta normele de securitate si sanatate in munca prevazute in 
Legea 319/2006 si normele de aplicare a acestora;

w) isi insuseste si respecta normele generale de aparare impotriva incendiilor, Legea 
nr. 307/2006;

ARTICOLUL 13 
Finantarea centrului

(1) In estimarea bugetului de venituri si cheltuieli, centru are in vedere asigurarea 
resurselor necesare acordarii serviciilor sociale cel putin la nivelul standardelor minime 
de calitate aplicabile.
(2) Finantarea cheltuielilor centrului se asigura, in conditiile legii, din urmatoarele surse:
a) contributia persoanelor beneficiare sau a intretinatorilor acestora, dupa caz;
b) bugetul local al judetului;
c) bugetul de stat;
d) donatii, sponsorizari sau alte contributii din partea persoanelor fizice sau juridice din 
tara si din strainatate;
e) fonduri exteme rambursabile sau nerambursabile;
f) alte surse de finantare, in conformitate cu legislatia in vigoare.

ARTICOLUL 14 
DISPOZITII FINALE

(1) Serviciile specializate §i compartimentele din cadrul Direc^iei Generale de Asistenja 
Sociala §i Protecpa Copilului Teleorman sunt obligate sa asigure „Centrului pentru 
Persoanele Varstnice Furculesti”sprijinul necesar pentru indeplinirea atribupilor ce ii 
revin.
(2) Prezentul regulament de organizare §i funcponare se completeaza cu prevederile 
actelor normative in domeniu §i ale hotararilor Consiliului Jude^ean Teleorman.
(3) Modificarea §i completarea prezentului regulament se face numai prin hotarare a 
Consiliului Judejean Teleorman.

P. PRESEDINTE,

Vicepresedinte 
Cristescu Ionel Danut

Contrasemneaza, 
Secretary i\ judetului,

Jr. Sil

Director executiv,

Ec. Melintescu Valentina
\i
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ANEXA 1 

CONTRACT 

pentru acordarea de servicii sociale 

nr.__________/ _______________ 

 

Partile contractante: 

1.DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA SOCIALA, denumita în 

continuare furnizor de servicii sociale, cu sediul în localitatea Alexandria str. Dunarii nr. 

7, judetul/sectorul Teleorman, codul de înregistrare fiscala nr._______, contul 

nr._________________________ deschis la Trezoreria Alexandria, certificatul de 

acreditare seria _______ nr. ____________, reprezentat prin d-na/dl 

_______________________________________, având functia de Director General; 

si 

2. ........................................................................, 

(numele întreg al beneficiarului de servicii sociale) 

denumit în continuare beneficiar, domiciliat/locuieste în localitatea 

..................................................................................,str. .......................... nr. ........., 

judetul/sectorul ................., codul numeric 

personal………………………………………………............, posesor al B.I./C.I. seria ......... nr. 

.................., eliberat/eliberata la data de................ de ……………………………............., 

reprezentat prin domnul/doamna............................................, 

domiciliat/domiciliata în localitatea ...................................., str. ........................... nr......, 

judetul/sectorul ................ posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria ......... nr. ........., 

eliberat/eliberata la data de ..................... de ...................., 

conform..................................................................... 

(se va mentiona actul care atesta calitatea de reprezentant) 

nr. ......................../data......................., 

1. având în vedere: 

- planul de interventie nr. ......../data ...........; 
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- evaluarea complexa efectuata în perioada ..................; 

- planul individualizat de asistenta 

2. convin asupra urmatoarelor: 

 

1. Definitii: 

1.1. contractul pentru furnizarea de servicii sociale - actul juridic încheiat între o 

persoana fizica sau juridica, publica ori privata, acreditata conform legii sa acorde 

servicii sociale, denumita furnizor de servicii sociale, si o persoana fizica aflata în 

situatie de risc sau de dificultate sociala, denumita beneficiar de servicii sociale, care 

exprima acordul de vointa al acestora în vederea acordarii de servicii sociale; 

1.2. furnizor de servicii sociale - persoana fizica sau juridica, publica ori privata, 

acreditata conform legii în vederea acordarii de servicii sociale, prevazuta la art. 11 din 

Ordonanta Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, aprobata cu modificari si 

completari prin Legea nr. 515/2003, cu modificarile si completarile ulterioare; 

1.3. beneficiar de servicii sociale - persoana aflata în situatie de risc si de 
dificultate sociala, împreuna cu familia acesteia, care necesita servicii sociale, 
conform planului de interventie revizuit în urma evaluarii complexe; 

1.4. servicii sociale - ansamblu de masuri si actiuni realizate pentru a raspunde 
nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup, în vederea prevenirii si 
depasirii unor situatii de dificultate, vulnerabilitate sau de dependenta pentru 
prezervarea autonomiei si protectiei persoanei, pentru prevenirea 
marginalizarii si excluziunii sociale, pentru promovarea incluziunii sociale si în 
scopul cresterii calitatii vietii, definite în conditiile prevazute de Ordonanta 
Guvernului nr. 68/2003, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 
515/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;  

1.5. reevaluarea situatiei beneficiarului de servicii sociale - activitatea 
obligatorie a furnizorului de servicii sociale de a evalua situatia beneficiarului 
de servicii sociale dupa acordarea de servicii sociale pe o anumita perioada;  

1.6. revizuirea sau completarea planului individualizat de asistenta si îngrijire - 
modificarea sau completarea adusa planului individualizat pe baza 
rezultatelor reevaluarii situatiei beneficiarului de servicii sociale; 

1.7. contributia beneficiarului de servicii sociale - cota-parte din costul total al 
serviciului/serviciilor acordat/acordate de furnizorul de servicii sociale, în 
functie de tipul serviciului si de situatia materiala a beneficiarului de servicii 
sociale, si care poate fi în bani, în servicii sau în natura;  

1.8. obligatiile beneficiarului de servicii sociale - totalitatea îndatoririlor pe 



16 
3

care beneficiarul de servicii sociale si le asuma prin contract si pe care le va 
îndeplini valorificându-si maximal potentialul psiho-fizic;  

1.9. standarde minimale de calitate - ansamblul de cerinte privind cadrul 
organizatoric si material, resursele umane si financiare în vederea atingerii 
nivelului de performanta obligatoriu pentru toti furnizorii de servicii sociale 
specializate, aprobate în conditiile legii;  

1.10. modificari de drept ale contractului de acordare de servicii sociale – 
modificarile aduse contractelor de acordare de servicii sociale în mod 
independent de vointa partilor, în temeiul prevederilor unui act normativ;  

1.11.  forta majora - eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se 
datoreaza greselii sau vinii acestora, care nu putea fi prevazut în momentul 
încheierii contractului si care face imposibila executarea si, respectiv, 
îndeplinirea acestuia;  

1.12.  evaluarea initiala - activitatea de identificare/determinare a naturii 
cauzelor, a starii actuale de dezvoltare si de integrare sociala a beneficiarului 
de servicii sociale, precum si a prognosticului acestora, efectuata prin 
utilizarea de metode si tehnici specifice profesiilor sociale, de catre furnizorul 
de servicii sociale. Scopurile evaluarii sunt cunoasterea si întelegerea 
problemelor cu care se confrunta beneficiarul de servicii sociale si 
identificarea masurilor initiale pentru elaborarea planului initial de masuri;  

1.13.  planul individualizat de asistenta si îngrijire - ansamblul de masuri si 
servicii adecvate si individualizate potrivit nevoilor sociale identificate ca 
urmare a efectuarii evaluarii complexe, cuprinzând programarea serviciilor 
sociale, personalul responsabil si procedurile de acordare a serviciilor sociale;  

1.14. evaluarea complexa - activitatea de investigare si analiza a starii actuale de 
dezvoltare si de integrare sociala a beneficiarului de servicii sociale, a 
cauzelor care au generat si care întretin situatia de dificultate în care acesta 
se afla, precum si a prognosticului acestora, utilizându-se instrumente si 
tehnici standardizate specifice domeniilor: asistenta sociala, psihologic, 
educational, medical, juridic. 

2.*) Obiectul contractului 

2.1. Obiectul contractului îl constituie acordarea în Centrul pentru Persoanele Varstnice 

Furculesti a urmatoarelor servicii: 

a) asigurarea persoanelor varstnice protejate maximum posibil de autonomie  

si siguranta; 

b)oferirea conditiilor de ingrijire care sa respecte identitatea, integritatea si demnitatea 

persoanelor varstnice; 

c)mentinerea sau ameliorarea capacitatilor fizice si intelectuale ale persoanelor 

varstnice; 
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d)stimularea, participarea acestora la viata sociala; 

e)facilitarea si incurajarea legaturilor interumane, inclusiv cu familiile persoanelor 

varstnice; 

f) asigurarea, supravegherea si ingrijirea medicala necesara; 

g)previnirea si  tratarea consecintele legate de procesul de imbatranire; 

h)asigurarea cazarii, hranei, cazarmamentului si conditiilor igienico-sanitare 

corespunzatoare, precum si intretinerea si folosirea eficienta a bazei materiale si a 

bunurilor din dotare; 

i)asigurarea asistentei medicale curente si de specialitate, recuperare, injrijire si 

supraveghere permanenta a persoanelor protejate; 

j)asigurarea  protectie si asistenta in cunoasterea si exercitarea drepturilor lor; 

k)asigurarea de consiliere si informare atat familiilor cat si persoanelor protejate 

privind problematica sociala(probleme familiale, psihologice etc.) 

l)intervina in combaterea si prevenirea institutionalizarii ca posibilitate de abuz din 

partea familiei; 

m)asigurarea posibilitati de petrecere a timpului liber 

n)asigurarea pazei si securitatatii beneficiarilor 

 

2.2.*) Descrierea serviciilor sociale acordate de furnizorul de servicii sociale: 

       a)Găzduirea în centru: 

Centrul oferă servicii de găzduire, de tip rezidenţial, pe perioada temporară sau 

permanenta pentru 40 de persoane vârstince, din judetul Teleorman. Beneficiarii sunt 

admişi în centru la cererea acestora si a reprezentanţilor sau susţinătorilor legali ai 

acestora. Centrul asigură beneficiarilor condiţii de locuit conform nevoilor de viaţă şi 

asistenţă ale acestora, într-o locaţie sigură şi accesibilă amplasată în comunitate, astfel 

încât să permită accesul beneficiarilor la toate resursele şi facilităţile existente. În 

centru se asigură fiecarui beneficiar un spaţiu personal adecvat, ce corespunde 

cerinţelor de igienă, siguranţă, accesibilitate, funcţionalitate şi confort, conform 

standardelor minime obligatorii. 

b)Ingrijire de natura medicală : 
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Sunt asigurate în centru, după caz, supravegherea stării de sănătate , asistenţă 

medicală asigurată de către medic şi asistentii medicali, medic de familie în 

concordanţă cu misiunea unităţii şi nevoile beneficiarilor. Beneficiarii primesc servicii 

de prevenire, terapie şi recuperare medicală în baza evaluării / reevaluării nevoilor 

individuale , apelându-se şi la personalul de specialitate din afara caminului atunci când 

este nevoie . În camin sunt respectate normele legale în vigoare privind eliberarea 

reţetelor, înregistrarea, depozitarea, manipularea, distribuirea şi administrarea 

medicamentelor. Beneficiarii primesc medicamente în baza prescripţiilor medicale cu 

respectarea normelor legale în vigoare. În cazul în care beneficiarii nu-şi pot administra 

singuri medicaţia, acest lucru se efectuează de către personalul medico-sanitar, 

conform prescripţiilor medicale, existând un document special de evidenţă – Fişa  

medicaţiei – monitorizând  astfel starea de sănătate a beneficiarilor. 

Beneficiarii primesc o alimentaţie corespunzatoare din punct de vedere calitativ şi 

cantitativ (aport caloric, diversitate, prelucrare, prezentare, etc), iar atunci când este 

cazul se asigură o hrană dietetică conform prescripţiilor şi recomandărilor medicului. 

Sunt asigurate 3 mese complete pe zi. Centrul asigură fiecărui beneficiar obiecte de 

igienă personală, îmbrăcăminte personala şi încălţăminte adecvată ( – se tine cont de 

preferinţele acestora) şi sunt interzise orice fel de practici care generează 

uniformizarea aspectului exterior. 

Totodată se asigură asistenţă calificată pentru menţinerea igienei personale a 

beneficiarilor care nu se pot îngriji singuri (spălare, bărbierit, îmbrăcat). Lenjeria de pat 

se schimbă de câte ori este cazul, aplicându-se programe de curăţenie şi dezinfecţie 

adecvate pentru toate spaţiile conform legislaţiei în vigoare. 

c) Recuperare şi reabilitare: 

Centrul efectuează o evaluare iniţială a fiecarui beneficiar , ţinând cont de programul 

individual de reabilitare , readaptare şi reintegrare socio - profesională, emis ( anchetă 

socială ). Aceasta evaluare iniţială cuprinde: 

- autonomie  personală şi stare fizică, greutate, regim alimentar , văz , auz, comunicare, 

locomoţie, mobilitate generală, istoricul stării de sănătate, medicaţie curentă, sănătate 

mentală, preocupări, nevoi de educaţie, culturale, religioase, siguranţă personală, 

riscuri, relaţia cu familia şi alte contacte sociale, dependenţă de droguri, alcool, tutun, 

hobby-uri. Se efectuează reevaluarea beneficiarului atunci când apar modificări 

semnificative ale stării sale psiho-fizice şi la ieşirea beneficiarului din institutie. Fiecare 

beneficiar are o Fişă de evaluare individuală în care sunt înregistrate datele privind 
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evaluarea iniţială/reevaluările, păstrate în regim de confidenţialitate, beneficiarul sau 

reprezentantul său legal având acces la acestea. 

 În centru se  asigură activităţi de recuperare în baza unui Program Individual de 

Recuperare, care constituie o secţiune a Planului Individual de Intervenţie conform 

standardelor minime de calitate. Acest program este elaborat şi revizuit periodic în 

baza evaluării/reevaluării efectuate pentru fiecare beneficiar, de către o echipă 

multidisciplinară (medic, asistent social, psiholog) cu participarea beneficiarului şi 

familiei acestuia. Program Individual de Recuperare cuprinde în mod necesar, activităţi 

de formare/dezvoltare a abilităţilor de autoservire, îngrijire personală  şi 

autogospodărire în vederea creşterii nivelului de autonomie personală.  

Structura personalului implicat in activităţile de recuperare corespunde normelor 

profesionale şi nevoilor beneficiarilor fiind personal specializat: medic specialist, 

psiholog, asistent social, asistent medical, infirmieră. 

d)Consiliere psihologică:    

 Prin  psihologul centrului se asigură consiliere şi informare atât beneficiarilor cât şi 

familiilor acestora,  privind problematica socială (familială, psihologică). 

 Consilierea psihologică acordată beneficiarilor priveşte următoarele aspecte: 

1)anularea sentimentului de vinovăţie socială a persoanelor instituţionalizate în centru; 
2)reducerea stigmatizării sociale; 
3)dezinstituţionalizarea persoanelor din camin la nivel mental si social; 
4)petrecerea timpului liber într-un mod plăcut prin satisfacerea plăcerilor fiecarei 

persoane; 
5)crearea unor relaţii armonioase atât între persoanele din centru cât şi cu persoanele 

sau indivizii din exteriorul centrului; 
6)diminuarea sentimentului de inutilitate socială; 
7)eliminarea timpului acordat gândurilor negative şi al singurătăţii; 
8)crearea unui spatiu şi cadru informal unde se pot întalni asistaţii nedependenţi 

pentru a dispune de timpul lor liber. 
Personalul caminului încurajeaza şi sprijină beneficiarii să menţină relaţia cu familia, 

reprezentantul legal, prietenii, prin telefon, corespondenţă, vizite, ieşiri ale 

utilizatorilor în comunitate, etc. Se informează şi se consultă familiile beneficiarilor 

atunci când se iau decizii importante în legatură cu beneficiarii; deciziile se iau numai 

cu acordul scris al beneficiarilor/reprezentantul legal. 

e)Terapie ocupaţională: 
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Prin activităţile de terapie ocupaţională sunt promovate abilităţile persoanelor cu 

dizabilităţi, sunt antrenate funcţii motrice şi reprezintă pentru aceste persoane o 

modalitate de distragere de la propriile dizabilităţi. 

Fiecare beneficiar vine cu probleme psihice sau/şi fizice individuale. Scopul nostru nu 

poate fi să “vindecăm” aceste probleme, dar poate fi, a invăţa beneficiarul  să  se 

descurce cu aceste probleme. De exemplu pentru un bătrân  cu probleme motrice, 

putem  

să-l învăţăm cum să gasească soluţii ca să se descurce cu anumite lucruri.  

Aici, recuperarea prin terapie ocupaţională îmbrăca mai multe forme: terapia prin 

învăţare şi ergoterapia. Activităţile de tip lucrativ, sunt pentru persoana  un mijloc de 

exprimare, permiţând persoanei să creeze în realitate ceea ce a văzut, trăit sau 

imaginat. Activităţile ergoterapeutice implică gândire, planificare, presupunere şi 

alegere, pentru ca la finalul activităţii, persoana  să fie mandră că a creat o jucărie, un 

panou decorativ, sau un obiect util. Acest lucru le dă un sentiment revigorant şi le 

conferă un simţ al realizării şi încrederii în sine, contribuind la structurarea statutului şi 

rolului persoanei, recunoscute din punct de vedere social. 

 Obiectivele pentru activităţile de ergoterapie sunt: 

• dezvoltarea deprinderilor manuale  

• dezvoltarea respectului faţă de rezultatele muncii lor  

• consolidarea deprinderilor tehnice (ex. tăiat, lipit, îndoit şi formarea unor noi 

deprinderi - împletitul, îmbinarea) 

• consolidarea abilităţilor de a finaliza lucrul început şi disciplina păstrării materialelor 

în ordine  

• educarea rabdării, respectării regulei, cooperarea cu alte persoane în vederea 

realizării unor lucrări de grup 

Alături de terapiile medicamentoase, psihoterapie, recuperarea complexă  cuprinde şi 

terapia ocupaţională (ergoterapia). Aceasta urmăreşte recuperarea motricităţii, 

reluarea activităţilor cotidiene, adică redobândirea autonomiei şi reintegrarea psiho-

socială (reluarea relaţiilor cu mediul psiho-social). 

 f)Socializarea: 

Centrul asigură beneficiarilor condiţii pentru desfăşurarea unor activităţi de socializare 

şi petrecere a timpului liber, atât în incinta centrului cât şi în comunitate, acestea 

deţinând o pondere adecvată în cadrul programului zilnic. În centru sunt asigurate 

condiţii ca beneficiarii să fie informaţi şi să aibă acces la serviciile educaţionale ale 
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comunităţii, în funcţie de nevoile şi opţiunile individuale.În cadrul Centrului beneficiarii 

sunt sprijiniţi să devină membrii activi şi responsabili ai comunităţii de apartenenţă, 

acesta participând la activităţi culturale(vizitarea unor obiective culturale, spectacole), 

activităţi sportive, activităţi religioase, plimbări în parc, excursii. 

Se încurajează menţinerea relaţiei cu familia / reprezentanul legal, prietenii prin 

intermediul telefonului, corespondenţei şi al vizitelor. 

3. Costurile serviciilor sociale acordate si contributia beneficiarului de servicii sociale 

3.1.Costul total pe luna al serviciilor sociale prevazute la pct. 2 este de: 

...................lei/luna. 

3.2. Contributia beneficiarului de servicii sociale nu va influenta acordarea serviciilor 

sociale si nu va îngreuna posibilitatea acestuia de a iesi din starea de dificultate. 

3.3.Contributia lunara a beneficiarului pentru serviciile sociale primite este in cuantum 

de ………………………………………………. Lei 

3.4.Contributia se va achita lunar intre 25-30 ale lunii pentru luna in curs. 

4. Durata contractului 

4.1. Durata contractului este de la data de .................. pâna la data de ................... . 

4.2. Durata contractului poate fi prelungita cu acordul partilor si numai dupa evaluarea 

rezultatelor serviciilor acordate beneficiarului de servicii sociale si, dupa caz, revizuirea 

planului individualizat de asistenta si îngrijire. 

5. Etapele procesului de acordare a serviciilor sociale: 

5.1. implementarea masurilor prevazute în planul de interventie si în planul 

individualizat; 

5.2. reevaluarea periodica a situatiei beneficiarului de servicii sociale; 

5.3. revizuirea planului individualizat de asistenta si îngrijire în vederea adaptarii 

serviciilor sociale la nevoile beneficiarului. 

6. Drepturile furnizorului de servicii sociale: 

6.1. de a verifica veridicitatea informatiilor primite de la beneficiarul de servicii sociale; 

6.2. de a sista acordarea serviciilor sociale catre beneficiar în cazul în care constata ca 

acesta i-a furnizat informatii eronate; 
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6.3. de a utiliza, în conditiile legii, date denominalizate în scopul întocmirii de statistici 

pentru dezvoltarea serviciilor sociale. 

7. Obligatiile furnizorului de servicii sociale: 

7.1. sa respecte drepturile si libertatile fundamentale ale beneficiarului în acordarea 

serviciilor sociale, precum si drepturile beneficiarului de servicii sociale, rezultate din 

prezentul contract; 

7.2. sa acorde servicii sociale prevazute în planul individualizat de asistenta si îngrijire, 

cu respectarea acestuia si a standardelor minimale de calitate a serviciilor sociale; 

7.3. sa depuna toate diligentele pentru a asigura beneficiarul de continuitatea 

serviciilor sociale furnizate, în cazurile de încetare a prezentului contract prevazute la 

pct. 12.1 si 13.1 lit. a) si d); asigurarea continuitatii serviciilor sociale se va realiza si prin 

subcontractare si cesiune de servicii sociale; 

7.4. sa fie receptiv si sa tina cont de toate eforturile beneficiarului de servicii sociale în 

îndeplinirea obligatiilor contractuale si sa considere ca beneficiarul si-a îndeplinit 

obligatiile contractuale în masura în care a depus toate eforturile; 

7.5. sa informeze beneficiarul de servicii sociale asupra: 

- continutului serviciilor sociale si conditiilor de acordare a acestora; 

- oportunitatii acordarii altor servicii sociale; 

- listei la nivel local cuprinzând furnizorii acreditati sa acorde servicii sociale; 

- regulamentului de ordine interna; 

− oricarei modificari de drept a contractului;                                              
7.6. sa reevalueze periodic situatia beneficiarului de servicii sociale, si, dupa caz, sa 

completeze si/sau sa revizuiasca planul individualizat de asistenta si îngrijire exclusiv în 

interesul acestuia; 

7.7. sa respecte, conform legii, confidentialitatea datelor si informatiilor referitoare la 

beneficiarul de servicii sociale; 

7.8. sa ia în considerare dorintele si recomandarile obiective ale beneficiarului cu 

privire la acordarea serviciilor sociale; 

7.9. sa utilizeze contributia beneficiarului de servicii sociale exclusiv pentru acoperirea 

cheltuielilor legate de acordarea serviciilor sociale; 
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7.10. de a informa serviciul public de asistenta în a carui raza teritoriala locuieste 

beneficiarul asupra nevoilor identificate si serviciilor sociale propuse a fi acordate. 

8. Drepturile beneficiarului 

8.1. În procesul de acordare a serviciilor sociale prevazute la pct. 2, furnizorul de 

servicii sociale va respecta drepturile si libertatile fundamentale ale beneficiarului de 

servicii sociale. 

8.2. Beneficiarul are urmatoarele drepturi contractuale: 

a) de a primi servicii sociale prevazute în planul individualizat de asistenta si îngrijire; 

b) de a i se asigura continuitatea serviciilor sociale atât timp cât se mentin conditiile 

care au generat situatia de dificultate; 

c) de a refuza, în conditii obiective, primirea serviciilor sociale; 

d) de a fi informat, în timp util si în termeni accesibili, asupra: 

- drepturilor sociale, masurilor legale de protectie si asupra situatiilor de risc; 

- modificarilor intervenite în acordarea serviciilor sociale; 

- oportunitatii acordarii altor servicii sociale; 

- listei la nivel local cuprinzând furnizorii acreditati sa acorde servicii sociale; 

- regulamentului de ordine interna; 

e) de a participa la evaluarea serviciilor sociale primite si la luarea deciziilor privind 

interventia sociala care i se aplica, putând alege variante de interventie, daca ele 

exista; 

f) dreptul de a avea acces la propriul dosar; 

g) de a-si exprima nemultumirea cu privire la acordarea serviciilor sociale. 

9.*) Obligatiile beneficiarului: 

9.1. sa participe activ în procesul de furnizare a serviciilor sociale si la reevaluarea si 

revizuirea planului individualizat de asistenta si îngrijire; 

9.2. sa furnizeze informatii corecte cu privire la identitatea si situatia familiala, 

medicala, economica si sociala si sa permita furnizorului de servicii sociale verificarea 

veridicitatii acestora; 
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9.3. sa respecte termenele si clauzele stabilite în cadrul planului individualizat de 

asistenta si îngrijire; 

9.4. sa contribuie la plata costurilor serviciilor sociale primite cu o cota-parte din costul 

total al serviciului/serviciilor acordat/acordate de furnizor, conform pct. 3.2 si 3.3; 

9.5. sa anunte orice modificare intervenita în legatura cu situatia sa personala pe 

parcursul acordarii serviciilor sociale; 

9.6. sa respecte regulamentul de ordine interna al furnizorului de servicii sociale (reguli 

de comportament, program, persoanele de contact etc.). 

*) Obligatiile beneficiarului de servicii sociale se vor completa, dupa caz, cu alte 

obligatii specifice tipurilor de servicii sociale prevazute în prezentul contract. 

10.*) Solutionarea reclamatiilor 

10.1. Beneficiarul are dreptul de a formula verbal si/sau în scris reclamatii cu privire la 

acordarea serviciilor sociale.                                          10.2.Reclamatiile pot fi adresate 

furnizorului de servic ii sociale direct sau prin intermediul oricarei persoane din cadrul 

echipei de implementare a planului individualizat. 

10.3. Furnizorul de servicii sociale are obligatia de a analiza continutul reclamatiilor, 

consultând atât beneficiarul de servicii sociale, cât si specialistii implicati în 

implementarea planului individualizat de asistenta si îngrijire si de a formula raspuns în 

termen de maximum 10 zile de la primirea reclamatiei. 

10.4. Daca beneficiarul de servicii sociale nu este multumit de solutionarea reclamatiei, 

acesta se poate adresa în scris Comisiei de mediere sociala de la nivelul judetului, care 

va clarifica prin dialog divergentele dintre parti sau, dupa caz, instantei de judecata 

competente. 

*) Furnizorul de servicii sociale va avea înscrisa în regulamentul de ordine interioara o 

procedura privind plângerile formulate de beneficiarii de servicii sociale, care va 

respecta pct. 10.1 - 10.3. 

11. Litigii 

11.1. Litigiile nascute în legatura cu încheierea, executarea, modificarea si încetarea ori 

alte pretentii decurgând din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile 

de solutionare pe cale amiabila. 
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11.2. Daca dupa 15 zile de la începerea acestor proceduri neoficiale furnizorul de 

servicii sociale si beneficiarul de servicii sociale nu reusesc sa rezolve în mod amiabil o 

divergenta contractuala, fiecare poate solicita Comisiei de mediere sociala mijlocirea 

solutionarii divergentelor sau se poate adresa instantelor judecatoresti competente. 

 

12.*) Rezilierea contractului 

*) În functie de natura serviciilor sociale oferite de catre furnizorul de servicii sociale, 

partile contractuale pot conveni asupra daunelor care se vor plati de catre partile 

responsabile. 

12.1. Constituie motiv de reziliere a prezentului contract urmatoarele: 

a) refuzul obiectiv al beneficiarului de servicii sociale de a mai primi serviciile sociale, 

exprimat în mod direct sau prin reprezentant; 

b) nerespectarea în mod repetat de catre beneficiarul de servicii sociale a 

regulamentului de ordine interioara al furnizorului de servicii sociale; 

c) încalcarea de catre furnizorul de servicii sociale a prevederilor legale cu privire la 

serviciile sociale, daca este invocata de beneficiarul de servicii sociale; 

d) retragerea autorizatiei de functionare sau a acreditarii furnizorului de servicii 

sociale; 

e) limitarea domeniului de activitate pentru care furnizorul de servicii sociale a fost 

acreditat, în masura în care este afectata acordarea serviciilor catre beneficiarul de 

servicii sociale; 

f) schimbarea obiectului de activitate al furnizorului de servicii sociale, în masura în 

care este afectata acordarea serviciilor catre beneficiarul de servicii sociale; 

g) neplata de catre beneficiar sau de catre sustinatorii acestuia a contributiei lunare. 

13. Încetarea contractului 

13.1. Constituie motiv de încetare a prezentului contract urmatoarele: 

a) expirarea duratei pentru care a fost încheiat contractul; 

b) acordul partilor privind încetarea contractului; 

c) scopul contractului a fost atins; 
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d) forta majora, daca este invocata; 

e) atunci cand furnizorul de servicii sociale nu mai poate satisface nevoile specifice ale 

beneficiarului. 

 

14. Dispozitii finale 

14.1.Partile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului contract, de a 

conveni modificarea clauzelor acestuia prin act aditional numai în cazul aparitiei unor 

circumstante care lezeaza interesele legitime ale acestora si care nu au putut fi 

prevazute la data încheierii prezentului contract. 

14.2. Prevederile prezentului contract se vor completa cu prevederile legislatiei în 

vigoare în domeniu. 

14.3. Limba care guverneaza prezentul contract este limba româna. 

14.4. Prezentul contract va fi interpretat conform legilor din România. 

14.5. Furnizorul de servicii sociale realizeaza monitorizarea si evaluarea serviciilor 

sociale acordate. 

14.6. Masurile de implementare a planului individualizat de asistenta si îngrijire se 

comunica Directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului si Serviciului 

public de asistenta sociala, conform legii. 

14.7. Pe baza raportului cu privire la rezultatele implementarii planului individualizat 

de asistenta si îngrijire, Directia generala de asistenta sociala si protectia copilului  

verifica activitatea centrului. 

*) Anexele la contract: 

a) planul individualizat de asistenta si îngrijire; 

b) fisa de reevaluare a serviciilor sociale acordate beneficiarului de servicii sociale; 

c) planul revizuit de asistenta si îngrijire. 

*) Partile contractante pot stabili de comun acord si alte tipuri de anexe. 

- Prezentul contract de furnizare a serviciilor sociale a fost încheiat la sediul furnizorului 

de servicii sociale în doua exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractanta si 

intra in vigoare incepand cu data de ____________________. 
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Furnizorul de servicii sociale,   Beneficiarul de servicii sociale 

DGASPC Teleorman 

 

 

 

Director General      

 _______________________________ 

         (numele si prenumele) 

 

 

...............................                    ....................... 

(semnatura)        (semnatura) 

 

Data____________________       

 

Localitatea______________________ 
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ANEXA 2 

ANGAJAMENT DE PLATĂ 

- titlu executoriu - 

Subsemnatul(a), . . . . . . . . . ., domiciliat(ă) în1) . . . . . . . . . ., în calitate 
de2) . . . . . . . . . ., cu începere de la data de . . . . . . . . . ., mă oblig să plătesc suma 
de . . . . . . . . . ., reprezentând contribuţia lunară de întreţinere stabilită de3) . . . . . . . . . . 
pentru4) . . . . . . . . . ., persoana cu handicap asistată în5) . . . . . . . . . . . 

În cazul în care intervin majorări ale cuantumului contribuţiei lunare de întreţinere, mă 
oblig să plătesc suma stabilită. 

Suma de mai sus se va reţine lunar din venitul subsemnatului de către . . . . . . . . . . a 
judeţului/municipiului . . . . . . . . . . sau va fi urmărită la plată prin6) . . . . . . . . . . . 

Mă angajez pe propria răspundere ca orice modificare cu privire la schimbarea locului 
de muncă, a domiciliului sau a veniturilor să o comunic, în cel mult 15 zile, centrului 
rezidenţial public pentru care am subscris prezentul angajament. 

Întocmit în7) . . . . . . . . . ., la data de . . . . . . . . . ., în trei exemplare dintre care am primit 

un exemplar. 

Semnătura8) . . . . . . . . . . 
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Completat şi semnat în faţa noastră, 

Semnătura9) . . . . . . . . . . 

Se completează cu: 

1) Adresa exactă (localitatea, judeţul, strada, numărul etc.). 

2) Asistat, soţ, soţie, fiu, fiică, mamă, tată, după caz. 

3) Denumirea instituţiei care a calculat contribuţia de întreţinere. 

4) Numele persoanei asistate. 

5) Denumirea şi sediul centrului rezidenţial public. 

6) Administraţia Financiară a Judeţului/Municipiului/Sectorului . . . . . . . . . . . 

7) Localitatea. 

8) Semnătura persoanei care se obligă la plată. 

9) Semnătura conducătorului centrului rezidenţial public, în cazul centrelor cu 
personalitate juridică sau semnătura conducătorului furnizorului de servicii sociale în 
subordinea căruia se află centrul rezidenţial public, în cazul centrelor fără personalitate 
juridică.În angajamentul de plată se menţionează şi consimţământul persoanei care 
urmează să achite contribuţia lunară de întreţinere, în condiţiile majorării cuantumului 
acesteia ca urmare a indexării veniturilor şi a modificării costului mediu lunar de 
întreţinere. În angajamentul de plată se menţionează şi obligaţia de a aduce la cunoştinţa 
instituţiilor competente orice modificare intervenită în situaţia veniturilor personale sau 
ale familiei asistatului. 
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REGULAMENT  
DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL 

CENTRUL TERITORIAL PENTRU PROTECTIA DE TIP FAMILIAL  
ALEXANDRIA  

 
ARTICOLUL 1  

Definiţie 

 
(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al 
serviciului social Centrul Teritorial pentru Protectia de Tip Familial Alexandria, 
aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman, în vederea asigurării 
funcţionării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a 
asigurării accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de 
admitere, serviciile oferite etc. 
(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele 
beneficiare, cât şi pentru angajaţii centrului şi, după caz, pentru membrii familiei 
beneficiarilor, reprezentanţii legali/convenţionali, vizitatori. 
 

ARTICOLUL 2  

Identificarea serviciului social 
 

(1) Serviciul social, cod serviciu social 8790CR-C-I., este înfiinţat şi 
administrat de  catre furnizorul Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia 
Copilului Teleorman, acreditata prin certificatul de acreditare seria AF, nr. 001154, 
din 05.06.2014, fara CUI, cu sediul administrativ in Mun. Roşiorii de Vede, str. 
Rahovei, bl. 102, etajul 4,  ap. 15 si are urmatoarele locatii: 
a) apartament de tip familial Rosiorii de Vede, str. Aleea CFR,  bl. L.7,  apt. 9, etaj 
2 – licenta provizorie de functionare nr. 1918 din 24.06.2016; 
b) apartament de tip familial Rosiorii de Vede, str. Dunarii, bl. L 3, sc. C, apt. 8, 
etaj 2 – licenta provizorie de functionare nr. 1919 din 28.06.2016;  

c) apartament de tip familial Rosiorii de Vede, str Aleea CFR bl. T924, Sc T0, 
parter ap.3; 
d) apartament de tip familial Rosiorii de Vede,  str Aleea CFR bl. T924, Sc T0, 
et.1 ap.6; 
e) apartament de tip familial Rosiorii de Vede,  str Aleea CFR bl. T924, Sc T0, 
et.2 ap.9; 
f) apartament de tip familial Rosiorii de Vede, str. Dunarii, bl.L3, ap.2; 
g) apartament de tip familial Rosiorii de Vede, str. Dunarii, bl. D12, ap.11; 
h) apartament de tip familial Rosiorii de Vede, str. Rahovei, bl. L4, ap.17; 
i)   apartament de tip familial Rosiorii de Vede, str. Rahovei, bl. L4, ap. 13; 
j)   apartament de tip familial Rosiorii de Vede, str. Rahovei, bl. 102 ap.15; 
k) apartament de tip familial Rosiorii de Vede, str. Dunarii,. bl. J114, ap.11; 
l)   apartament de tip familial Rosiorii de Vede, str. Aleea CFR bl. T924, Sc T0,  
ap.17; 
m) apartament de tip familial Alexandria, str. Dunarii, bl. 1613, ap.22; 

n) apartament de tip familial Alexandria, str. Dunarii, bl. 1613, ap.39; 

o) apartament de tip familial Alexandria, str. Turnu Magurele, bl.589, ap.16; 
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p)   apartament de tip familial Alexandria, str. Dunarii, bl. G100, ap.23; 
q)   apartament de tip familial Alexandria, str. Dunarii, bl. G100, ap.45; 
r)    apartament de tip familial Rosiorii de Vede, str. Izbiceanu, bl. G 45, ap.10; 
s)    apartament de tip familial Rosiorii de Vede, Izbiceanu, bl. G 45, ap.35; 
t)    apartament de tip familial Rosiorii de Vede, Izbiceanu, bl. G 100, ap.36; 
u) apartament de tip familial Rosiorii de Vede, Izbiceanu, bl. E 2, ap.2; 

v) apartament de tip familial Rosiorii de Vede, str. Rahovei, bl. L 7, ap. 17. 

 
(1) Centrul are o capacitate maxima de 86 de locuri . 

 

ARTICOLUL 3  

Scopul serviciului social 
 
(1) Scopul serviciului social Centrul teritorial pentru protectia de tip familial 
Alexandria este de a asigura protecţia, creşterea şi îngrijirea copilului separat, 
temporar sau definitiv, de catre părinţii săi, ca urmare a stabilirii, în condiţiile legii, 
a măsurii plasamentului. 
(2) Centrul teritorial pentru protectia de tip familial Alexandria functioneaza in 
subordinea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului 
Teleorman, nu are personalitate juridica, avand ca misiune generala furnizarea sau 
asigurarea accesului copiilor/tinerilor, pe o perioada determinata, la gazduire, 
ingrijire, reabilitare, educatie si pregatire in vederea reintegrarii sau integrarii 
familiale si socioprofesionale. In centru sunt protejati copii / tineri cu varste 
cuprinse intre 3 — 18/26 ani, fara nevoi speciale . 

(3) Categoriile de beneficiari: 
a) copii separaţi temporar sau definitiv, de catre  părinţii lor, ca urmare a stabilirii, 
în condiţiile legii, a măsurii plasamentului în acest tip de serviciu; 
b) copii pentru care a fost dispus, în condiţiile legii, plasamentul în regim de 
urgenţă; 
c) tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani şi care beneficiază, în condiţiile legii, de 
protecţie specială; 
 

ARTICOLUL 4  

Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare 

 
(1) Serviciul social Centrul teritorial pentru protectia de tip familial   Alexandria 
funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi 
funcţionare a serviciilor sociale, reglementat de Legea Asistentei sociale  nr. 
292/2011, cu modificările ulterioare, Legea nr. 272/2004 privind protectia si 
promovarea drepturilor copilului, repubilicata, cu modificările şi completările 
ulterioare, precum şi a  actelor normative secundare aplicabile domeniului, 
respectiv,  
(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul nr. 21/2004 pentru aprobarea 
standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecţia copilului de tip 
rezidenţial 
(3) Serviciul social Centrul teritorial pentru protectia de tip familial  a copilului 
Alexandria este înfiinţat prin Hotararea Consiliului Judetean Teleorman nr. 
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58/2004 şi funcţionează în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Teleorman. 

 
ARTICOLUL 5  

Principiile care stau la baza acordării serviciului social 
 
 (1) Centrul teritorial pentru protectia de tip familial  a copilului Alexandria se 
organizează şi funcţionează cu respectarea principiilor generale care guvernează 
sistemul naţional de asistenţă socială, precum şi a principiilor specifice care stau la 
baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislaţia specifică, în convenţiile 
internaţionale ratificate prin lege şi în celelalte acte internaţionale în materie la care 
România este parte, precum şi în standardele minime de calitate aplicabile. 

(2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul 
Centrul teritorial pentru protectia de tip familial a copilului Alexandria sunt 
următoarele: 
a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare; 
b) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte 
egalitatea de şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi 
demnitatea personală şi întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu 
privire la persoanele beneficiare; 

c) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare; 

d) deschiderea către comunitate; 
e) asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea 
drepturilor lor; 
f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în 
unitate a unui personal mixt; 

g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, 
ţinându-se cont, după caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ 
şi capacitate de exerciţiu; 
h) facilitarea menţinerii relaţiilor personale ale beneficiarului şi a contactelor 
directe, după caz, cu fraţii, părinţii, alte rude, prieteni, precum şi cu alte persoane 
faţă de care acesta a dezvoltat legături de ataşament; 
i) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare; 

j) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare; 

k) preocuparea permanentă pentru identificarea soluţiilor de integrare în familie 
sau, după caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în 
baza potenţialului şi abilităţilor persoanei beneficiare de a trăi independent; 

l) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării 
active a acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate; 
m) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare; 

n) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale; 

o) primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea 
propriilor capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea 
situaţiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat; 
p) colaborarea Centrul teritorial pentru protectia de tip familial a copilului 
Alexandria cu serviciul public de asistenţă socială. 
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ARTICOLUL 6  

Beneficiarii serviciilor sociale 
 

(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în  Centrul teritorial pentru protectia de 
tip familial  a copilului Rosiorii de Vede sunt: 

a) copii separaţi temporar sau definitiv, de catre părinţii lor, ca urmare a stabilirii, 
în condiţiile legii, a măsurii plasamentului în acest tip de serviciu; 
b) copii pentru care a fost dispus, în condiţiile legii, plasamentul în regim de 
urgenţă; 
c) tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani şi care beneficiază, în condiţiile legii, de 
protecţie specială; 
(2)Condiţiile de acces/admitere în centru sunt următoarele: plasamentul copilului 
in cadrul Centrul teritorial pentru protectia de tip familial Alexandria se dispune 
numai in situatia copiilor pentru care nu este posibila mentinerea in familia de 
origine sau nu a fost identificata o masura de protectie de tip familial, cu 
respectarea principiilor prevazute in Legea 272/2004 republicata. 
(3) Accesul beneficiarilor in cadrul Centrul teritorial pentru protectia de tip familial 
Alexandria se face in baza: 
a) masurii de plasament dispuse in conditiile legii de catre Comisia pentru 
Protectia Copilului; 
b) dispozitiei de plasament in regim de urgenta, emise de catre directorul 
D.G.A.S.P.C. 
c)  ordonantei presedintiale emise de catre instanta judecatoreasca; 
d) sentintei civile emise de catre instanta judecatoreasca. 
(4) acte necesare: dosarul de admitere al copilului in centru cuprinde următoarele 
documente, in original: 

a) planul de servicii întocmit de către persoana cu atribuţii de asistenţă socială 
/Serviciul public de asistenţă socială de la domiciliul copilului; 
b) ancheta socială întocmită de către acelaşi serviciu sau persoană, cu propunerea 
de instituire a  unei măsuri de protecţie specială; 
c) documente din care sa rezulte inscrierea si frecventarea unei forma de 
invatamant; 
d) cererea din partea reprezentantului legal al copilului; 
e) opinia scrisa a copilului cu varsta mai mare de 10 ani, cu privire la instituirea 
unei masuri de protectie de tip residential; 

f)  acte identitate părinţi sau, după caz, adresă de la S.P.C.L.E.P. sau Poliţia de la 
domiciliul copilului, certificatul de căsătorie, hotărîrea de divorţ, etc.; 
g) adeverinţe cu retribuţia tarifară părinţi sau cupoane de pensie 

h) certificatul de naştere al copilului; 
i)   C.I./B.I. al copilului; 
j)  raportul de ancheta sociala a copilului, întocmit de Serviciul management de caz; 

k) planul individualizat de protecţie; 
l) contractul cu familia, dacă copilul are părinţi, sau în lipsa acestora, cu 
reprezentantul legal al copilului sau cu tânărul, protejat în centru. 

(5) criterii de eligibilitate pentru admiterea in centru: 
a) copilul ai cărui părinţi sunt decedaţi, necunoscuţi, decăzuţi din exerciţiul 
drepturilor parintesti sau carora li s-a aplicat pedeapsa interzicerii drepturilor 
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parintesti, pusi sub interdictie, declarati judecatoreste morti sau disparuti, cand nu a 
putut fi instituita tutela; 
b) copilul care, in vederea protejarii intereselor sale, nu poate fi lasat in grija 
parintilor din motive neimputabile acestora; 
c) copilul abuzat sau neglijat; 
d) copilul gasit sau copilul parasit in unitati sanitare; 
(6) Modalitatea de incheiere a contractului de furnizare de servicii se realizeaza 
conform Ordinului ministrului muncii 73/2005 privind aprobarea modelului 
Contractului pentru acordarea de servicii sociale, încheiat de furnizorii de servicii 
sociale, acreditaţi conform legii, cu beneficiarii de servicii sociale 
 (7) La admiterea in serviciul social, seful Centrului desemneaza o persoana de 
referinta, impreuna cu care participa la intalnirea cu managerul de caz, avand ca 
scop prezentarea situatiei copilului. La finalul intalnirii se intocmeste Procesul-
verbal de primire a copilului in Centru.  

(8) Imediat dupa admitere, echipa multidisciplinara intocmeste un Program special 
de acomodare cu ceilalti copii si cu personalul Centrului, cu o durata minima de 2 
saptamani, perioada si gradul de acomodare sunt stabilite in functie de 
particularitatile fiecarui copil, gradul sau de maturitate, etc. 
(9) Dupa admiterea in Centru, seful serviciului social organizeaza o intalnire cu 
personalul, la care participa si managerul de caz, pentru o cunoastere cat mai buna 
a situatiei copilului, a metodelor de lucru, a restrictiilor specifice cazului, precum si 
la ce specialist sa apeleze in eventualitatea unor probleme de adaptare; la finalul 
intalnirii se intocmeste Procesul-verbal de prezentare a cazului. 

(10) Fiecare copil/tanar este ocrotit in baza unui Plan Individualizat de Protectie, in 
care sunt planificate prestatiile si serviciile stabilite in urma evaluarii nevoilor 
copilului si care va fi dezvoltat in Programul de Interventie Specifica pentru fiecare 
nevoie identificata.  Acesta contine obiective pe termen scurt, mediu si lung, 
activitatile corespunzatoare acestor obiective, care pot fi periodice, inclusiv de 
rutina, sau ocazionate de anumite evenimente. 

(11) Conditii de incetare a serviciilor; 
a)Serviciile sociale furnizate in cadrul C.T.P.T.F. Alexandria inceteaza in 
urmatoarele conditii: 

1. reintegrarea — revenirea copilului/tanarului in familia de origine; 
2. plasamentul familial — inlocuirea masurii de protectie de tip rezidential cu o 
masura de protectie de tip familial; 

3. adoptia; 
4. tutela; 
5 integrarea socio-profesionala la finalizarea studiilor;  

6. decesul beneficiarului. 
(12) In cazul in care se continua protecţia speciala intr-o instituţie de tip 
rezidenţial, serviciul social, pe langa activităţile de formare de deprinderi de viata 
independenta, se asigura ca tânărul/copilul este implicat in anumite programe de 
tranziţie, parcurgându-se următoarele etape: 
a) consilierea copilului/tânărului urmărind informarea acestuia despre 

caracteristicile concrete ale viitorului mod de viata; 
b) program de vizite la locul in care urmează sa fie transferat; 
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c) întâlnire intre echipele multidisciplinare din cele doua instituţii pentru 
discutarea cazului; 

d) pentru asigurarea unui sentiment de continuitate, după parasirea unitatii, 
copilul/tânărul va fi vizitat de către personalul centrului si de catre prietenii pe 
care i-a avut in cadrul serviciului social; 

e) înainte de ieşirea din centru copilul/tânărul este reevaluat.   

(13) În situaţia în care copilul/tânărul urmează să fie reintegrat în familia 
naturală/lărgită, echipa multidisciplinară trebuie să asigure următoarele: 
a) consilierea familiei în vederea desfăşurării în cele mai bune condiţii a 
procesului de acomodare a copilului în viitorul mediu; 
b) implicarea tuturor membrilor familiei încă de la debutul procesului de 
acomodare şi pe toată perioada desfăşurării acesteia; 
c) consilierea copilului/tânărului urmărindu-se informarea acestuia despre 
caracteristicile concrete ale viitorului mod de viaţă; 
d) procesul de acomodare se va realiza pe parcursul unui număr de întâlniri care 
vor fi coordonate de către psihologul centrului, iar numărul întâlnirilor diferă de la 
un caz la altul, ritmul fiind condiţionat de particularităţile fiecărui copil/tânăr; 
e) înainte de ieşirea din centru, copilul/tânărul va fi reevaluat;  
f) sesizarea autoritatii locale de la domiciliu sau resedinta parintilor si intocmirea 
rapoartelor lunare de catre managerul de caz. 

(14) În situaţia în care tânărul urmează să paraseasca serviciul social, la cerere,  
avand in vedere ca se afla in capacitate deplina de exercitiu, si se respecta legislatia 
in vigoare, echipa multidisciplinară trebuie să asigure următoarele: 

a) consilierea tânărului urmărind informarea acestuia despre caracteristicile concrete 
ale viitorului mod de viata in vederea aplicarii deprinderilor de viata independent; 

b) consilierea tânărului cu privire la serviciile sociale de care va beneficia in noul 
mod de viata ales; 

c) pentru asigurarea unui sentiment de continuitate după parasirea Centrului, tânărul 
va fi incurajat sa pastreze legatura cu personalul si cu  prietenii pe care i-a avut in 
cadrul serviciului social; 

d) înainte de ieşirea din serviciul social copilul/tânărul este reevaluat.   

(15) La parasirea serviciului social, se eliberează următoarele documente: 
a) hotărârea comisiei sau a instanţei de judecata, privind încetarea măsurii de 
protecţie, in original; 
b) actele de identitate, in original; 
c) fisa medicala actualizată, in copie.  
(16)Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Centrul teritorial pentu 
protectia de tip familial Alexandria au următoarele drepturi: 
a) să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază 
de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanţă personală ori socială; 
b )să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, 
respectiv la luarea deciziilor privind intervenţia socială care li se aplică; 
c) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi 
primite; 
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d )să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atât timp cât se menţin 
condiţiile care au generat situaţia de dificultate; 
e) să fie protejaţi de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de 
exerciţiu; 
f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime; 
g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite. 
(17)Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Centrul teritorial pentru 
protectia de tip familial Alexandria, au următoarele obligaţii:  

a) să respecte programul şcolii unde învaţă şi programul stabilit la nivelul 
apartamentului; 
b) să folosească şi să păstreze cu grijă manualele şcolare, rechizitele, bunurile 
personale şi collective; 
c) să informeze educatorul de serviciu despre evenimentele petrecute la şcoală şi 
notele primite în ziua respective; 
d) să solicite ajutor suplimentar educatorului de serviciu la disciplina unde 
întâmpină greutăţi; 
e) să participe potrivit vârstei la activităţile gospodăreşti din apartament; 
f) să aibă o comportare demnă şi civilizată, precum şi o ţinută vestimentară decentă; 
g) să respecte întregul personal şi colegii din apartament , precum şi cadrele 
didactice din instituţia de învăţământ pe care o frecventează; 
h) să îşi ajute fraţii mai mici şi colegii din apartament; 
i)  să respecte cu stricteţe regulile igienico-sanitare; 
j)  să cunoască şi să respecte regulile privind securitatea muncii, precum şi cele 
referitoare la prevenirea şi stingerea incendiilor; 
k) să respecte credinţa religioasă a colegilor; 
l)  să participe la programul de curăţenie generală şi să-şi efectueze serviciul în 
apartament conform graficului stabilit; 

m) să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială, 
medicală şi economică; 
n) să participe, în raport cu vârsta, situaţia de dependenţă etc., la procesul de 
furnizare a serviciilor sociale; 
o) să contribuie, în conformitate cu legislaţia în vigoare, la plata serviciilor sociale 
furnizate, în funcţie de tipul serviciului şi de situaţia lor material; 
p) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personal; 
q) să respecte prevederile prezentului regulament. 
 

ARTICOLUL 7  

Activit ăţi şi funcţii 
 

(1)Principalele funcţii ale serviciului social Centrul teritorial pentru protectia de tip 
familial Alexandria sunt următoarele: 
a)  furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea 
următoarele activităţi: 

1.reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana 
beneficiară; 
2. gazduire pe perioada mentinerii active a masurii de protectie speciala; 
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3. hrana pe perioada mentinerii active a masurii de protectie speciala - asigura 
copiilor o alimentatie corespunzatoare din punct de vedere calitativ si cantitativ, 
tinand cont de varsta, nevoile preferintele acestora,cu problemele lor de sanatate, in 
conformitate cu legislatia in vigoare. 

4. ingrijire personala - asigura suport informal si ajutor (la copiii de varsta mica) 
pentru realizarea igienei personale, imbracare, dezbracare, igiena intima, precum si 
ajutor pentru servirea hranei in conditii adecvate, sprijinind in dezvoltarea 
deprinderilor de viata independenta. 
5. ingrijirea spatiilor de locuit - asigurarea curateniei zilnice, a conditiilor de locuit 
igenice si primitoare; asigura copiilor conditii de locuit de buna calitate, decente 
asemanatoare mediului familial; asigura copiilor spatii igienico-sanitare suficiente, 
amenajate si dotate cu echipamentul corespunzator numarului nevoilor copiilor; 
6. asistenta medicala si supravegherea starii de sanatate - asistenta medicala, 
recuperare, ingrijire si supraveghere permanenta a beneficiarilor prin cadre 
medicate specializate si medici specialisti; acorda sprijin in administrarea 
tratamentelor medicale prescrise, desfasoara activitati de educatie sanitara, sprijina 
beneficiarul la efectuarea controalelor medicate necesare, asigura conditiile 
necesare pentru identificarea si evaluarea permanenta a nevoilor fizice, emotionale 
si de sanatate ale fiecarui copil, precum si masurile corespunzatoare pentru 
satisfacerea acestor nevoi, igiena personala, supravegherea si mentinerea starii de 
sanatate; acorda copiilor primul ajutor, tratamentul infectiilor intercurente si 
administrarea medicamentelor in cadrul serviciului prin personalul de specialitate, 
medicatia cronica in concordanta cu diagnosticul si recomandarile medicului 
specialist, in conditii de supervizare din partea medicului centrului si a medicului 
de familie care coordoneaza implementarea programelor de interventie pentru 
sanatate; 

7. educare - asigura accesul beneficiarilor la educatie, informare, cultura; asigura 
educatia informala si non-formala a beneficiarilor, in vederea asimilarii cuvintelor 
si deprinderilor necesare dobandirii autonomiei conform varstei si integrarii 
sociale; sprijina si promoveaza, prin materiale si mijloace corespunzatoare, 
educatia copiilor, cu prioritate in unitati de invatamant din comunitate; 
8.dezvoltare abilitatilor de viata independenta - asigura socializarea beneficiarilor, 
dezvoltarea relatiitor cu comunitatea; asigura climatul favorabil dezvoltarii 
personalitatii copiilor; asigura participarea beneficiarilor la activitati de grup si la 
programe individuatizate, adaptate nevoilor caracteristicilor lor; 
9. consiliere si asistenta psiho-sociala si suport emotional - ofera copiilor si 
familiei acestuia sprijin concret si incurajeaza mentinerea legaturilor cu parintii, 
familia extinsa alte persoane importante sau apropiate fata de ei; consiliaza si 
aplicamasuri de protejare a copiilor in orice forma de intimidare, discriminare, 
abuz,neglijare, exploatare, tratament inuman sau degradant; evaluare initiala, 
detaliata,mentinerea relatiei cu familia si altii semnificativi, revaluare psiho-scoio-
medicoeducationala; 

10.supraveghere - asigura paza securitatea beneficiarilor; asigura masuri de 
siguranta si securitate legale si necesare pentru asigurarea protectiei copiilor, 
personalului si a vizitatorilor impotriva evenimentelor si accidentelor cu potential 
vatamator; 
11.reintegrare familiala fi comunitara - contribuie la realizarea obiectivelor 
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cuprinse in planul individualizat de protectie;urmareste modalitatile concrete de 
punere in aplicare a masurilor de protectie speciala, integrarea si evolutia 
beneficiarilor in cadrul serviciului formuleaza propuneri vizand completarea sau 
modificarea planului individualizat de protectie sau imbunatatirea calitatii ingrijirii 
acordate;asigura pregatirea corespunzAtoare a iesirii copilului/tanarului din 
serviciu, prin dezvoltarea deprinderilor de viata independents a altor conditii 
necesare pentru reintegrarea sau integrarea familiala si/sau socio-profesionala; 
12.socializare si activitati culturale, asigura copiilor oportunitati multiple de 
petrecere a timpului liber, de recreere si socializare, care contribuie la dezvoltarea 
fizica, cognitiva, sociala emotionala a copiilor; asigura accesul conditiile pentru 
toti copiii aflati in protectie pentru ca acestia sa poata contacta/implica in viata lor 
persoane, institutii, asociatii sau servicii din comunitate, conform legii si 
reglementarilor interne; 

b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi 
publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor 
activităţi:  

1. asigura consilierea si informarea familiilor, precum si a beneficiarilor 
privind problematica sociala, probleme de familie, psihologice, serviciile oferite 
etc.; 
2. efectueaza demersuri catre DGASPC pentru a dezvolta parteneriate si 
colaboreaza cu organizatii non-guvernamentale, institutii si alti reprezentanti ai 
societatii civile, in conditiile legii, in vederea diversificarii si imbunatatirii 
programelor de recuperare oferite persoanelor cu handicap, in functie de realitatile 
si specificul local; 
3. promoveaza serviciul in comunitate prin distribuire de pliante si brosuri despre 
misiunea si serviciile oferite de centru; 
4. organizeaza actiuni in comunitate in vederea relationarii copiilor cu persoane din 
mediul exterior institutiei; 
5. sprijina si incurajeaza voluntariatul in activitatile cu copiii din centru. 
6. faciliteaza frecventarea de catre copii a institutiilor de invatamant din 
comunitate; 
7. inlesneste participarea familiei, colegilor si a prietenilor la evenimente 
importante din viata beneficiarilor; 

8. elaboreaza misiunea, ghidul beneficiarului, ghidul de prezentare a centrului, 
proiectul institutional, rapoarte de activitate; 
c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, 
de promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor 
de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de 
persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia;  

1. intocmirea documentatiei in vederea obtinerii actelor de identitate. Daca se 
constata ca un copil este lipsit de elementele constitutive ale identitatii sale, centrul 
prin serviciul de asistenta sociala este obligat sa ia de urgenta toate masurile 
necesare in vederea restabilirii identitatii copilului; 
2. identificarea familiei, a familiei extinse si altor persoane importante din viata 
copilului si facilitarea mentinerii relatiilor copilului cu acestia. Copilul care a fost 
separat de ambii parinti sau de unul dintre acetia printr-o masura dispusa in 
conditiile legii are dreptul de a mentine relatii personale contacte directe cu ambii 
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parinti, cu exceptia situatiei in care acest lucru contravine interesului superior al 
copilului Fac exceptie cazurile in care instanta decide restrictii in acest sens, 
apreciind ca exista motive temeinice de natura a primejdui dezvoltarea fizica, 
psihica, intelectuala sau morala a copilului. Stabilirea relatiilor personale se 
realizeaza prin: 

•  intalniri ale copilului cu parintele on cu o alta persoana care are, potrivit 
legii, dreptul Ia relatii personale cu copilul;  

• vizite ale copilului Ia domiciliul acestuia;  

• gazduirea copilului, pe perioada determinata, de catre parintele sau de catre 
alta persoana la care copilul nu locuieste in mod obisnuit;  
• corespondenta on alta forma de comunicare cu copilul; 

• transmiterea de informatii copilului cu privire Ia parintele ori la alte 
persoane care au, potrivit legii, dreptul de a mentine relatii personale cu copilul;  

• transmiterea de catre persoana la care locuieste copilul a unor informatii 
referitoare la copil, inclusiv fotografii recente, evaluari medicale sau scolare, catre 
parintele sau catre alte persoane care au dreptul de a mentine relatii personale cu 
copilul;  
•  intalniri ale copilului cu parintele oncu o alta persoana fata de care copilul 
a dezvoltat legaturi de atasament intr-un loc neutru in raport cu copilul, cu sau fara 
supravegherea modului in care relatiile personale sunt intretinute, in functie de 
interesul superior al copilului; 

3.informarea beneficiarilor asupra drepturilor lor; 

4. cunoasterea de catre personal a modalitatilor de abordare si relationare cu copiii 
beneficiari, in functie de situatiile particulare in care acestia se afla; 
5. centrul dispune de proceduri si reguli care respecta drepturile copiilor; 
6. asigura conditiile necesare pentru exprimarea opiniei copiilor beneficiari cu 
privire la serviciile primite; 
7. asigura evidenta evenimentelor deosebite care afecteaza copiii beneficiari si 
intervine in toate cazurile semnalate; 

d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi: 

1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate in procesul de acordare a 
serviciilor; 
2. realizarea de evaluari periodice a serviciilor prestate prin chestionare completate 
de copii/reprezentanti legali, personal, interviuri, vizite de coordonare, verificare 
efectuate de servicii specializate din D.G.A.S.P.C. sau institutii de control; 
3. participarea beneficiarilor: implicarea activa a beneficiarilor si a familiilor 
acestora in planificarea, acordarea si evaluarea serviciilor sociale (chestionare, 
discutii de grup si individuale, Consiliul copiilor); 
4. acordarea serviciilor sociale: asigurarea, fara niciun fel de discriminare, a unor 
servicii sociale eficace, accesibile, comprehensive, sustenabile, centrate pe nevoile 
individuale ale beneficiarului; 
5. informarea copiilor beneficiari/apartinatorilor asupra modalitatii de formulare a 
eventualelor sesizari/reclamatii; 
6. incurajarea parteneriatelor pentru asigurarea sustenabilitatii si continuitatii 
serviciilor sociale, promovarea dezvoltarii serviciilor sociale de 
proximitate/comunitare si a integrarii acestora cu serviciile de sanatate, educatie si 
alte servicii de interes general; 
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e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale serviciului social. 

1.recrutarea si angajarea personalului calificat, cu abilitati empatice si de 
comunicare cu copiii, in conformitate cu legislatia in vigoare, ca urmare a nevoilor 
identificate si posturilor vacante, in scopul indeplinirii misiunii centrului in conditii 
optime (recrutarea se realizeaza de catre furnizorul public de servicii sociale - 
D.G.A.S.P.C.Teleorman); 

2.respectarea si indeplinirea de catre personalul centrului a atributiilor si 
responsabilitatilor din fisele de post si a sarcinilor trasate de catre conducere; 
3.revizuirea fiselor de post in functie de dinamica cerintelor posturilor respective. 
4.asigurarea numarului si structurii de personal adecvate nevoilor si asigurarii 
continuitatii in ingrijire si educatie pentru beneficiari; 
5.realizarea evaluarii anuale a performantelor profesionale; 
6.dezvoltarea resurselor umane implicate in acordarea serviciilor sociale si 
imbunatatirea conditiilor de munca: recrutarea de personal calificat si asigurarea 
formarii continue a acestuia, implicarea voluntarilor, asigurarea conditiilor de lucru 
adecvate si a echipamentelor specifice activitatilor derulate, asigurarea sanatatii si 
securitatii la locul de munca; 
7.identificarea si asigurarea de surse suplimentare de finantare, cu precadere prin 
moblizarea resurselor comunitare pentru asigurarea derularii activitatilor centrului; 
8. supervizarea de catre seful de centru a modalitatii de utilizare a fondurilor 
alocate. 
 

ARTICOLUL 8  

Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal 
 
(1) Serviciul social Centrul teritorial pentru protectia de tip familial Alexandria 
funcţionează, in prezent, cu un număr de 37 persoane, conform structurii 
organizatorice si a statului de functii, din care: 

a) personal de conducere: şef de centru - 1; 

b) personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă, personal de specialitate şi 
auxiliar: educator -26, asistent medical -2, inspector de specialitate  -1,  psiholog  -
1; 
c) personal cu funcţii administrative, gospodărire, întreţinere-reparaţii, deservire: 
muncitor calificat -5 administrator -1. 

(2) In cadrul  fiecarui apartament este asigurată ponderea de 60%, respectiv 81%, 
personal de specialitate din totalul personalului, conform  Hotărârea Guvernului 
Nr. 867/2015 din 14 octombrie 2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor 
sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor 
sociale. 
 

ARTICOLUL 9  

Personalul de conducere 
 

(1) Personalul de conducere este: 

a) şef de centru; 
(2) Atribuţiile personalului de conducere sunt: 
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a) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de 
personalul serviciului şi propune organului competent sancţiuni disciplinare pentru 
salariaţii care nu îşi îndeplinesc în mod corespunzător atribuţiile, cu respectarea 
prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.; 

b) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul 
implementării obiectivelor şi întocmeşte informări pe care le prezintă furnizorului 
de servicii sociale; 

c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi 
perfecţionare; 
d) colaborează cu alte centre/alţi furnizori de servicii sociale şi/sau alte structuri ale 
societăţii civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătăţirii permanente 
a instrumentelor proprii de asigurare a calităţii serviciilor, precum şi pentru 
identificarea celor mai bune servicii care sa răspundă nevoilor persoanelor 
beneficiare; 
e) întocmeşte raportul anual de activitate; 

f) asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii 
serviciului/centrului; 
g )propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice şi a 
numărului de personal; 

h) desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii centrului în comunitate; 
i) ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la 
încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce; 

j) răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul serviciului 
şi dispune, în limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă la 
îmbunătăţirea acestor activităţi sau, după caz, formulează propuneri în acest sens; 

k) organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a 
regulamentului de organizare şi funcţionare; 
l) reprezintă serviciul în relaţiile cu furnizorul de servicii sociale şi, după caz, cu 
autorităţile şi instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din 
străinătate, precum şi în justiţie; 
m) asigură comunicarea şi colaborarea permanentă cu serviciul public de asistenţă 
socială de la nivelul primăriei şi de la nivel judeţean, cu alte instituţii publice locale 
şi organizaţii ale societăţii civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor; 
n) numeşte şi eliberează din funcţie personalul din cadrul serviciului, în condiţiile 
legii; 
o) întocmeşte proiectul bugetului propriu al serviciului şi contul de încheiere a 
exerciţiului bugetar; 
p) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi 
beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare; 
q) asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale; 

r) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 

(3) Funcţiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în 
condiţiile legii. 
(4) Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducere trebuie să fie absolvenţi cu 
diplomă de învăţământ superior în domeniul psihologie, asistenţă socială şi 
sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau 
absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului superior în domeniul juridic, 
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medical, economic şi al ştiinţelor administrative, cu experienţă de minimum 5 ani 
în domeniul serviciilor sociale. 

(5) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a sefului de centru se face 
în condiţiile legii. 
(6) Şeful centrului organizează zilnic, săptămânal sau ori de câte ori se impune, 
întâlniri, consultări cu angajaţii pentru reglementarea problemelor curente şi pentru 
găsirea unor soluţii de îmbunătăţire a calităţii îngrijirii persoanelor asistate. 

 
ARTICOLUL 10  

Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă.  
Personal de specialitate şi auxiliar  

 
(1)Personalul de specialitate: 

a)asistent medical generalist (325901); 

b)inspector de specialitate (asistent social); 

c)educator (263508); 

d)psiholog (263411); 

(2)Atribuţii ale personalului de specialitate: 

a)asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu 
respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile şi a 
prezentului regulament; 

b)colaborează cu specialişti din alte centre în vederea soluţionării cazurilor; 
identificării de resurse etc.; 

c)monitorizează respectarea standardelor minime de calitate; 

d)sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa 
beneficiarului, situaţii de nerespectare a prevederilor prezentului regulament etc.; 
e)întocmeşte rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată; 
f)face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului 
şi respectării legislaţiei; 
g)alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil: 

 
(2) Atributii specifice – asistent medical generalist: 

a) cunoaste metodele, tehnicile si procedurile specifice profesiei, legislatia în 
domeniul de activitate si în domeniul protectiei copilului;  

b) primeste copiii in colectivitate, efectuează evaluarea medicală iniţială, 
consemnand in foaia de observatii si in registrul medical, iar dupa primirea 
copiiilor in centru, face demersuri pentru inscrierea acestora pe listele unui medic 
de familie; 

c) urmareste evolutia zilnica a copiilor, sesizeaza medicul curant sau unitatea de 
urgenta in cazul aparitiei unor probleme medicale in randul copiilor /tinerilor; 

d) asigura asistenta medicala de urgenta, ia masuri de internare a copiilor in spital, 
pregatindu-i de internare; 

e) asigura dreptul la intimitate, spatiu personal si confidentialitate intr-un mod cat 
mai apropiat de mediul familial, copiilor şi tinerilor din Centru; 

f)   efectueaza tratamente medicale la indicatia medicului de familie/specialist; 
respecta programul national de imunizare;  
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g) insoteste copiii la tratamente de specialitate in clinici, izoleaza copiii bolnavi sau 
suspecti de a fi bolnavi  si informeaza medicul; 

h) ajuta copiii, prin metode educative adecvate nivelului de varsta sa adopte un stil 
de viata sanatos, sa inteleaga importanta igienei personale, a alimentatiei corecte, 
deruleaza programe de educatie sexuala si contraceptiva , programe de educatie 
impotriva fumatului si a consumului de droguri si bauturi alcoolice, activitatile 
desfasurate vor fi consemnate in scris; 

i)   controleaza, zilnic, starea de curatenie a copiilor si modul cum sunt imbracati si 
raporteaza in scris sefului de centru;  

j)   face parte din echipa pluridisciplinara a centrului cu care comunica, 
colaboreaza, si asigura o interventie profesionista;  

k) asigura fiecarui copil, sprijin personalizat; 
l)   este persoană responsabilă cu implementarea PIS-urilor de sănătate; 
m) respecta procedurile stabilite de normele legale in vigoare pentru primirea, 

evidenta, depozitarea, manipularea, administrarea si indepartarea 
medicamentelor;  

n) administreaza medicamente doar pe baza prescriptiei medicului cu exceptia 
medicamentelor din trusa de prim-ajutor; 

o) intocmeste periodic necesarul de medicamente si materiale sanitare de stricta 
necesitate si tine evidenta stocului de medicamente la nivelul centrului; 

p) răspunde de evidenţa intrărilor şi consumurilor de medicamente pe baza 
registrului de medicamente; 

q) efectueaza, împreună cu medicul de familie bilanturile de sanatate ale copiilor;  
r)   mentioneaza in fisa medicala de la nivelul centrului toate internarile si evolutia 

starii de sanatate a copiilor; 
s) primeste si solutioneaza si alte sarcini trasate de conducerea institutiei, pe linie 

ierarhica, în limita competentelor profesionale pe care le are; 
t)   urmareste evolutia lunara a sanatatii copiilor intocmind in acest sens o fisa 

lunara de observatii pentru toti beneficiarii serviciului rezidential; 
u) controleaza modul de depozitare al alimentelor si termenele de garantie; 
v) are obligatia de a evalua calitatea alimentelor inainte de preparare, precum si 

calitatea felurilor de mancare dupa prepararea alimentelor de catre bucatar, 
raportand in scris sefului de centru neregulile constatate;  

w) participă, alături de bucatar, magazioner şi copii, la intocmirea meniului 
saptamânal si semnează pe LZA.; 

x) are obligatia de a notifica sefului de centru, toate incidentele survenite in timpul 
programului de lucru; 

y) se autodeclara in caz de imbolnavire; 
z) asigura supravegherea copiilor in timpul zilei impreuna cu ceilalti salariati; 
aa) anual, isi efectueaza analizele medicale obligatorii, control psihiatric, control 

psihologic, control la medicul de familie;  
bb) are obligatia de a semnala situatii de abuz, neglijare, exploatare a copilului 

in cadrul centrului sau in afara centrului, prin completarea corespunzatoare a fisei 
de semnalare a abuzului. In centru este strict interzisa agresarea verbala sau fizica 
a copiilor; sunt interzise masurile disciplinare excesive sau irationale;  
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cc) ii este interzisa difuzarea oricaror date sau informatii legate de copiii/tinerii aflati 
in Centru sau de activitatea din Centru, in forma audio, video scrisa sau sub orice 
alta forma; 

dd) permite accesul persoanelor straine in incinta Centrului numai cu acordul 
expres al coordonatorului de centru; 

ee) pentru eficientizarea activitatii de monitorizare a certificaterlor de handicap si 
expertiza si orientare scolara/profesionala tine evidenta valabilitatii certificatelor 
de handicap, intocmeste documentatia necesara reinnoirii certificatelorde 
handicap si certificatelor de expertiza siorientare scolara; depune in termen legal, 
documentatia intocmita, la comisiile de evaluare copii si adulti; 

ff)  evalueaza, zilnic, calitatea alimentelor din punct de vedere al igienei, precum si 
calitatea felurilor de mancare obtinute dupa prepararea hranei; 

gg) stabileste si mentine relatii profesionale cu întreg personalul institutiei si 
are o atitudine politicoasa;  

hh) respecta normele de P.S.I.; 
ii)  cunoaste si respecta continutul documentelor relevante pentru munca sa: 

misiunea institutiei, MOF, NIF, PI, codul de conduită pentru personalul 
contractual si procedurile de lucru specifice;  

jj)  pastreaza confidentialitatea informatiilor si a documentelor de serviciu. 
 
(3)Atributii specifice – educator: 

a) cunoaste metodele si tehnicile de interventie specifice si legislatia în domeniul 
protectiei copilului;  

b) isi asumă rolul sau în echipa pluridisciplinara si dezvolta relatii profesionale, de 
colaborare, pe orizontala si pe verticala;  

c) participa la întâlnirile organizate cu managerul de caz, psihologul, în scopul 
analizarii situatiei copilului si cunoaste procedurile de colaborare cu managerul 
de caz si alti specialisti;  

d) este desemnat persoana de referinta pentru copil/tânar si întocmeste programul de 
acomodare, cu sprijinul specialistilor din institutie;  

e) prezinta copilului, clar, în functie de gradul sau de maturitate care sunt 
principalele reguli de organizare a institutiei;  

f)  mentine permanent legatura cu scoala, educatorii, învatatorii si profesorii 
devenind un partener în instruirea si educarea copiilor/tinerilor, efectueaza vizite 
lunar şi de câte ori este nevoie la scoala pentru a discuta situatia fiecarui copil;  

g) pentru copiii de vârstă preşcolară, proiecteaza si realizeaza activitati cât mai 
diverse (mai ales sub forma de joc) în care sa fie exersate comportamentele 
(motor, verbal, cognitiv si socio-afectiv) si urmareste împreuna cu ceilalti colegi 
de la grupa, dezvoltarea pe laturi comportamentale; 

h) participa, împreuna cu personalul de specialitate din cadrul institutiei, la 
elaborarea PIS: pentru educaţie/ dezvoltarea deprinderilor de viata independenta, 
PIS – pentru recreere, petrecerea timpului liber şi socializare; 

i) elaboreaza, împreuna cu cadrul didactic de la scoala frecventata de copil, 
programul educational, anexa a PIP, urmareste pregatirea temelor scolare si 
asigura sprijinul necesar pentru realizarea acestui lucru;  

j) ca persoană de referinţă participa la toate activitatile la care unitatea de 
învatamânt solicita prezenta; consemnează observaţiile privind comportarea 
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copiilor în sinteze periodice aducându-le la cunoştinţa coordonatorului; formează 
deprinderi de viaţă independentă; 

k) la solicitarea coordonatorului Centrului, respectând normele de igiena 
alimentaţiei impuse de reglementările legale în vigoare, se ocupă de pregătirea 
hranei în timpul zilei (conform graficului stabilit) împreună cu copiii/tinerii care 
ajută la prepararea alimentelor şi servirea mesei conform PIS pentru dezvoltarea 
deprinderilor de viaţă independentă; are grijă să fie pregătite alimentele scoase 
din magazie în funcţie de numărul de copii rămaşi în modul la data respectivă; 

l) organizeaza activitati de grup, în functie de propunerile si preferintele personale 
ale copiilor/tinerilor, stimulând libera exprimare a opiniei, contribuind la 
educarea spiritului de echipa, la promovarea întrajutorarii, a comunicarii între 
copii/tineri; 

m) organizeaza si anima activitatile de timp liber: sportive, culturale, gospodaresti, 
turistice, jocuri, etc.în functie de nivelul de dezvoltare a copilului/tânarului;  

n) participa la amenajarea spatiului de locuit, actionând pentru personalizarea lui si 
implica pe copii/tineri în aceasta activitate, tinând cont de preferintele lor; 
elaborează activităţi educative şi programul administrativ al copiilor urmărind 
implementarea lor în apartamentul unde îşi desfăşoară activitatea; 

o) supravegheaza prezenta în centru a copiilor/tinerilor încredintati si stabileste 
masurile, conform procedurilor existente (MOF), pentru aducerea acestora în 
centru, atunci când il parasesc;  

p) ajuta copilul/tinărul sa dezvolte relatii pozitive cu ceilalti: cu parintii, cu copiii 
din institutie si din unitatea de învatamânt frecventata, cu personalul din institutie 
si alti profesionisti implicati în derularea PIP/PIS;  

q) incurajeaza copiii sa-si exprime opiniile cu privire la toate aspectele care-i 
privesc, inclusiv ale vietii cotidiene din institutie; 

r)  predarea si primirea turei si a bunurilor se consemneaza in caietul de procese 
verbale, raport de tura, pe baza de semnatura; 

s) cunoaste particularitatile de vârsta, diferentele individuale de conduita si istoricul 
copiilor de la grupa(modul) astfel încât sa poata stabili o comunicare si o 
relationare adecvata cu acestia; 

t)  desfăşoară permanent activităţi igienico-sanitare cu copiii în colaborare cu 
asistentul medical în scopul prevenirii îmbolnăvirilor şi menţinerii unui tonus 
fizic şi psihic normal, preocupându-se de: igiena corporală, igiena îmbrăcămintei 
şi a încălţămintei, igiena odihnei şi a muncii. 

u) asigura dreptul la intimitate, pentru copii/tineri, spatiu personal si 
confidentialitate intr-un mod cat mai apropiat de mediul familial; 

v) ca persoana de referinta pentru copiii cu varsta intre 3 si 10 ani si pentru cei care 
se afla in imposibilitate de a-si ridica banii (spital, invoiti) primeste de la 
persoana desemnata, banii de nevoi personale/fonduri financiare si tine evidenta 
acestora, urmareste si îndruma copiii în cheltuirea fondurilor financiare si 
însoteste copiii la achizitionarea produselor;  

w) confirmă LZA din ziua de serviciu şi  confrunta efectivul de copii din LZA  cu 
cel din PV predare-primire a turei; 

x) işi însuseste si respectă legislaţia în vigoare cu privire la protectia copilului;  
y) actioneaza în conformitate cu S.M.O. existente, asumându-si rolurile 

corespunzatoare;  
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z) actioneaza pentru asigurarea unui mediu securizant pentru copil/tânar;  
aa) duce la cunostinta conducerii centrului de plasament orice disfunctiuni întâlnite 

care pot aduce prejudicii sanatatii copiilor /tinerilor din institutie;  
bb) primeste si solutioneaza si alte sarcini trasate de conducerea institutiei, pe 

linie ierarhica, în limita competentelor profesionale pe care le are; 
cc) se autodeclara in caz de imbolnavire; 
dd) semneaza condica de prezenta la preluarea si predarea turei de lucru; 
ee) isi desfasoara activitatea la oricare dintre modulele componente ale centrului, 

conform planificarii coordonatorului de centru şi la solicitarea acestuia; 
ff)  nu face schimburi de tura, decît cu cu acordul coordonatorului de centru; 
gg) nu paraseste locul de munca fara avizul coordonatorului de centru; 
hh) respecta programul de lucru conform graficului stabilit; 
ii)  asigura supravegherea copiilor in timpul zilei, pe timp de nopte si in zilele de 

odihna(in functie de programul de lucru)  impreuna cu ceilalti salariati din modul 
si in cazul unor evenimente deosebite raspund solidar; 

jj)  are obligatia de a semnala situatii de abuz, neglijare, exploatare a copilului in 
cadrul centrului sau in afara centrului, prin completarea corespunzatoare a fisei 
de semnalare a abuzului. In centru este strict interzisa agresarea verbala sau fizica 
a copiilor; sunt interzise masurile disciplinare excesive sau irationale;  

kk) ii este interzisa difuzarea oricaror date sau informatii legate de copilul aflat in 
centru sau de activitatea din centru, in forma audio, video scrisa sau sub orice alta 
forma; 

ll)  nu permite accesul persoanelor straine in incinta centrului, decat numai cu 
acordul expres al sefilor ierarhici toate incidentele survenite in timpul 
programului de lucru le notifica coordonatorului de centru; 

mm) preia si preda serviciul pe baza de proces-verbal, consemneaza efectivele de 
copii din apartament si evenimentele care au avut loc pe perioada serviciului; 

nn) raspunde, alături de ceilalti salariaţi, de buna păstrare a bunurilor din dotarea 
Centrului; 

oo) tine legatura cu referentii/inspectorii, carora le comunica observatiile sale 
asupra comportarii si sanatatii copiilor, manifestarile deosebite ale acestora in 
timpul zilei/noptii, pe care le consemneaza intr-un registru de tura; 

pp) supravegheaza si indruma copiii in efectuarea toaletei de seara si dimineata, 
iar pe cei mici ii ajuta personal, urmarind formarea si consolidarea de deprinderi 
igienico-sanitare, stinge lumina la dormitoare si trezeste copiii dimineata la orele 
fixate prin programul zilnic; 

qq) se ingrijeste de aerisirea, curatenia si incalzirea camerelor de dormit, 
grupurilor sanitare si bucatariei care se predau in stare curata; preda imobilul in 
bune conditii; 

rr) urmareste respectarea masurilor de prevenire a accidentelor, incendiilor, raspunde 
de securitatea copiilor; 

ss) raspunde de pastrarea bunurilor din dotarea apartamentelor si de cele  personale 
ale copiilor care se afla in modul, executa reparatii la echipament, calca si 
schimba lenjeria de 2 ori pe luna şi de câte ori este nevoie; 

tt) administreaza la copii medicamentele pe care le-a recomandat în scris asistentul 
medical, privind tratamentul copiilor enuretici sau alte situatii de boala; 
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uu) pentru enuretici,  asigura schimbarea zilnica a lenjeriei de corp si de pat, 
spalarea zilnica pe corp si spala lenjeria murdara si hainele copiilor; 

vv) face parte din comisia de receptie; 
ww) in cursul zilei/noptii trezeste si insoteste la toaleta copiii enuretici dupa un 

program stabilit de comun acord cu personalul educativ, consemnând acest lucru 
în registru; 

xx) saptamanal, sau de cate ori este nevoie, actioneaza pentru deparazitarea 
capilara a copiilor, efectuand tratamentele care se impun (pieptanare, tratamente 
cu substante adecvate, spalarea parului), sub indrumarea asistentului medical; 

yy) anunta coordonatorul si administratorul centrului, telefonic sau in scris, orice 
modificare a programului copiilor, pedepsele copiilor precum si evenimentele din 
apartamentul unde isi desfasoara activitatea; 

zz) colaboreaza cu personalul de specialitate în dezvoltarea si mentinerea legaturilor 
familiale ale copilului/tânarului;  

aaa) respecta codul de conduita al personalului contractual din autoritatile si 
institutile publice; 

bbb) supravegheaza respectarea programului din apartament (ora 6.45 – deşteptarea 
- ora 22 – stingerea); 

ccc) sesizeaza administratorului sau coordonatorului centrului referitor la 
problemele apărute în domeniul de activitate; 

ddd) raspunde de dotarea copiilor cu îmbracaminte, echipament, rechizite si alte 
articole necesare în conformitate cu baremurile financiare şi alocaţiile bugetare şi 
ţine evidenţa lunară pe copil a acestora -  fişa individuală (ca persoană de 
referinţă); 

eee) raspunde în fata coordonatorului de centru, de modul în care sunt folosite 
bunurile aflate în gestiunea sa;  

fff)  participa la inventarierea bunurilor materiale aflate în gestiunea sa;  
ggg) nu are voie sa înstraineze materialele sau obiectele de inventar din evidenta 

institutiei;  
hhh) respecta procedurile interne legate de utilizarea si pastrarea în buna 

functionare a echipamentului din dotarea apartamentelor; 
iii)  raspunde de informarea imediata a sefului de centru privind orice defectiune în 

functionarea corespunzatoare a institutiei; 
jjj)  isi desfasoara activitatea în conformitate cu pregatirea, instruirea si recomandarile 

angajatorului, pe linie ierarhica, astfel încât sa nu expuna la pericol de 
accidentare sau îmbolnavire atât propria persoana cât si alte persoane 
(copii/tineri/adulti) care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale în timpul 
activitatii;  

kkk) respecta normele de P.S.I :  
 
 
(4)Atributii specifice – inspector de specialitate: 

a) cunoaste metodele si tehnicile de interventie specifice si legislatia în domeniul 
protectiei copilului si exercita toate atributiile delegate de catre managerul de caz;  

b) impreuna cu managerul de caz realizeaza evaluarea detaliata pentru copiii care 
urmeaza sa fie admisi in Centru/admisi in Centru, cazuri transmise de seful 
S.M.C., astfel incat, acestia sa beneficieze de o evaluare comprehensiva si 
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multidimensionala a nevoilor sale specifice si individuale, precum si ale familiei 
sale; in aceasta situatie, intocmeste raportul de ancheta psihosociala; 

c) prezinta impreuna cu managerul de caz, CPC Teleorman, dosarul copilului pentru 
care in urma evaluarii detaliate, propune instituirea plasamnetului la Centru sau 
inainteaza aceasta documentatie, Serviciului juridic contencios, resurse umane si 
evaluare initiala, in vederea instituirii plasamentului, prin instanta competenta; 

d) elaboreaza impreuna cu echipa multidisciplinara, planul individualizat de 
protectie (PIP), a planurilor de interventie specifica( PIS) pentru fiecare copil 
care urmeaza sa fie admis in Centru/tanarul sau copil care urmeaza sa fie 
transferat in Centru, din alte servicii sociale; 

e) urmareste monitorizarea implementerii PIP – urilor, PIS-urilor, progresele care se 
inregistreaza in evolutia copilului, pana cand procesul de asistenta nu se mai 
dovedeste necesar; 

f) coordoneaza activitatea membrilor echipei pluridisciplinare din centru, 
informandu-i despre obligatiile pe care le au in elaborarea si implemetarea PIP-
urilor si PIS-urilor; 

g) impreuna cu managerul de caz, organizeaza intalniri periodice cu echipa 
pluridisciplinara, intocmeste minutele intalnirilor, in scopul discutarii cazurilor si 
solutionarii problemelor aparute in evolutia copiilor si tinerelor din Centru; 

h) impreuna cu managerul de caz, organizeaza intalnirile cu echipa multidisicplinara 
si familia copilului; 

i) coordoneza activităţile legate de elaborarea şi implementarea tuturor programelor 
de intervenţie, colaboreaza cu persoane responsabile cu implementarea PIS-
urilor;  

j) daca e cazul, solicita prin seful SMC, implicarea unor specialisti din afara echipei 
pluridisiciplinare (din interiorul sau exteriorul instituriei), care sa-si ofere 
expertiza in evaluarea situatiei copilului care urmeaza sa fie admis in Centru, 
precum si in elaborarea PIP-ului; 

k) participa in calitate de responsabil de caz, la intalnirile organizate de seful 
Centrului, la admiterea in Centru a fiecarui copil/tinara, ocazie cu care se prezinta 
situatia copilului/tinerei respective si se asigura informarea acestuia in legatura cu 
regulile din Centru; 

l) asigura comunicarea intre toate partile implicate in rezolvarea cazurilor copiilor si 
tinerilor din Centru; in realizarea atributiilor de serviciu, este obligat sa asigure 
colaborarea cu ceilalti specialisti ai compartimentelor specializate din structura 
D.G.A.S.P.C.; 

m)  colaboreaza permanent cu managerul de caz, care coordoneaza activitatea 
managementului de caz din centru; 

n) colaboreaza cu Compartimentul de evaluare complexa a copilului cu dizabilitati / 
Serviciul de evaluare a persoanei adulte cu handicap, asigurand impreuna cu 
managerul de caz, in acest sens, documentatia pentru prezentarea copiilor la acest 
compartiment, in vederea incadrarii in grad de handicap si/sau orientare scolara; 

o) impreuna cu managerul de caz, asigura reeevaluarea situatiilor beneficiarilor 
Centrului, pentru revizuirea PIP-urilor si intocmirea rapoartelor de ancheta 
psihosociala corespunzatoare, pe care le prezinta CPC sau la inainteaza 
Serviciului Juridic Contencios, Resurse Umane si Evaluare Initiala, atunci cand e 
cazul; 
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p) intocmesate si reactualizeaza dosarele copiilor si tinerelor din Centru; 
q) inregistreaza permanent informatiile, progresele, evolutia beneficiarelor 

Centrului, in dosarela acestora; 
r) raspunde de corectitudinea datelor inscrise in dosarele copiilor si tinerelor; 
s) raspunde de intocmirea, actualizarea si arhivarea dosarelor copiilor si tinerilor din 

Centru; 
t) impreuna cu managerul de caz face demersuri pentru reintegrarea familiala a 

copiilor/tinerelor din Centru; 
u) asigura colaborarea si implicarea activa a familiilor copiilor/tinerelor din Centru 

si ii sprijina pe acestia, impreuna cu managerul de caz, in toate demersurile 
intreprinse pe tot parcursul managementului de caz (organizarea de intalniri 
periodice sau la solicitarea acestora, acompaniere, sprijin emotional, consiliere); 

v) la implinirea varstei de 18 ani, pentru fiecare tanara, in procesul de monitorizare 
a situatiei acestora elaboreaza documentatia pentru instrumentare, impreuna cu 
managerul de caz, in conformitate cu prevederile art. 51 din Legea nr. 272/2004, 
pe care o inainteaza CPC Teleorman cu propunerea corespunzatoare; 

w) initiaza activitati specifice de consiliere pentru tinerele din anii de scoala 
terminali si care urmeaza sa se incadreze in munca, vizand cerintele viitorului loc 
de munca, noua pozitie sociala pe care o va dobandi, statutul social sistemul de 
relatii interpersonale in care-si va desfasura activitatea; 

x) participa la amenajarea spatiului de locuit al copiilor si tinerelor din Centru, 
actionand pentru personalizarea lui si implica pe copii/tinere in aceasta activitate, 
tinand cont de preferintele lor; elaboreaza activitati educative si programul 
administrativ al copiilor/tinerilor urmarind implementarea lor in apartamentul 
unde-si desfasoara activitatea; 

y) respecta demnitatea copiilor si tinerilor din Centru si foloseste formule de 
adresare preferate de acestia; 

z) are obligatia de a cunoaste particularitatile de varsta, diferentele individuale de 
conduita si istoricul copiilor/tinerelor, astfel incat sa poata stabili o comunicare si 
o relationare adecvata cu acestia; 

aa) abordeaza relatiile cu copii in mod nediscriminator, fara antipatii si favoritisme, 
isi insuseste si respeca legislatia in vigoare cu privire la protectie copilului; 

bb) actioneaza in conformitate cu SMO existente, asumandu-si rolurile 
corespunzatoare; 

cc) actioneaza pentru asigurarea unui mediu securizant pentru copil/tanara; 
dd) asigura dreptul la intimitate, pentru copii/tineri, spatiu personal si 

confidentialitate intr-un mod cat mai apropiat de mediul familial; 
ee) aduce la cunostinta sefului Centrului orice disfunctiuni intalnite care pot aduce 

prejudicii copiilor/tinerelor asistate; 
ff)  se autodeclara in caz de imbolnavire; 
gg) isi desfasoara activitatea in toate modulele componente ale Centrului; 
hh) anual isi efectueaza analizele medicale obligatorii, control psihistric, control 

psihologic, control la medicul de familie; 
ii)  are obligatia de a semnala situatii de abuz, neglijare, exploatare a copilului in 

cadrul Centrului sau in afara Centrului, prin completarea corespunzatoare a fisei 
de semnalare a abuzului. In Centru este strict interzisa agresarea verbala sau 
fizica a copiilor; sunt interzise masuri disciplinare excesive sau irationale;  
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jj)  ii este interzisa difuzarea oricaror date sau informatii legate de copilul aflat in 
centru sau de activitatea din centru, in forma audio, video scrisa sau sub orice alta 
forma; 

kk) nu permite accesul persoanelor straine in incinta centrului, decat numai cu 
acordul expres al sefilor ierarhici; 

ll)  este obligat sa respecte cu strictete confidentialitatea in legatura cu datele si 
informatile pe care le detine in legatura cu activitatea sa, codul de conduita al 
personalului contractual; 

mm) mentine permanent legatura cu ceilalti salariati ai Centrului devenind un 
partener in instruirea si educarea copiilor/tinerelor, efectueaza vizite zilnice si de 
cate ori este nevoie pe module pentru a discuta situatia fiecarui copil; 

nn) primeste si solutioneaza si alte sarcini trasate de Seful Centrului, Directorul 
General Adjunct si Directorul General al institututiei, in limita competentelor 
profesionale pe care le are; 

oo) toate incidentele survenite in timpul programului de lucru le notifica Sefului 
de Centru; 

pp) raspunde alaturi de ceilalti salariati de buna pastrare a bunurilor din dotarea 
Centrului; 

qq) raspunde de corectitudinea cu care furnizeaza informatiile din domeniul sau 
de activitate; 

rr) stabileste si mentine relatii profesionale cu întreg personalul institutiei precum si 
cu parintii copiilor/tinerilor si colaboratorii din afara institutiei;  

ss) raspunde de corectitudinea informatiilor furnizate echipei pluridisciplinare/ 
parintilor în lucrul cu copilul/tânarul;  

tt) colaboreaza cu personalul de specialitate în dezvoltarea si mentinerea legaturilor 
familiale ale copilului/tânarului;  

uu) stabileste si mentine relatii profesionale cu întreg personalul institutiei si are o 
atitudine politicoasa; 

vv) raspunde de corectitudinea si promptitudinea cu care furnizeaza informatiile 
din domeniul sau de activitate; 

ww) supravegherea respectǎrii programului din apartament ; 

xx) sesizarea administratorului sau coordonatorului centrului referitor la 
problemele apărute în domeniul de activitate; 

yy) are obligaţia de a cunoaste si respecta continutul documentelor relevante 
pentru munca sa: misiunea institutiei, MOF, ROF, PI, Codul de conduită pentru 
personalul contractual si procedurile de lucru specifice;  

zz) pastreaza confidentialitatea informatiilor si a documentelor de serviciu;  
aaa) respecta principiile care stau la baza activitatii institutiei si regulile 

deontologice; 
 

(5)Atributii specifice – psiholog: 
a) cunoaste metodele, tehnicile si procedurile specifice profesiei, legislatia în 

domeniul de activitate si în domeniul protectiei copilului;  
b) face diagnoza nivelului de dezvoltare si adecvare a functiilor psihice ale 

persoanelor asistate , evalueaza nivelul de dezvoltare globala a asistatilor, ca 
fundament de lucru in procesul de formare, evaluare, invatare, educatie si terapie.   
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c) realizeaza procesul de evaluare psihologica care trebuie sa includa toate 
secventele concretizate in fise de evaluare psihologica; 

d) elaboreaza instrumentele si materialele cu care lucreaza – fise de observatie, de 
evaluare, etc; 

e) are obligaţia de a utiliza numai teste licenţiate şi a le folosi numai cu atestat de 
liberă practică pentru specialitatea respectivă; 

f) realizarea raportului de consiliere psihologica se face in urma completarii periodice 
a fiselor individuale de consiliere care trebuie sa contina: obiectivul/tema 
terapeutica adecvata, tehnicile si metodele utilizate, observatii si data efectuarii;  

g) elaboreaza si completeaza documentele de inregistrare si evidenta a activitatii de 
consiliere psihologica; 

h) isi desfasoara activitatea in birou, care trebuie sa reprezinte pentru copil/tanar 
acel spatiu in care,  in siguranta isi poate exprima liber emotiile si gandurile si are 
ca obiectiv principal crearea unei bune relatii terapeutice cu beneficiarii centrului; 

i) asigura informarea si consilierea copiilor /tinerilor pe diferite subiecte; 
j) desfăşoară cu tinerii training-uri în cadrul centrului;  
k) pastreaza spiritul stiintific in executarea sarcinilor de serviciu; 
l) asigura confidentialitatea rezultatelor examinarii psihologice si respecta interesul 

superior al copiilor in cazul prezentarii examinarii psihologice unor terti;  
m) pentru monitorizarea eficienta a activitatii desfasurate, este necesara inscrierea 

acestora in registrul de evidenta; raspunde de veridicitarea datelor completate in 
registrul de evidenta al activitatilor;  

n) respecta condiile deontologice specifice profesiei de psiholog;   
o) intocmeste un raport de activitate lunar si il prezinta coordonatorului;  
p) studiaza dosarele copiilor si participa la completarea lor;  
q) face parte din echipa pluridisciplinara a centrului cu care comunica, colaboreaza, 

si asigura o interventie profesionista;  
r) testeaza copiii in scopul unei bune orientari scolare;   
s) realizeaza impreuna cu echipa pluridiscplinara evaluarea detaliata a situatiei 

copilului si programul de interventie specifica PIS ( parte integranta a planului 
individualizat de protectie (PIP); 

t) reevaluaza, impreuna cu toata echipa pluridisciplinară, PIS o dată la 3 luni;  
u) asigura împreună cu persoana de referinţă a copilului/tânărului şi cu managerul 

de caz legatura cu familia copiilor/tinerilor asistati (naturala, largita, substitutiva 
sau potential adoptativa) si consiliează în vederea integrarii – reintegrarii 
copilului); 

v) contribuie la socializarea copiilor, la dezvoltarea abilitatilor de comunicare si 
relationare cu ceilalti; 

w) stimuleaza dezvoltarea armonioasa a personalitatii copiilor /tinerilor, prin 
formarea deprinderilor de control si autocontrol;  

x) indruma si ajuta personalul de educatie non-formala in gestionarea conflictelor si 
in aplicarea tehnicilor si metodelor in scopul eliminarii comportamentelor sociale  
inadecvate;  

y) contribuie la prevenirea si terapia tendintelor si manifestarilor de delicventa; 
z) primeste si solutioneaza si alte sarcini trasate de conducerea institutiei, pe linie 

ierarhica, în limita competentelor profesionale pe care le are; 
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aa) va notifica toate incidentele survenite in timpul programului de lucru, 
coordonatorului de centru; 

bb)se autodeclara in caz de imbolnavire; 
cc) asigura supravegherea copiilor in timpul zilei impreuna cu ceilalti salariati; 
dd)anual isi efectueaza analizele medicale obligatorii, control psihiatric, control 

psihologic, control la medicul de familie; 
ee) are obligatia de a semnala situatii de abuz, neglijare, exploatare a copilului in 

cadrul centrului sau in afara centrului, prin completarea corespunzatoare a fisei 
de semnalare a abuzului. In centru este strict interzisa agresarea verbala sau fizica 
a copiilor; sunt interzise masurile disciplinare excesive sau irationale;  

ff)   in situatii de abuz trebuie sa verifice datele semnalate printr-o evaluarea initiala a 
situatiei;  

gg) este interzisa difuzarea oricaror date sau informatii legate de copilul aflat in 
centru sau de activitatea din centru, in forma audio, video scrisa sau sub orice alta 
forma; 

hh)accesul persoanelor straine in incinta centrului se realizeaza numai cu acordul 
expres al sefilor ierarhici; 

ii)  stabileste si mentine relatii profesionale cu întreg personalul institutiei si are o 
atitudine politicoasa;  

jj)  raspunde de corectitudinea si promptitudinea cu care furnizeaza informatiile din 
domeniul sau de activitate;  

kk)respecta procedurile interne legate de utilizarea si pastrarea în buna functionare a 
echipamentului ; 

ll)  raspunde de informarea imediata a sefului de centru privind orice defectiune în 
functionarea corespunzatoare a institutiei;  

mm) respecta normele de P.S.I.; 
nn)cunoaste si respecta continutul documentelor relevante pentru munca sa: 

misiunea institutiei, MOF, ROF, PI, Codul de conduită pentru personalul 
contractual si procedurile de lucru specifice; 

oo)pastreaza confidentialitatea informatiilor si a documentelor de serviciu; 
pp)respecta principiile care stau la baza activitatii institutiei si regulile deontologice;  

 
ARTICOLUL 11 

Personalul administrativ, gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire 
 

 (1) Personalului administrativ asigură activităţile auxiliare serviciului social: 
aprovizionare, mentenanţă, achiziţii etc. şi este: 
a)muncitor calificat - bucătar; 
b) administrator. 
(2) Atribuţii ale personalului administrativ: 
a) prepararea hranei; 
b) activitati de mentenanta, achiziţii, intretinere –  gospodarire. 

(3) Atributii specifice – muncitor calificat – bucătar  
a) cunoaste metodele, tehnicile si procedurile specifice profesiei, legislatia în 
domeniul de activitate si în domeniul protectiei copilului;  
b) are capacitate de organizare, rigurozitate în întocmirea proiectelor de meniuri; 

c) are cunostinte de gastronomie; 
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d) se preocupa de pregatirea, în cele mai bune conditii igienico-sanitare, a hranei 
din timpul zilei, având grija sa fie pregatite toate alimentele scoase din magazie, în 
functie de numarul de copii ramasi in modul, la data respectiva; 
e) preia, de la magazia de alimente, L.Z.A. de alimente aprobata de catre 
coordonatorul de Centru, conform meniului stabilit pentru ziua respectiva; 
semnează L.Z.A.; 
f) verifica si se asigura ca atât produsele preparate, cât si produsele nepreparate 
sunt bine pastrate, în conformitate cu normele sanitar-veterinare în vigoare;  
g) tine cont, în masura posibilitatilor, de optiunile copiilor în stabilirea proiectului 
de meniu; 
h) se va întocmi meniul împreună cu gestionarul, asistentul medical si 
reprezentantul consiliului copiilor; 
i) are grija în permanenta ca meniurile preparate sa fie gustoase si sa aiba aspect 
placut;  
j) raspunde de circuitul corect al alimentelor eliberate din magazie si al resturilor 
alimentare, precum si de pastrarea lor în conditii corespunzatoare de igiena si 
depozitare;  
k) recoltează probele de alimente din hrana pregătită conform meniului pentru ziua 
respectivă şi le păstrează la temperatura de 4 grade timp de 48 de ore; completează 
graficul de temperatură din frigider;  
l) nu va permite accesul în bucatarie si în spatiile anexe a altor persoane decât a 
personalului de serviciu si a organelor de control din unitate (sef centru, asistent 
medical) si a personalului medico-sanitar sau alte organe de control însotite de 
seful de centru, precum şi a copiilor şi tinerilor din Centru;  
m) nu are voie sa înstraineze alimente si obiecte de inventar aflate în gestiunea 
Centrului;  
n) participă, alături de asistentul medical, magazionerul, şi copiii, la intocmirea 
meniului saptamânal; 

o) isi însuseste si respecta legislatia în vigoare cu privire la protectia copilului si 
legislatia specifica activitatii proprii;  
p) actioneaza în conformitate cu S.M.O. existente, asumându-si rolurile 
corespunzatoare;  
q) asigura dreptul la intimitate spatiu personal si confidentialitate intr-un mod cat 
mai apropiat de mediul familial, pentru copiii şi tinerii din Centru;  
r) primeste si solutioneaza si alte sarcini trasate de conducerea institutiei, pe linie 
ierarhica, în limita competentelor profesionale pe care le are.  
s) se autodeclara in caz de imbolnavire; 
t) semneaza condica de prezenta; 
u) isi desfasoara activitatea la oricare dintre modulele componente ale centrului, in 
funcţie de planificarea coordonatorului Centrului şi la solicitarea acestuia; 
v) nu are voie să schimbe turele de lucru, decit cu avizul coordonatorului de 
Centru, anuntind acest lucru, inainte cu 48 ore; 
w) nu paraseste locul de munca fara avizul coodonatorului de Centru; 
x) asigura supravegherea copiilor in timpul zilei impreuna cu ceilalti salariati, în 
limita timpului disponibil;  
y) anual isi efectueaza analizele medicale obligatorii, control psihiatric, control 
psihologic, control la medicul de familie.  
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z) are obligatia de a semnala situatii de abuz, neglijare, exploatare a copilului in 
cadrul centrului sau in afara centrului, prin completarea corespunzatoare a fisei de 
semnalare a abuzului. 
aa) in centru este strict interzisa agresarea verbala sau fizica a copiilor; sunt 
interzise masurile disciplinare excesive sau irationale; 
bb) este interzisa difuzarea oricaror date sau informatii legate de copiii/tinerii aflati 
in Centru sau de activitatea din centru, fără aprobarea prealabilă a coordonatorului 
Centrului; 
cc) accesul persoanelor straine in incinta centrului se realizeaza numai cu acordul 
expres al sefilor ierarhici;  
dd) toate incidentele survenite in timpul programului de lucru se notifica 
coordonatorului; 
ee) stabileste si mentine relatii profesionale cu întreg personalul institutiei si are o 
atitudine politicoasa;    
ff)  raspunde de corectitudinea si promptitudinea cu care furnizeaza informatiile din 
domeniul sau de activitate;  
gg) respecta procedurile interne legate de utilizarea si pastrarea în buna functionare 
a echipamentului din dotarea bucatariei si a veselei pe care o are în gestiune; 

hh) raspunde de informarea imediata a sefului de Centru, privind orice defectiune în 
functionarea corespunzatoare a institutiei;  

ii)  respecta normele de P.S.I.; 

jj)  cunoaste si respecta continutul documentelor relevante pentru munca sa: 
misiunea institutiei, MOF, ROF, PI, Codul de conduită pentru personalul 
contractual si procedurile de lucru specifice;  
kk) pastreaza confidentialitatea informatiilor si a documentelor de serviciu; 
ll)  respecta principiile care stau la baza activitatii institutiei si regulile deontologice;  

mm) poarta obligatoriu echipament de protectie, conform normelor sanitare;  
nn) îsi desfasoara activitatea în bucatarie;  
 
(4) Atributii administrator: 
a) se ingrijeste de aprovizionarea institutiei cu mobilier, cazarmament, aparatura, 
mijloace de transport, alimente, combustibil, lubrifiant, nutreturi etc., potrivit 
creditelor de care dispune institutia, asigurand pastrarea si justa folosire a tuturor 
bunurilor; 
b) administreaza spatiile institutiei, asigurand curatenia lor, se ocupa de confortul 
termic si iluminatul acestora; 
c) se ingrijeste in permanenta de asigurarea conditiilor necesare aplicarii masurilor 
zilnice de igiena individuala si  colectiva, tinand seama de numarul, varsta, sexul 
copiilor/tinerilor din institutie si de indicatiile trasate de organele medico-sanitare; 
d) asigura repararea cladirilor si a inventarului institutiei; 
e) repartizeaza pe gestiuni bunurile unitatii controleaza sistematic felul in care 
sunt pastrate si folosite acestea; 
f) raspunde de procurarea obiectelor de imbracaminte cele necesare activitatii 
scolare a copiilor/tinerilor, respectand normele legale in vigoare; 
g) Controleaza zilnic calitatea mancarii, modul de folosire a alimentelor, luand 
masuri pentru a preintimpina sustragerile sau risipa; 
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h) respecta legislatia in vigoare cu privire la protectia copilului si legislatia 
specifica a activitatii proprii; 

i) actioneaza in conformitate cu S.M.O. existente, asumandu-si rolurile 
corespunzatoare; 
j)  are in gestiune  si conduce masina Centrului, 
k) primeste si solutioneaza si alte sarcini trasate de catre de conducerea institutiei, 
pe linie ierarhica, in limita competentelor profesionale pe care le are. 
 

ARTICOLUL 12  
FINANTAREA CENTRULUI 

 
(1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, serviciul social are în vedere 
asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul 
standardelor minime de calitate aplicabile. 

(2) Finanţarea cheltuielilor centrului se asigură, în condiţiile legii, din următoarele 
surse: 
a) bugetul local al judeţului; 
b )bugetul de stat; 

c) donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori juridice 
din ţară şi din străinătate; 
d) fonduri externe rambursabile şi nerambursabile; 

e) alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 
 

ARTICOLUL 13  
DISPOZIŢII FINALE 

 
(1) Serviciile specializate şi compartimentele din cadrul Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman sunt obligate să asigure 
serviciului social Centrul teritorial pentru protecţia de tip familial Alexandria 
sprijinul necesar pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin. 
(2) Prezentul regulament de organizare şi funcţionare se completează cu 
prevederile actelor normative în domeniu şi ale hotărârilor Consiliului Judeţean 
Teleorman. 
(3) Modificarea şi completarea prezentului regulament se face numai prin hotărâre 
a Consiliului Judeţean Teleorman. 
 

e) fonduri externe rambursabile  sau nerambursabile; 
f) alte surse de finantare, in conformitate cu legislatia in vigoare. 
 

 
ARTICOLUL 14  

DISPOZITII  FINALE  

 
(1) Serviciile specializate şi compartimentele din cadrul Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman sunt obligate să asigure 
Centrului pentru Persoanele Varstnice Cerveniasprijinul necesar pentru 
îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin. 



(2) Prezentul regulament de organizare §i funcponare se completeaza cu 
prevederile actelor normative in domeniu §i ale hotararilor Consiliului Jude^ean 
Teleorman.
(3) Modificarea §i completarea prezentului regulament se face numai prin 

hotarare a Consiliului Jude^ean Teleorman.

p. PRE$EDINTE,

Vicepresedinte, 
Cristescu Ionel Danut

9

Director executiv,
■/

Ec. Melintescu Valentina

Director executiv,

Jr. Ionescu Iuliana

29
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REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE    AL CENTRULUI 
TERITORIAL PENTRU PROTEC ŢIA DE TIP  

FAMILIAL A COPILULUI CU NEVOI SPECIALE RO ŞIORII DE VEDE  
 

ARTICOLUL 1  
Definiţie 

 
(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului 
social Centrul Teritorial pentru Protectia de Tip Familial a Copilului cu Nevoi Speciale 
Rosiorii de Vede, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman, în vederea 
asigurării funcţionării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate 
aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind 
condiţiile de admitere, serviciile oferite etc. 
(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele 
beneficiare, cât şi pentru angajaţii complexului şi, după caz, pentru membrii familiei 
beneficiarilor, reprezentanţii legali/convenţionali, vizitatori. 
 

ARTICOLUL 2  
Identificarea serviciului social 

 
(1)Serviciul social, are cod serviciu social 8790CR-C-I., este administrat de  catre 
furnizorul de servicii sociale, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia 
Copilului Teleorman, acreditat prin certificatul de acreditare seria AF, nr. 001154, din 
05.06.2014, fara CUI, cu sediul administrativ cu sediul administrativ in Mun. Roşiorii 
de Vede, str. Carpaţi, bl. 311, sc.A,  ap.3 si urmatoarele locaţii: 
a) apartament de tip familial Roşiorii de Vede str Carpaţi, bl. 311, sc. B, ap. 3 - 

licentiat provizoriu cu licenta nr.1913 din 15.06.2016; 
b) apartament de tip familial Roşiorii de Vede str. Carpaţi, bl. 311, sc. C, ap. 3 –  

licentiat provizoriu cu licenta nr.1911 din 15.06.2016; 
c) apartament de tip familial Roşiorii de Vede str. Sănătăţii, bl. 302, sc. D, et. 2, ap. 11 

- licentiat provizoriu cu licenta nr.1908 din 08.06.2016; 
d) apartament de tip familial Roşiorii de Vede str. Sănătăţii, bl. 302, sc. D, et. 3, ap. 15 

- licentiat provizoriu cu licenta nr.1909 din 08.06.2016; 
e) apartament de tip familial Roşiorii de Vede str. Sănătăţii, bl. 303, sc. B, et. 3, ap. 15 

- licentiat provizoriu cu licenta nr.1907 din 15.06.2016 ; 
f) apartament de tip familial Roşiorii de Vede str. Carpati, bl. 410, sc. D, et. 1, ap. 6 ; 
g) apartament de tip familial Roşiorii de Vede str. Carpati, bl. 410, sc. D, et. 3, ap. 12 ; 
h) apartament de tip familial Roşiorii de Vede str. Sănătăţii, bl. 303, sc. B, et. 3, ap. 

11 ; 
i) apartament de tip familial Roşiorii de Vede str. Sănătăţii, bl. 411, sc. A, parter, ap. 

3 ; 
j) apartament de tip familial Roşiorii de Vede str. Sănătăţii, bl. 302, sc. D, et. 1, ap. 7 ; 
k)  in localitatea Alexandria, apartament de tip familial str. Turnu Magurele, bl. 613, 

parter, ap. 1 ; 
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l) in localitatea Alexandria, apartament de tip familial str. Bucuresti, bl. 704, sc. B, ap. 
5 ; 

m) in localitatea Alexandria, apartament de tip familial str. Bucuresti, bl. 704, sc. B, ap. 
7 ; 

n) in localitatea Turnu Magurele, apartament de tip familial str. 1907, bl. A 10, sc. B, 
ap. 23 ; 

o) in localitatea Turnu Magurele, apartament de tip familial str. 1907, bl. A 10, sc. B, 
ap. 17 ; 

 
(2) Centrul Teritorial pentru Protectia de Tip Familial a Copilului cu Nevoi Speciale 
Rosiorii de Vede are o capacitate maxima de 72 de locuri. 

 
ARTICOLUL 3  

Scopul serviciului social 
 
(1) Scopul serviciului social "Centrul teritorial pentru protectia de tip familial a 
copilului cu nevoi speciale Rosiorii de Vede" este de a asigura protecţia, creşterea şi 
îngrijirea copilului cu handicap separat, temporar sau definitiv, de părinţii săi, ca 
urmare a stabilirii, în condiţiile legii, a măsurii plasamentului. 
(2) Centrul teritorial pentru protectia de tip familial a copilului cu nevoi speciale 
Rosiorii de Vede are drept misiune asigurarea accesului copiilor, pe o perioada 
determinata de timp, la urmatoarele activitati: gazduire, ingrijire, reabilitare, educatie 
non – formala si informala si pregatire in vederea integrarii sau reintegrarii familiale si 
includerii sociale prin furnizarea serviciilor de ingrijire personala, educarea, 
dezvoltarea abilitatilor de viata independenta, consilierea psiho-sociala, suport 
emotional, supravegherea, abilitarea, reabilitarea, supravegherea starii de sanatate si 
promovarea drepturilor copiilor cu dizabilitati cu varsta cuprinsa intre 0-18 ani, in 
acord cu prevederile legale. 
(3) Categoriile de beneficiari: 
a) copii cu stare de sanatate precara – dizabilitati, handicap, orientare scolara catre 
scoli speciale – care din motive imputabile/neimputabile parintilor nu pot ramane in 
familie si care beneficiaza de masura de protectie in urma Hotararii Comisiei pentru 
Protectia Copilului/Sentintei civile a instantei competente ; 
b) tineri, care la implinirea varstei de 18 ani si care dobandesc capacitate deplina de 
exercitiu, doresc continuarea studiilor si care potrivit legii, pot beneficia la cerere, de 
prelungirea masurii de protectie; 
c) tinerii care dobandesc capacitate deplina de exercitiu care nu-si pot continua studiile 
si nu au posibilitatea revenirii in propria familie, fiind confruntati cu riscul excluderii 
sociale si care beneficiaza, la cerere, de prelungirea masurii de protectie pe o perioada 
de pana la 2 ani. 
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ARTICOLUL 4  
Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare 

 
(1) Serviciul social "Centrul teritorial pentru protectia de tip familial  a copilului cu 
nevoi speciale Rosiorii de Vede " funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului 
general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 
292/2011, cu modificările ulterioare, Legea nr. 272/2004  repubilicata, cu modificările 
şi completările ulterioare, Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi a  actelor normative secundare aplicabile 
domeniului;  
(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul nr. 27/2004 pentru aprobarea 
standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecţia copilului de tip 
rezidenţial 
(3) Serviciul social "Centrul teritorial pentru protectia de tip familial  a copilului cu 
nevoi speciale Rosiorii de Vede " este înfiinţat prin Hotararea Consiliului Judetean 
Teleorman nr. 58 / 2004 şi funcţionează în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Teleorman. 
 

ARTICOLUL 5  
Principiile care stau la baza acordării serviciului social 

 
(1) Serviciul social "Centrul teritorial pentru protectia de tip familial a copilului cu 
nevoi speciale Rosiorii de Vede" se organizează şi funcţionează cu respectarea 
principiilor generale care guvernează sistemul naţional de asistenţă socială, precum şi a 
principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în 
legislaţia specifică, în convenţiile internaţionale ratificate prin lege şi în celelalte acte 
internaţionale în materie la care România este parte, precum şi în standardele minime 
de calitate aplicabile. 
(2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul 
"Centrului terotorial pentru protectia de tip familial a copilului cu nevoi speciale 
Rosiorii de Vede" sunt următoarele: 
a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare; 
b) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte 
egalitatea de şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi 
demnitatea personală şi întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire 
la persoanele beneficiare; 
c) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare; 
d) deschiderea către comunitate; 
e) asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea 
drepturilor lor; 
f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în 
unitate a unui personal mixt; 
g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-
se cont, după caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi 
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capacitate de exerciţiu (cu respectarea prevederilor Legii sănătăţii mintale şi a 
protecţiei persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002, republicată); 
h) facilitarea menţinerii relaţiilor personale ale beneficiarului şi a contactelor directe, 
după caz, cu fraţii, părinţii, alte rude, prieteni, precum şi cu alte persoane faţă de care 
acesta a dezvoltat legături de ataşament; 
i) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare; 
j) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare; 
k) preocuparea permanentă pentru identificarea soluţiilor de integrare în familie sau, 
după caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza 
potenţialului şi abilităţilor persoanei beneficiare de a trăi independent; 
l) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active 
a acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate; 
m) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare; 
n)asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale; 
o) primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea 
propriilor capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor 
de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat; 
p) colaborarea centrului/unităţii cu serviciul public de asistenţă socială. 
 
 

ARTICOLUL 6  
Beneficiarii serviciilor sociale 

 
(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în "Centrul teritorial pentru protectia de tip 
familial a copilului cu nevoi speciale Rosiorii de Vede" sunt: 
a) copilul cu handicap/dizabilitati separat, temporar sau definitiv, de părinţii săi, ca 
urmare a stabilirii măsurii plasamentului in acest tip de serviciu, in conditiile legii; 
b) copilul cu handicap/dizabilitati  pentru care a fost dispus, în condiţiile legii, 
plasamentul în regim de urgenţă; 
c) tanarul cu handicap/dizabilitati care au împlinit vârsta de 18 ani şi care beneficiază, 
în condiţiile legii, de protecţie specială; 
(2) Condiţiile de acces/admitere în centru sunt următoarele: plasamentul copilului in 
cadrul "Centrul teritorial pentru protectia de tip familial a copilului cu nevoi speciale 
Rosiorii de Vede" se dispune numai in situatia copiilor pentru care nu este posibila 
mentinerea in familia de origine sau nu a fost identificata o masura de protectie de tip 
familial, cu respectarea principiilor prevazute in Legea 272/2004 republicata. 
(3)Accesul beneficiarilor in cadrul "Centrul teritorial pentru protectia de tip familial a 
copilului cu nevoi speciale Rosiorii de Vede" se face in baza: 
a) masurii de plasament dispuse in conditiile legii de catre Comisia pentru Protectia 
Copilului; 
b) dispozitiei de plasament in regim de urgenta, emise de catre directorul D.G.A.S.P.C. 
c)  ordonantei presedintiale emisa de catre instanta judecatoreasca; 
d) sentintei civile emisa de catre instanta judecatoreasca. 

(4) Acte necesare: dosarul de admitere al copilului in centru cuprinde următoarele 
documente, in original: 
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a) planul de servicii întocmit de către persoana cu atribuţii de asistenţă socială 
/Serviciul public de asistenţă socială de la domiciliul copilului; 
b) ancheta socială întocmită de către acelaşi serviciu sau persoană, cu propunerea de 
instituire a  unei măsuri de protecţie specială; 
c) documente din care sa rezulte inscrierea si frecventarea unei forma de invatamant ; 
d) cererea din partea reprezentantului legal al copilului; 
e) opinia scrisa a copilului cu varsta mai mare de 10 ani , cu privire la instituirea unei 
masuri de protectie de tip rezidential ; 
f) acte identitate părinţi sau, după caz, adresă de la S.P.C.L.E.P. sau Poliţia de la 
domiciliul copilului, certificatul de căsătorie, hotărîrea de divorţ, etc.; 
g) adeverinţe cu retribuţia tarifară părinţi sau cupoane de pensie; 
h) certificatul de naştere al copilului; 
i) C.I./B.I. al copilului; 
j) raportul de ancheta psihosociala a copilului, întocmit de Serviciul management de 
caz; 
k) planul individualizat de protecţie; 
l) contractul cu familia, dacă copilul are părinţi, sau în lipsa acestora, cu reprezentantul 
legal al copilului sau cu tânărul, protejat în centru ; 
(5) criterii de eligibilitate pentru admitere in centru: 
a) copilul ai cărui părinţi sunt decedaţi, necunoscuţi, decăzuţi din exerciţiul drepturilor 
parintesti sau carora li s-a aplicat pedeapsa interzicerii drepturilor parintesti, pusi sub 
interdictie, declarati judecatoreste morti sau disparuti, cand nu a putut fi instituita 
tutela; 
b) copilul care, in vederea protejarii intereselor sale, nu poate fi lasat in grija parintilor 
din motive neimputabile acestora; 
c) copilul abuzat sau neglijat; 
d)copilul gasit sau copilul parasit in unitati sanitare;    
(6) Modalitatea de incheiere a contractului de furnizare de servicii se realizeaza conform 
Ordinului ministrului muncii 73/2005 privind aprobarea modelului Contractului pentru 
acordarea de servicii sociale, încheiat de furnizorii de servicii sociale, acreditaţi conform 
legii, cu beneficiarii de servicii sociale. 

 (7) La admiterea in serviciul social, seful Centrului desemneaza o persoana de 
referinta,  care participa la intalnirea cu managerul de caz, avand ca scop prezentarea 
situatiei copilului. La finalul intalnirii se intocmeste Procesul-verbal de primire a 
copilului in Centru.  
 (8) Imediat dupa admitere, echipa multidisciplinara intocmeste un Program special de 
acomodare cu ceilalti copii si cu personalul Centrului, cu o durata minima de 2 
saptamani, perioada si gradul de acomodare sunt stabilite in functie de particularitatile 
fiecarui copil, gradul sau de maturitate, etc. 
 (9) Dupa admiterea in Centru, seful serviciului social organizeaza o intalnire cu 
personalul, la care poate participa si managerul de caz, pentru o cunoastere cat mai 
buna a situatiei copilului, a metodelor de lucru, a restrictiilor specifice cazului, precum 
si la ce specialist sa apeleze in eventualitatea unor probleme de adaptare; la finalul 
intalnirii se intocmeste Procesul-verbal de prezentare a cazului. 
(10) Fiecare copil/tanar este ocrotit in baza unui Plan Individualizat de Protectie, in 
care sunt planificate prestatiile si serviciile stabilite in urma evaluarii nevoilor copilului 
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si care va fi dezvoltat in Programul de Interventie Specializat pentru fiecare nevoie 
identificata. Acesta contine obiective pe termen scurt, mediu si lung, activitatile 
corespunzatoare acestor obiective, care pot fi periodice, inclusiv de rutina, sau 
ocazionate de anumite evenimente. 
(11) Conditii de incetare a serviciilor: 
a) serviciile sociale furnizate in cadrul "Centrul teritorial pentru protectia de tip 
familial a copilului cu nevoi speciale Rosiorii de Vede" inceteaza in urmatoarele 
conditii : 
1. reintegrarea — revenirea copilului/tanarului in familia de origine; 
2. plasamentul familial — inlocuirea masurii de protectie de tip rezidential cu o masura 
de protectie de tip familial ; 
3. adoptia; 
4. tutela; 
5 integrarea socio-profesionala la finalizarea studiilor ; 
6. decesul beneficiarului. 
(12) In cazul in care se continua protecţia speciala intr-o instituţie de tip rezidenţial, 
serviciul social, pe langa activităţile de formare de deprinderi de viata independenta, se 
asigura ca tânărul/copilul este implicat in anumite programe de tranziţie, parcurgându-
se următoarele etape: 
a) consilierea copilului/tânărului urmărind informarea acestuia despre caracteristicile 
concrete ale viitorului mod de viata ; 
a) program de vizite la locul in care urmează sa fie transferat ; 
b) întâlnire intre echipele multidisciplinare din cele doua instituţii pentru discutarea 
cazului ; 
c) pentru asigurarea unui sentiment de continuitate după parasirea unitatii, 
copilul/tânărul va fi vizitat de către personalul centrului si de catre  prietenii pe care i-a 
avut in cadrul serviciului social ; 
d) înainte de ieşirea din centru copilul/tânărul este reevaluat.   
(13) În situaţia în care copilul/tânărul urmează să fie reintegrat în familia 
naturală/lărgită, echipa multidisciplinară trebuie să asigure următoarele: 
a) consilierea familiei în vederea desfăşurării în cele mai bune condiţii a procesului de 
acomodare a copilului în viitorul mediu ; 
b) implicarea tuturor membrilor familiei încă de la debutul procesului de acomodare şi 
pe toată perioada desfăşurării acesteia ; 
c) consilierea copilului/tânărului urmărindu-se informarea acestuia despre 
caracteristicile concrete ale viitorului mod de viaţă ; 
d) procesul de acomodare se va realiza pe parcursul unui număr de întâlniri care vor fi 
coordonate de către psihologul centrului, iar numărul întâlnirilor diferă de la un caz la 
altul, ritmul fiind condiţionat de particularităţile fiecărui copil/tânăr ; 
e) înainte de ieşirea din centru, copilul/tânărul va fi reevaluat;  
f) sesizarea autoritatii locale de la domiciliu sau resedinta parintilor si intocmirea 
rapoartelor lunare de catre managerul de caz ; 
(14) În situaţia în care tânărul urmează să paraseasca serviciul social, la cerere,  avand 
in vedere ca se afla in capacitate deplina de exercitiu, si se respecta legislatia in 
vigoare, echipa multidisciplinară trebuie să asigure următoarele: 
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a) consilierea tânărului urmărind informarea acestuia despre caracteristicile concrete 
ale viitorului mod de viata in vederea aplicarii deprinderilor de viata independenta ; 
b) consilierea tânărului cu privire la serviciile sociale de care va beneficia in noul mod 
de viata ales ; 
c) pentru asigurarea unui sentiment de continuitate după parasirea Centrului, tânărul 
va fi incurajat sa pastreze legatura cu personalul si cu  prietenii pe care i-a avut in 
cadrul serviciului social ; 
d) înainte de ieşirea din serviciul social copilul/tânărul este reevaluat.   
(15) La parasirea serviciului social, se eliberează următoarele documente: 
a) hotărârea comisiei sau a instanţei de judecata, privind încetarea măsurii de 

protecţie, in original; 
b) actele de identitate, in original; 
c) fisa medicala actualizată, in copie.  
(16)Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate in "Centrul teritorial pentru 
protectia de tip familial a copilului cu nevoi speciale Rosiorii de Vede" au următoarele 
drepturi: 
a) să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază de 
rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanţă personală ori socială; 
b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, 
respectiv la luarea deciziilor privind intervenţia socială care li se aplică; 
c) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite; 
d )să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atât timp cât se menţin 
condiţiile care au generat situaţia de dificultate; 
e) să fie protejaţi de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de 
exerciţiu; 
f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime; 
g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite. 
(17) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în "Centrul teritorial pentru 
protectia de tip familial a copilului cu nevoi speciale Rosiorii de Vede ", au 
următoarele obligaţii: 
a) să respecte programul şcolii unde învaţă şi programul stabilit la nivelul 
apartamentului ; 
b) să folosească şi să păstreze cu grijă manualele şcolare, rechizitele, bunurile personale 
şi colective ; 
c) să informeze educatorul de serviciu despre evenimentele petrecute la şcoală şi notele 
primite în ziua respectivă ; 
d) să solicite ajutor suplimentar educatorului de serviciu la disciplina unde întâmpină 
greutăţi ; 
e) să participe potrivit vârstei la activităţile gospodăreşti din apartament ; 
f) să aibă o comportare demnă şi civilizată, precum şi o ţinută vestimentară decentă ; 
g) să respecte întregul personal şi colegii din apartament , precum şi cadrele didactice 
din instituţia de învăţământ pe care o frecventează ; 
h) să îşi ajute fraţii mai mici şi colegii din apartament ; 
i) să respecte cu stricteţe regulile igienico-sanitare ; 
j) să cunoască şi să respecte regulile privind securitatea muncii, precum şi cele 
referitoare la prevenirea şi stingerea incendiilor ; 
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k) să respecte credinţa religioasă a colegilor ; 
l) să participe la programul de curăţenie generală şi să-şi efectueze serviciul în 
apartament conform graficului stabilit ; 
m) să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială, 
medicală şi economică ; 
n) să participe, în raport cu vârsta, situaţia de dependenţă etc., la procesul de furnizare a 
serviciilor sociale ; 
o) să contribuie, în conformitate cu legislaţia în vigoare, la plata serviciilor sociale 
furnizate, în funcţie de tipul serviciului şi de situaţia lor materială ; 
p) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală ; 
q) să respecte prevederile prezentului regulament. 
 

ARTICOLUL 7  
Activit ăţi şi funcţii 

 
(1) Principalele funcţiile ale serviciului social "Centrul teritorial pentru protectia de 
tip familial a copilulu cu nevoi speciale Rosiorii de Vede" sunt următoarele: 
a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea 
următoarele activităţi: 
1.reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana 
beneficiară sau familia copilului; 
2.găzduire pe perioada prevazuta in masura de protectie; 
3.îngrijire personală – asigura suport informal si ajutor (la copiii de varsta mica) pentru 
realizarea igienei personale, imbracare, dezbracare, igiena intima, precum si ajutor 
pentru servirea hranei in conditii adecvate, sprijinind in dezvoltarea deprinderilor de 
viata independenta; 
4.educare – asigura acesul beneficiarilor la educatie, informare, cultura; asigura 
educatia informala si non-formala a beneficiarilor, in vederea asimilarii cunostintelor si 
deprinderilor necesare dobandirii autonomiei conform varstei si integrarii sociale; 
sprijina si promoveaza, prin materiale si mijloace corespunzatoare, educatia copiilor, 
cu prioritate in unitati de invatamant din comunitate; 
5.dezvoltare abilitati de viata independenta – asigura socializarea beneficiarilor, 
dezvoltarea relatiilor cu comunitatea; asigura climatul favorabil dezvoltarii 
personalitatii copiilor, asigura participarea beneficiarilor la activitati de grup si la 
programe individualizate, adaptate nevoilor si caracteristicilor lor; 
6.consiliere si asistenta psiho-sociala si suport emotional – ofera copiilor si familiei 
acestuia sprijin concret si incurajeaza mentinerea legaturilor cu parintii, familia extinsa 
si alte persoane importante sau apropiat efata de ei; consiliaza si aplica masuri de 
protejare a copiilor in orice forma de intimidare, discriminare, abuz, neglijare, 
exploatare, tratament inuman sau degradant; evaluare initiala, detaliata, mentinerea 
relatiei cu familia si altii semnificativi, reevaluare psiho-socio-medico-educationala; 
7.supraveghere – asigura paza si securitatea beneficiarilor, asigura masuri de siguranta 
si securitate legale si necesare pentru asigurarea protectiei copiilor, personalului si a 
vizitatorilor impotriva evenimentelor si accidentelor cu potential vatamator; 
8.reintegrare familiara si comunitara – contribuie la realizarea obiectivelor cuprinse in 
planul individualizat de protectie; urmareste modalitatile concrete de punere in aplicare 
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a masurilor de protectie speciala, integrarea si evolutia beneficiarilor in cadrul 
serviciului si formuleaza propuneri vizand completarea sau modificarea planului 
individualizat de protectie sau imbunatatirea calitatii ingrijirii acordate; asigura 
pregatirea corespunzatoare a iesirii copilului/tanarului din serviciu, prin dezvoltarea 
deprinderilor de viata independenta si a altor conditii necesare pentru reintegrarea sau 
integrarea familiala si/sau socio-profesionala; 
9.socializare si activitati culturale – asigura bneficiarilor oportunitati multiple de 
petrecere a timpului liber, de recreere si socializare, care contribuie la dezvoltarea 
fizica, cognitiva, sociala si emotionala a copiilor; asigura accesul si conditiile pentru 
toti copiii aflati in protectie pentru ca acestia sa poata contacta si implica in viata lor 
orice persoana, institutie, asociatie sau serviciu din comunitate, conform propriilor 
dorinte, cu exceptia restrictiilor prevazute in metodologia de organizare si functionare 
si planul individualizat de protectie; 
10.hrana pe perioada mentinerii active a masurii de protectie - se asigura beneficiarilor 
o alimentatie corespunzatoare din punc de vedere calitativ si cantitaiv, tinand cont de 
varsta, nevoile si preferintele acestora, in functie de problemele lor de sanatate, in 
conformitate cu legislatia in vigoare; 
11.asistenta medicala si supravegherea starii de sanatate – asistenta medicala, ingrijire 
si supraveghere permanenta a beneficiarilor prin cadre medicale specializate; asigura 
administrarea tratamentelor medicale prescrise, desfasoara activitati de educatie 
sanitara, sprijina beneficiarul in efectuarea controalelor medicale necesare, asigura 
conditiile necesare pentru identificarea si evaluarea permanenta a nevoilor fizice, 
emotionale si de sanatate ale fiecarui copil,precum si masurile corespunzatoare pentru 
satisfacerea acestor nevoi, igiena personala, supravegherea si mentinerea starii de 
sanatate; acorda beneficiarilor primul ajutor, tratamentul infectiilor intercurente si 
administrarea medicamentelor in cadrul serviciului prin personalul de specialitate, 
medicatia  cronica in concordanta cu diagnosticul si recomandarile medicului 
specilaist, in conditii de supervizare din partea acestuia si a medicului de familia care 
coordoneaza implementarea programelor de interventie pentru sanatate; 
12.ingrijirea spatiilor de locuit – asigurarea curateniei zilnice, a conditiilor de locuit 
igienice si primitoare; asigura copiilor conditii de locuit de buna calitate, decente si 
asemanatoare mediului familial; asigura copiilor spatii igienico-sanitare, amenajate si 
dotate cu echipamentul corespunzator numarului si nevoilor benefiicarilor; 
13.elaborare si implementare programe de recuperare – individuale si de grup adaptate 
nevoilor fiecarui beneficiar; asigura interventie de specialitate. 
 
b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi 
publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor 
activităţi: 
1. asigura consilierea si informarea familiilor precum si a beneficiarilor privind 
problematica sociala, probleme de familie, psihologice, serviciile oferite, etc.; 
2. efectueaza demersuri catre D.G.A.S.P.C. Teleorman pentru a dezvolta parteneriate si 
colaboreaza cu organizatii non-guvernamentale, institutii si alti reprezentanti ai 
societatii civile, in conditiile legii, in vederea diversificarii si imbunatatirii programelor 
de recuperare oferite persoanelor cu handicap, in functie de realitatile si specificul 
local; 
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3. intervine in sensibilizarea comunitatii la nevoile specifice persoanelor cu handicap 
institutionalizate; 
4. promoveaza serviciul in comunitate – prin distribuire de pliante si brosuri despre 
misiunea si serviciile oferite de centru; 
5. organizeaza actiuni in comunitate in vederea relationarii copiilor cu persoane din 
mediul exterior institutiei; 
6. sprijina si incurajeaza voluntariatul in activitatile cu copiii din centru; 
7. faciliteaza frecventarea de catre copii a institutiilor de invatamant din comunitate; 
8. inlesneste participarea familiei, colegilor si a prietenilor la evenimente importante 
din viata beneficiarilor; 
9. elaborarea misiunii, ghidului beneficiarului, ghidului de prezentare a centrului, 
proiectului institutional, rapoarte de activitate; 
 
c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de 
promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de 
dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de 
persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia:  
1. intocmirea documentatiei in vederea obtinerii actelor de identitate – daca se constata 
ce un copil este lipsit, in mod ilegal, de elementele constitutive ale identitatii sale sau 
de unele dintre acestea, centrul este obligat sa ia de urgenta toate masurile necesare in 
vederea restabilirii identitatii copilului ; 
2. identificarea familiei, a familiei extinse si a altor persoane importante din viata 
copilului si facilitarea mentinerii relatiilor copilului cu acestia. Copilul care a fost 
separat de ambii parinti sau de unul dintre acestia printr-o masura dispusa in conditiile 
legii are dreptul de a mentine relatii personale si contacte directe cu ambii parinti, cu 
exceptia situatiei in care acest lucru contravine interesului superior al copilului. Fac 
exceptie cazurile in care instanta decide restrictii in acest sens, apreciind ca exista 
motive temeinice de natura a primejdui dezvoltarea fizica, psihica, intelectuala sau 
morala a copilului. Stabilirea relatiilor personale se realizeaza prin: intalniri ale 
copilului cu parintele ori cu o alta persoana care are, potrivit legii, dreptul la relatii 
personal ecu copilul; vizite ale copilului la domiciliul acestuia;  gazduirea copilului, pe 
o perioada determinata, de catre parintele sau de catre alta persoana la care copilul un 
locuieste in mod obisnuit; corespondenta sau alta forma de comunicare cu copilul;  
transmiterea de informatii copilului cu privire la parintele ori la alte persoane care au, 
potrivit legii, dreptul de a mentine relatii personal ecu copilul; transmiterea de catre 
persoana la care locuieste copilul a unor informatii referitoare la copil, inclusiv 
fotografii recente, evaluari medicale sau scolare, catre parintele sau catre alte persoane 
care au dreptul de a mentine relatii personal ecu copilul; intalniri ale copilului cu 
parintle ori cu o alta persoana fata de care copilul a dezvoltat legaturi de atasament 
intr-un loc neutru in raport cu copilul, cu sau fara supravegherea modului in care 
relatiile personale sunt intretinute, in functe de interesul superior al copilului ; 
3.consilierea parintilor in colaborare cu autoritatile locale si ONG-uri in vederea 
ameliorarii conditiilor care au determinat separarea si realizarea demersurilor legale 
pentru reintoarcerea copilului in cel mai scurt timp alaturi de parintii sai, sau 
identificarea unei masuri de protectie de tip familial sau alternativa ; 
4. informare beneficiarilor asupra drepturilor lor ; 
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5.cunoasterea de catre personal a modalitatilor de abordare si relationare cu copiii 
beneficiari, in functie de situatiile particulare in care acestia se afla; 
6.centrul dispune de proceduri si reguli care respecta drepturile copiilor; 
7. asigura conditiile necesare pentru exprimare opiniei beneficiarilor cu privire la 
serviciile primite; 
8. asigura evidenta evenimentelor deosebite care afecteaza beneficiarii si intervine in 
tóate cazurile semnalate;  
 
d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi: 
1.elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor; 
2.realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate prin chestionare completate de 
copii/reprezentanti legali, personal, interviuri, vizite de coordonare, verificare efectuate 
de servicii specializate din D.G.A.S.P.C Teleorman sau institutii de control; 
3.participarea beneficiarilor – implicarea activa a beneficiarilor si a familiilor acestora 
in planificarea, acordarea si evaluarea serviciilor sociale (chestionare) ; 
4.acordarea serviciilor sociale – asigurarea, fara nici un fel de discriminare, a unor 
servicii sociale eficace, accesibile, comprehensive, sustenabile, centrate pe nevoile 
individuale ale beneficiarului; 
5.informarea beneficiarilor/apartinatorilor asupra modalitatii de formulare a 
eventualelor sesizari /reclamatii; 
6.incurajarea parteneriatelor pentru asigurarea sustenabilitatii  si continuitatii 
serviciilor sociale de proximitate/comunitare si a integrarii acestora cu serviciile de 
sanatate, educatie si alte servicii de interea general; 
 
e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin 
realizarea urmatoarelor activitati: 
1.recrutarea si angajarea personalului calificat, cu abilitati empatice si de comunicare 
cu copiii, in conformitate cu legislatia in vigoare, ca urmare a nevoilor identificate si 
posturilor vacante, in scopul indeplinirii misiunii centrului in conditii optime 
(recrutarea si angajarea se realizeaza de catre furnizorul de servicii sociale – 
D.G.A.S.P.C. Teleorman); 
2.respectarea si indeplinirea de catre personalul centrului a atributiilor si 
responsabilitatilor din fisele de post si a sarcinilor trasate de catre comducere; 
3.revizuirea fiselor de post in functie de dinamica cerintelor posturilor respective; 
4.asigurarea numarului si structurii de personal adecvate nevoilor si asigurarii 
continuitatii de ingrijire sio educatie pentru beneficiari; 
5.realizarea evaluarii anuale a performantelor profesionale; 
6.dezvoltarea resurselor umane implicate in acordarea serviciilor sociale si 
imbunatatirea conditiilor de munca: recrutarea de personal calificat si asigurarea 
formarii continue a acestuia, implicarea voluntarilor, asigurarea conditiilor de lucru 
adecvate si a echipamentelor specifice activitatilor derulate, asigurarea sanatatii si 
securitatii la locul de munca ; 
7.identificarea si asigurarea de surse suplimentare de finanatare, cu precadere prin 
mobilizarea resurselor comunitare pentru asigurarea derularii activitatii centrului ;  
8.supervizarea de catre seful de centru a modalitatii de utilizare a fondurilor alocate. 
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ARTICOLUL 8  
Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal 

 
(1) Serviciul social "Centrul teritorial pentru protectia de tip familial a copilului cu 
nevoi speciale Roşiorii de Vede" funcţionează cu un număr de 38  posturi, conform 
structurii organizatorice si a statului de functii aprobat prin Hotararea Consiliului 
Judetean Teleorman, din care: 
a) personal de conducere: şef de centru - 1; 
b) personal de specialitate şi auxiliar: educator 25, asistent medical 1, infirmiera 5 
psiholog 1, inspector de specialitate - 1; 
c) personal cu funcţii administrative, gospodărire, întreţinere-reparaţii, deservire: 
muncitor calificat  - 3 (bucatar), administrator – 1. 
(2) In cadrul “Centrului” personalul de specialtate reprezinta 87% din totalul 
personalului. 
 

 
ARTICOLUL 9  

Personalul de conducere 
 

(1) Personalul de conducere este: 
a) şef de centru; 
(2) Atribuţiile personalului de conducere sunt: 
a) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul 
serviciului şi propune organului competent sancţiuni disciplinare pentru salariaţii care 
nu îşi îndeplinesc în mod corespunzător atribuţiile, cu respectarea prevederilor legale 
din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.; 
b) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul 
implementării obiectivelor şi întocmeşte informări pe care le prezintă furnizorului de 
servicii sociale; 
c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi 
perfecţionare; 
d) colaborează cu alte centre/alţi furnizori de servicii sociale şi/sau alte structuri ale 
societăţii civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătăţirii permanente a 
instrumentelor proprii de asigurare a calităţii serviciilor, precum şi pentru identificarea 
celor mai bune servicii care sa răspundă nevoilor persoanelor beneficiare; 
e) întocmeşte raportul anual de activitate; 
f) asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii 
serviciului/centrului; 
g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice şi a 
numărului de personal; 
h) desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii centrului în comunitate; 
i) ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la 
încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce; 
j) răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul serviciului şi 
dispune, în limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea 
acestor activităţi sau, după caz, formulează propuneri în acest sens; 
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k) organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a 
regulamentului de organizare şi funcţionare; 
l) reprezintă serviciul în relaţiile cu furnizorul de servicii sociale şi, după caz, cu 
autorităţile şi instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din 
străinătate; 
m) asigură comunicarea şi colaborarea permanentă cu serviciul public de asistenţă 
socială de la nivelul primăriei şi de la nivel judeţean, cu alte instituţii publice locale şi 
organizaţii ale societăţii civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor; 
n) întocmeşte proiectul bugetului propriu al serviciului şi contul de încheiere a 
exerciţiului bugetar; 
o) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi 
beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare; 
p)  asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale; 
q) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 
(3) Funcţiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condiţiile 
legii. 
(4) Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducere trebuie să fie absolvenţi cu 
diplomă de învăţământ superior în domeniul psihologie, asistenţă socială şi sociologie, 
cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenţi cu 
diplomă de licenţă ai învăţământului superior în domeniul juridic, medical, economic şi 
al ştiinţelor administrative, cu experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor 
sociale. 
(5) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a sefului de centru se face în 
condiţiile legii. 
(6) Şeful centrului organizează zilnic, săptămânal sau ori de câte ori se impune, 
întâlniri, consultări cu angajaţii pentru reglementarea problemelor curente şi pentru 
găsirea unor soluţii de îmbunătăţire a calităţii îngrijirii persoanelor asistate. 
 
 

ARTICOLUL 10  
Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă. 

Personal de specialitate şi auxiliar  
 

(1) Personalul de specialitate: 

a) asistent medical generalist (325901); 

b) educator (235204); 

c) infirmieră (532103); 
d) inspector de specialitate (242203); 

e) psiholog (263411); 

(2) Atribuţii ale personalului de specialitate: 

a) asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea 
prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile şi a prezentului 
regulament; 
b) colaborează cu specialişti din alte centre în vederea soluţionării cazurilor; 
identificării de resurse etc.; 

c) monitorizează respectarea standardelor minime de calitate; 
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d) sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, 
situaţii de nerespectare a prevederilor prezentului regulament etc.; 
e) întocmeşte rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată; 
f) face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi 
respectării legislaţiei; 
g) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 

 
(2) Atributii specifice – asistent medical generalist: 

a) cunoaste metodele, tehnicile si procedurile specifice profesiei, legislatia în domeniul 
de activitate si în domeniul protectiei copilului;  

b) primeste copiii in colectivitate, efectuează evaluarea medicală iniţială, consemnand in 
foaia de observatii si in registrul medical, iar dupa primirea copiiilor in centru, face 
demersuri pentru inscrierea acestora pe listele unui medic de familie; 

c) urmareste evolutia zilnica a copiilor, sesizeaza medicul curant sau unitatea de urgenta 
in cazul aparitiei unor probleme medicale in randul copiilor /tinerilor; 

d) asigura asistenta medicala de urgenta, ia masuri de internare a copiilor in spital, 
pregatindu-i de internare; 

e) asigura dreptul la intimitate, spatiu personal si confidentialitate intr-un mod cat mai 
apropiat de mediul familial, copiilor şi tinerilor din Centru; 

f)   efectueaza tratamente medicale la indicatia medicului de familie/specialist; respecta 
programul national de imunizare;  

g) insoteste copiii la tratamente de specialitate in clinici, izoleaza copiii bolnavi sau 
suspecti de a fi bolnavi  si informeaza medicul; 

h) ajuta copiii, prin metode educative adecvate nivelului de varsta sa adopte un stil de 
viata sanatos, sa inteleaga importanta igienei personale, a alimentatiei corecte, 
deruleaza programe de educatie sexuala si contraceptiva, programe de educatie 
impotriva fumatului si a consumului de droguri si bauturi alcoolice, activitatile 
desfasurate vor fi consemnate in scris; 

i)   controleaza, zilnic, starea de curatenie a copiilor si modul cum sunt imbracati si 
raporteaza in scris sefului de centru;  

j)   face parte din echipa pluridisciplinara a centrului cu care comunica, colaboreaza, si 
asigura o interventie profesionista;  

k) asigura fiecarui copil, sprijin personalizat; 

l)   este persoană responsabilă cu implementarea PIS-urilor de sănătate; 
m) respecta procedurile stabilite de normele legale in vigoare pentru primirea, evidenta, 

depozitarea, manipularea, administrarea si indepartarea medicamentelor;  

n) administreaza medicamente doar pe baza prescriptiei medicului cu exceptia 
medicamentelor din trusa de prim-ajutor; 

o) intocmeste periodic necesarul de medicamente si materiale sanitare de stricta 
necesitate si tine evidenta stocului de medicamente la nivelul centrului; 

p) răspunde de evidenţa intrărilor şi consumurilor de medicamente pe baza registrului de 
medicamente; 

q) efectueaza, împreună cu medicul de familie bilanturile de sanatate ale copiilor;  
r)   mentioneaza in fisa medicala de la nivelul centrului toate internarile si evolutia starii 

de sanatate a copiilor; 
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s) primeste si solutioneaza si alte sarcini trasate de conducerea institutiei, pe linie 
ierarhica, în limita competentelor profesionale pe care le are; 

t)   urmareste evolutia lunara a sanatatii copiilor intocmind in acest sens o fisa lunara de 
observatii pentru toti beneficiarii serviciului rezidential; 

u) controleaza modul de depozitare al alimentelor si termenele de garantie; 

v) are obligatia de a evalua calitatea alimentelor inainte de preparare, precum si calitatea 
felurilor de mancare dupa prepararea alimentelor de catre bucatar, raportand in scris 
sefului de centru neregulile constatate;  

w) participă, alături de bucatar, magazioner şi copii, la intocmirea meniului saptamânal 
si semnează pe LZA.; 

x) are obligatia de a notifica sefului de centru, toate incidentele survenite in timpul 
programului de lucru; 

y) se autodeclara in caz de imbolnavire; 

z) asigura supravegherea copiilor in timpul zilei impreuna cu ceilalti salariati; 

aa) anual, isi efectueaza analizele medicale obligatorii, control psihiatric, control 
psihologic, control la medicul de familie;  

bb) are obligatia de a semnala situatii de abuz, neglijare, exploatare a copilului in 
cadrul centrului sau in afara centrului, prin completarea corespunzatoare a fisei de 
semnalare a abuzului. In centru este strict interzisa agresarea verbala sau fizica a 
copiilor; sunt interzise masurile disciplinare excesive sau irationale;  

cc) ii este interzisa difuzarea oricaror date sau informatii legate de copiii/tinerii aflati in 
Centru sau de activitatea din Centru, in forma audio, video scrisa sau sub orice alta 
forma; 

dd) permite accesul persoanelor straine in incinta Centrului numai cu acordul expres 
al coordonatorului de centru; 

ee) pentru eficientizarea activitatii de monitorizare a certificatelor de handicap si 
expertiza si orientare scolara/profesionala tine evidenta valabilitatii certificatelor de 
handicap, intocmeste documentatia necesara reinnoirii certificatelor de handicap si 
certificatelor de expertiza si orientare scolara; depune in termen legal, documentatia 
intocmita, la comisiile de evaluare copii si adulti; 

ff)  evalueaza, zilnic, calitatea alimentelor din punct de vedere al igienei, precum si 
calitatea felurilor de mancare obtinute dupa prepararea hranei; 

gg) stabileste si mentine relatii profesionale cu întreg personalul institutiei si are o 
atitudine politicoasa;  

hh) respecta normele de P.S.I.; 

ii)  cunoaste si respecta continutul documentelor relevante pentru munca sa: misiunea 
institutiei, MOF, NIF, PI, codul de conduită pentru personalul contractual si 
procedurile de lucru specifice;  

jj)  pastreaza confidentialitatea informatiilor si a documentelor de serviciu. 

 
(3)Atributii specifice – educator: 

a) cunoaste metodele si tehnicile de interventie specifice si legislatia în domeniul 
protectiei copilului;  

b) isi asumă rolul sau în echipa pluridisciplinara si dezvolta relatii profesionale, de 
colaborare, pe orizontala si pe verticala;  
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c) participa la întâlnirile organizate cu managerul de caz, psihologul, în scopul 
analizarii situatiei copilului si cunoaste procedurile de colaborare cu managerul de 
caz si alti specialisti;  

d) este desemnat persoana de referinta pentru copil/tânar si întocmeste programul de 
acomodare, cu sprijinul specialistilor din institutie;  

e) prezinta copilului, clar, în functie de gradul sau de maturitate care sunt principalele 
reguli de organizare a institutiei;  

f)  mentine permanent legatura cu scoala, educatorii, învatatorii si profesorii devenind un 
partener în instruirea si educarea copiilor/tinerilor, efectueaza vizite lunar şi de câte 
ori este nevoie la scoala pentru a discuta situatia fiecarui copil;  

g) pentru copiii de vârstă preşcolară, proiecteaza si realizeaza activitati cât mai diverse 
(mai ales sub forma de joc) în care sa fie exersate comportamentele (motor, verbal, 
cognitiv si socio-afectiv) si urmareste împreuna cu ceilalti colegi de la grupa, 
dezvoltarea pe laturi comportamentale; 

h) participa, împreuna cu personalul de specialitate din cadrul institutiei, la elaborarea 
PIS: pentru educaţie/ dezvoltarea deprinderilor de viata independenta, PIS – pentru 
recreere, petrecerea timpului liber şi socializare; 

i) elaboreaza, împreuna cu cadrul didactic de la scoala frecventata de copil, programul 
educational, anexa a PIP, urmareste pregatirea temelor scolare si asigura sprijinul 
necesar pentru realizarea acestui lucru;  

j) ca persoană de referinţă participa la toate activitatile la care unitatea de învatamânt 
solicita prezenta; consemnează observaţiile privind comportarea copiilor în sinteze 
periodice aducându-le la cunoştinţa sefului de Centru; formează deprinderi de viaţă 
independentă; 

k) la solicitarea coordonatorului Centrului, respectând normele de igiena alimentaţiei 
impuse de reglementările legale în vigoare, se ocupă de pregătirea hranei în timpul 
zilei (conform graficului stabilit) împreună cu copiii/tinerii care ajută la prepararea 
alimentelor şi servirea mesei, conform PIS pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă 
independentă; are grijă să fie pregătite alimentele scoase din magazie în funcţie de 
numărul de copii rămaşi în modul la data respectivă; 

l) organizeaza activitati de grup, în functie de propunerile si preferintele personale ale 
copiilor/tinerilor, stimulând libera exprimare a opiniei, contribuind la educarea 
spiritului de echipa, la promovarea întrajutorarii, a comunicarii între copii/tineri; 

m) organizeaza si anima activitatile de timp liber: sportive, culturale, gospodaresti, 
turistice, jocuri, etc.în functie de nivelul de dezvoltare a copilului/tânarului;  

n) participa la amenajarea spatiului de locuit, actionând pentru personalizarea lui si 
implica pe copiii/tineri în aceasta activitate, tinând cont de preferintele lor; elaborează 
activităţi educative şi programul administrativ al copiilor urmărind implementarea lor 
în apartamentul unde îşi desfăşoară activitatea; 

o) supravegheaza prezenta în centru a copiilor/tinerilor încredintati si stabileste 
masurile, conform procedurilor existente (MOF), pentru aducerea acestora în centru, 
atunci când il parasesc;  

p) ajuta copilul/tinărul sa dezvolte relatii pozitive cu ceilalti: cu parintii, cu copiii din 
institutie si din unitatea de învatamânt frecventata, cu personalul din institutie si alti 
profesionisti implicati în derularea PIP/PIS;  
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q) incurajeaza copiii sa-si exprime opiniile cu privire la toate aspectele care-i privesc, 
inclusiv ale vietii cotidiene din institutie; 

r)  predarea si primirea turei si a bunurilor se consemneaza in caietul de procese verbale, 
raport de tura, pe baza de semnatura; 

s) cunoaste particularitatile de vârsta, diferentele individuale de conduita si istoricul 
copiilor de la grupa(modul) astfel încât sa poata stabili o comunicare si o relationare 
adecvata cu acestia; 

t)  desfăşoară permanent activităţi igienico-sanitare cu copiii în colaborare cu asistentul 
medical în scopul prevenirii îmbolnăvirilor şi menţinerii unui tonus fizic şi psihic 
normal, preocupându-se de: igiena corporală, igiena îmbrăcămintei şi a încălţămintei, 
igiena odihnei şi a muncii; 

u) asigura dreptul la intimitate, pentru copii/tineri, spatiu personal si confidentialitate 
intr-un mod cat mai apropiat de mediul familial; 

v) ca persoana de referinta pentru copiii cu varsta intre 3 si 10 ani si pentru cei care se 
afla in imposibilitate de a-si ridica banii (spital, invoiti) primeste de la persoana 
desemnata, banii de nevoi personale/fonduri financiare si tine evidenta acestora, 
urmareste si îndruma copiii în cheltuirea fondurilor financiare si însoteste copiii la 
achizitionarea produselor;  

w) confirmă LZA din ziua de serviciu şi  confrunta efectivul de copii din LZA  cu cel 
din PV predare-primire a turei; 

x) işi însuseste si respectă legislaţia în vigoare cu privire la protectia copilului;  

y) actioneaza în conformitate cu S.M.O. existente, asumându-si rolurile 
corespunzatoare;  

z) actioneaza pentru asigurarea unui mediu securizant pentru copil/tânar;  

aa) duce la cunostinta conducerii centrului de plasament orice disfunctiuni întâlnite care 
pot aduce prejudicii sanatatii copiilor /tinerilor din institutie;  

bb) primeste si solutioneaza si alte sarcini trasate de conducerea institutiei, pe linie 
ierarhica, în limita competentelor profesionale pe care le are; 

cc) se autodeclara in caz de imbolnavire; 

dd) semneaza condica de prezenta la preluarea si predarea turei de lucru; 

ee) isi desfasoara activitatea la oricare dintre modulele componente ale centrului, 
conform planificarii coordonatorului de centru şi la solicitarea acestuia; 

ff)  nu face schimburi de tura, decît cu cu acordul coordonatorului de centru; 

gg) nu paraseste locul de munca fara avizul coordonatorului de centru; 
hh) respecta programul de lucru conform graficului stabilit;  

ii)  asigura supravegherea copiilor in timpul zilei, pe timp de nopte si in zilele de 
odihna(in functie de programul de lucru)  impreuna cu ceilalti salariati din modul si in 
cazul unor evenimente deosebite raspund solidar; 

jj)  are obligatia de a semnala situatii de abuz, neglijare, exploatare a copilului in cadrul 
centrului sau in afara centrului, prin completarea corespunzatoare a fisei de semnalare 
a abuzului. In centru este strict interzisa agresarea verbala sau fizica a copiilor; sunt 
interzise masurile disciplinare excesive sau irationale;  

kk) ii este interzisa difuzarea oricaror date sau informatii legate de copilul aflat in 
centru sau de activitatea din centru, in forma audio, video scrisa sau sub orice alta 
forma; 



20 
 

ll)  nu permite accesul persoanelor straine in incinta centrului, decat numai cu acordul 
expres al sefilor ierarhici toate incidentele survenite in timpul programului de lucru le 
notifica coordonatorului de centru; 

mm) preia si preda serviciul pe baza de proces-verbal, consemneaza efectivele de copii 
din apartament si evenimentele care au avut loc pe perioada serviciului; 

nn) raspunde, alături de ceilalti salariaţi, de buna păstrare a bunurilor din dotarea 
Centrului; 

oo) tine legatura cu referentii/inspectorii, carora le comunica observatiile sale asupra 
comportarii si sanatatii copiilor, manifestarile deosebite ale acestora in timpul 
zilei/noptii, pe care le consemneaza intr-un registru de tura; 

pp) supravegheaza si indruma copiii in efectuarea toaletei de seara si dimineata, iar pe 
cei mici ii ajuta personal, urmarind formarea si consolidarea de deprinderi igienico-
sanitare, stinge lumina la dormitoare si trezeste copiii dimineata la orele fixate prin 
programul zilnic; 

qq) se ingrijeste de aerisirea, curatenia si incalzirea camerelor de dormit, grupurilor 
sanitare si bucatariei care se predau in stare curata; preda imobilul in bune conditii; 

rr) urmareste respectarea masurilor de prevenire a accidentelor, incendiilor, raspunde 
de securitatea copiilor; 

ss) raspunde de pastrarea bunurilor din dotarea apartamentelor si de cele  personale ale 
copiilor care se afla in modul, executa reparatii la echipament, calca si schimba 
lenjeria de 2 ori pe luna şi de câte ori este nevoie; 

tt) administreaza la copii medicamentele pe care le-a recomandat în scris asistentul 
medical, privind tratamentul copiilor enuretici sau alte situatii de boala; 

uu) pentru enuretici,  asigura schimbarea zilnica a lenjeriei de corp si de pat, spalarea 
zilnica pe corp si spala lenjeria murdara si hainele copiilor; 

vv) face parte din comisia de receptie; 

ww) in cursul zilei/noptii trezeste si insoteste la toaleta copiii enuretici dupa un program 
stabilit de comun acord cu personalul educativ, consemnând acest lucru în registru; 

xx) saptamanal, sau de cate ori este nevoie, actioneaza pentru deparazitarea capilara a 
copiilor, efectuand tratamentele care se impun (pieptanare, tratamente cu substante 
adecvate, spalarea parului), sub indrumarea asistentului medical; 

yy) anunta coordonatorul si administratorul centrului, telefonic sau in scris, orice 
modificare a programului copiilor, pedepsele copiilor precum si evenimentele din 
apartamentul unde isi desfasoara activitatea; 

zz) colaboreaza cu personalul de specialitate în dezvoltarea si mentinerea legaturilor 
familiale ale copilului/tânarului;  

aaa) respecta codul de conduita al personalului contractual din autoritatile si institutile 
publice; 

bbb) supravegheaza respectarea programului din apartament (ora 6.45 – deşteptarea - ora 
22 – stingerea); 

ccc) sesizeaza administratorului sau coordonatorului centrului referitor la problemele 
apărute în domeniul de activitate; 

ddd) raspunde de dotarea copiilor cu îmbracaminte, echipament, rechizite si alte articole 
necesare în conformitate cu baremurile financiare şi alocaţiile bugetare şi ţine 
evidenţa lunară pe copil a acestora -  fişa individuală (ca persoană de referinţă); 
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eee) raspunde în fata coordonatorului de centru, de modul în care sunt folosite bunurile 
aflate în gestiunea sa;  

fff)  participa la inventarierea bunurilor materiale aflate în gestiunea sa;  

ggg) nu are voie sa înstraineze materialele sau obiectele de inventar din evidenta 
institutiei;  

hhh) respecta procedurile interne legate de utilizarea si pastrarea în buna functionare a 
echipamentului din dotarea apartamentelor; 

iii)  raspunde de informarea imediata a sefului de centru privind orice defectiune în 
functionarea corespunzatoare a institutiei; 

jjj)  isi desfasoara activitatea în conformitate cu pregatirea, instruirea si recomandarile 
angajatorului, pe linie ierarhica, astfel încât sa nu expuna la pericol de accidentare sau 
îmbolnavire atât propria persoana cât si alte persoane (copii/tineri/adulti) care pot fi 
afectate de actiunile sau omisiunile sale în timpul activitatii;  

kkk) respecta normele de P.S.I :  

 
(4)Atributii specifice – infirmiera: 

a) cunoaste metodele si tehnicile de interventie specifice si legislatia în domeniul 
protectiei copilului;  

b) isi asumă rolul sau în echipa pluridisciplinara si dezvolta relatii profesionale, de 
colaborare, pe orizontala si pe verticala;  

c) prezinta copilului, clar, în functie de gradul sau de maturitate care sunt principalele 
reguli de organizare a institutiei;  

d)   la solicitarea coordonatorului Centrului, respectând normele de igiena alimentaţiei 
impuse de reglementările legale în vigoare, se ocupă de pregătirea hranei în timpul 
zilei (conform graficului stabilit) împreună cu copiii/tinerii care ajută la prepararea 
alimentelor şi servirea mesei conform PIS pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă 
independentă; are grijă să fie pregătite alimentele scoase din magazie în funcţie de 
numărul de copii rămaşi în modul la data respectivă; 

e) organizeaza si anima activitatile de timp liber: sportive, culturale, gospodaresti, 
turistice, jocuri, etc.în functie de nivelul de dezvoltare a copilului/tânarului;  

f)   participa la amenajarea spatiului de locuit, actionând pentru personalizarea lui si 
implica pe copii/tineri în aceasta activitate, tinând cont de preferintele lor; 

g)   supravegheaza prezenta în centru a copiilor/tinerilor încredintati si stabileste 
masurile, conform procedurilor existente (MOF), pentru aducerea acestora în centru, 
atunci când il parasesc;  

h)   incurajeaza copiii sa-si exprime opiniile cu privire la toate aspectele care-i privesc, 
inclusiv ale vietii cotidiene din institutie;  

i) predarea si primirea turei si a bunurilor se consemneaza in caietul de procese verbale, 
raport de tura, pe baza de semnatura; 

j) respecta, în interactiunea cu copilul, valorile de baza ale unei relatii parentale de 
calitate: caldura si afectiune, limite clare si bine precizate, raspuns imediat la nevoile 
copilului, disponibilitatea de a raspunde întrebarilor copilului, sanctionare educativa, 
constructiva a comportamentului inacceptabil al copilului, respect, deschidere si 
comunicare, recunoasterea calitatilor si a reusitelor, confidentialitate si încredere 
reciproca;  
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k) desfăşoară permanent activităţi igienico-sanitare cu copiii în colaborare cu asistentul 
medical în scopul prevenirii îmbolnăvirilor şi menţinerii unui tonus fizic şi psihic 
normal, preocupându-se de: igiena corporală, igiena îmbrăcămintei şi a încălţămintei, 
igiena odihnei şi a muncii.  

l) işi însuseste si respectă legislaţia în vigoare cu privire la protectia copilului;  

m)   actioneaza în conformitate cu S.M.O. existente, asumându-si rolurile 
corespunzatoare;  

n) aduce la cunostinta conducerii centrului de plasament orice disfunctiuni întâlnite care 
pot aduce prejudicii sanatatii copiilor /tinerilor din institutie;  

o) primeste si solutioneaza si alte sarcini trasate de conducerea institutiei, pe linie 
ierarhica, în limita competentelor profesionale pe care le are; 

p) se autodeclara in caz de imbolnavire; 

q) semneaza condica de prezenta la preluarea si predarea turei de lucru; 

r) isi desfasoara activitatea la oricare dintre modulele componente ale centrului, conform 
planificarii coordonatorului de centru şi la solicitarea acestuia; 

s) nu face schimburi de tura, decît cu  acordul coordonatorului de centru; 

t) nu paraseste locul de munca fara avizul coordonatorului de centru; 
u) respecta programul de lucru conform graficului stabilit;  

v) asigura supravegherea copiilor in timpul zilei, pe timp de nopte si in zilele de 
odihna(in functie de programul de lucru)  impreuna cu ceilalti salariati din modul si in 
cazul unor evenimente deosebite raspunde solidar; 

w) are obligatia de a semnala situatii de abuz, neglijare, exploatare a copilului in cadrul 
centrului sau in afara centrului, prin completarea corespunzatoare a fisei de semnalare 
a abuzului. In centru este strict interzisa agresarea verbala sau fizica a copiilor; sunt 
interzise masurile disciplinare excesive sau irationale;  

x) ii este interzisa difuzarea oricaror date sau informatii legate de copilul aflat in centru 
sau de activitatea din centru, in forma audio, video scrisa sau sub orice alta forma; 

y) nu permite accesul persoanelor straine in incinta centrului, decat numai cu acordul 
expres al sefilor ierarhici; 

z) toate incidentele survenite in timpul programului de lucru le notifica coordonatorului 
de centru; 

aa) isi preda serviciul pe baza de proces-verbal, consemneaza efectivele de copii din 
apartament si evenimentele care au avut loc pe perioada serviciului; 

bb) raspunde, alături de ceilalti salariaţi, de buna păstrare a bunurilor din dotarea 
Centrului; 

cc) tine legatura cu referentii/inspectorii, carora le comunica observatiile sale asupra 
comportarii si sanatatii copiilor, manifestarile deosebite ale acestora in timpul 
zilei/noptii si le consemneaza intr-un registru de tura;  

dd) supravegheaza si indruma copiii in efectuarea toaletei de seara si dimineata, iar 
pe cei mici ii ajuta personal, urmarind formarea si consolidarea de deprinderi 
igienico-sanitare, stinge lumina la dormitoare si trezeste copiii dimineata la orele 
fixate prin programul zilnic; 

ee) se ingrijeste de aerisirea, curatenia si incalzirea camerelor de dormit, grupurilor 
sanitare si bucatariei care se predau in stare curata; preda imobilul in bune conditii; 

ff)  urmareste respectarea masurilor de prevenire a accidentelor, incendiilor, raspunde de 
securitatea copiilor; 
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gg) raspunde de pastrarea bunurilor din dotarea apartamentelor si de cele  personale 
ale copiilor care se afla in modul, executa reparatii la echipament, calca si schimba 
lenjeria de 2 ori pe luna şi de câte ori este nevoie; 

hh) asigura supravegherea copiilor in timpul zilei/noptii impreuna cu ceilalti salariati 
din modul si in cazul unor evenimente deosebite, raspund solidar si anunta 
coordonatorul centrului; 

ii)  administreaza la copii medicamentele pe care le-a recomandat în scris asistentul 
medical, privind tratamentul copiilor enuretici sau alte situatii de boala; 

jj)  pentru enuretici,  asigura schimbarea zilnica a lenjeriei de corp si de pat, spalarea 
zilnica pe corp si spala lenjeria murdara si hainele copiilor; 

kk) in cursul zilei/noptii trezeste si insoteste la toaleta copiii enuretici dupa un 
program stabilit de comun acord cu personalul educativ, consemnând acest lucru în 
registru; 

ll)  saptamanal, sau de cate ori este nevoie, actioneaza pentru deparazitarea capilara a 
copiilor, efectuand tratamentele care se impun (pieptanare, tratamente cu substante 
adecvate, spalarea parului), sub indrumarea asistentului medical; 

mm) anunta coordonatorul si administratorul centrului, telefonic sau in scris, orice 
modificare a programului copiilor, pedepsele copiilor precum si evenimentele din 
apartamentul unde isi desfasoara activitatea; 

nn) cunoaste numarul de telefon al coordonatorului si administratorului centrului; 
oo) insoteste copiii in excursii si/sau tabere scolare; 

pp) participa la toate convocarile sefilor ierarhici; 

qq) are obligaţia de a cunoaste si respecta continutul documentelor relevante pentru 
munca sa, misiunea institutiei, MOF, ROF, PI, Codul de conduită pentru personalul 
contractual si procedurile de lucru specifice;  

rr) pastreaza confidentialitatea informatiilor si a documentelor de serviciu;  

ss) respecta principiile care stau la baza activitatii institutiei si regulile deontologice; 

 
(5) Atributii specifice – inspector de specialitate: 

a) in calitate de responsabil de caz cunoaste metodele si tehnicile de interventie 
specifice si legislatia în domeniul protectiei copilului si exercita toate atributiile 
delegate de catre managerul de caz;  

b) impreuna cu managerul de caz realizeaza evaluarea detaliata pentru copiii care 
urmeaza sa fie admisi in Centru, astfel incat, acestia sa beneficieze de o evaluare 
comprehensiva si multidimensionala a nevoilor specifice si individuale, precum si ale 
familiei sale; in aceasta situatie, se intocmeste raportul de ancheta psihosociala; 

c) prezinta impreuna cu managerul de caz, CPC Teleorman, dosarul copilului pentru 
care in urma evaluarii detaliate,  se propune instituirea plasamnetului la Centru sau se 
inainteaza aceasta documentatie, Serviciului juridic contencios, resurse umane si 
evaluare initiala, in vederea instituirii plasamentului, prin instanta competenta; 

d) elaboreaza impreuna cu echipa multidisciplinara, planul individualizat de protectie 
(PIP), a planurilor de interventie specifica( PIS) pentru fiecare copil care urmeaza sa 
fie admis in Centru/tanar sau copil care urmeaza sa fie transferat in Centru, din alte 
servicii sociale; 
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e) urmareste monitorizarea implementerii PIP – urilor, PIS-urilor, progresele care se 
inregistreaza in evolutia copilului, pana cand procesul de asistenta nu se mai dovedeste 
necesar; 

f) coordoneaza activitatea membrilor echipei pluridisciplinare din centru, informandu-
i despre obligatiile pe care le au in elaborarea si implemetarea PIP-urilor si PIS-urilor; 

g) impreuna cu managerul de caz, organizeaza intalniri periodice cu echipa 
pluridisciplinara, intocmeste minutele intalnirilor, in scopul discutarii cazurilor si 
solutionarii problemelor aparute in evolutia copiilor si tinerelor din Centru; 

h) impreuna cu managerul de caz, organizeaza intalnirile cu echipa multidisciplinara si 
familia copilului; 

i) coordoneza activităţile legate de elaborarea şi implementarea tuturor programelor de 
intervenţie, colaboreaza cu persoane responsabile cu implementarea PIS-urilor;  

j) daca e cazul, propune managerului de caz, implicarea unor specialisti din afara echipei 
pluridisiciplinare (din interiorul sau exteriorul institutiei), care sa-si ofere expertiza in 
evaluarea situatiei copilului care urmeaza sa fie admis in Centru, precum si in 
elaborarea PIP-ului; 

k) participa in calitate de responsabil de caz, la intalnirile organizate de seful 
Centrului, la admiterea in Centru a fiecarui copil/tanar, ocazie cu care se prezinta 
situatia copilului/tinerei respective si se asigura informarea acestuia in legatura cu 
regulile din Centru; 

l) asigura comunicarea intre toate partile implicate in rezolvarea cazurilor copiilor si 
tinerilor din Centru; in realizarea atributiilor de serviciu, este obligat sa asigure 
colaborarea cu ceilalti specialisti ai compartimentelor specializate din structura 
D.G.A.S.P.C.; 

m)  colaboreaza permanent cu managerul de caz, care coordoneaza activitatea 
managementului de caz din centru; 

n) impreuna cu managerul de caz, asigura reeevaluarea situatiilor beneficiarilor 
Centrului, pentru revizuirea PIP-urilor si intocmirea rapoartelor de ancheta 
psihosociala corespunzatoare,  care vor fi prezentate CPC sau sunt inaintate Serviciului 
Juridic Contencios, Resurse Umane si Evaluare Initiala, atunci cand e cazul; 

o) intocmeste si reactualizeaza dosarele copiilor si tinerilor din Centru; 
p) inregistreaza permanent informatiile, progresele, evolutia beneficiarelor Centrului, 

in dosarela acestora; 

q) raspunde de corectitudinea datelor inscrise in dosarele copiilor si tinerilor; 
r) raspunde de intocmirea, actualizarea si arhivarea dosarelor copiilor si tinerilor din 

Centru; 
s) impreuna cu managerul de caz face demersuri pentru reintegrarea familiala a 

copiilor/tinerilor din Centru; 
t) asigura colaborarea si implicarea activa a familiilor copiilor/tinerilor din Centru si ii 

sprijina pe acestia, impreuna cu managerul de caz, in toate demersurile intreprinse pe 
tot parcursul managementului de caz (organizarea de intalniri periodice sau la 
solicitarea acestora, acompaniere, sprijin emotional, consiliere); 

u) la implinirea varstei de 18 ani, pentru fiecare tanar, in procesul de monitorizare a 
situatiei acestora elaboreaza documentatia pentru instrumentare, impreuna cu 
managerul de caz, in conformitate cu prevederile art. 51 din Legea nr. 272/2004,  care 
va fi inaintata CPC Teleorman cu propunerea corespunzatoare; 
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v) initiaza activitati specifice de consiliere pentru tinerele din anii de scoala terminali 
si care urmeaza sa se incadreze in munca, vizand cerintele viitorului loc de munca, 
noua pozitie sociala pe care o va dobandi, statutul social sistemul de relatii 
interpersonale in care-si va desfasura activitatea; 

w) participa la amenajarea spatiului de locuit al copiilor si tinerilor din Centru, 
actionand pentru personalizarea lui si implica pe copii/tinere in aceasta activitate, 
tinand cont de preferintele lor; elaboreaza activitati educative si programul 
administrativ al copiilor/tinerilor urmarind implementarea lor in apartamentul unde-si 
desfasoara activitatea; 

x) respecta demnitatea copiilor si tinerilor din Centru si foloseste formule de adresare 
preferate de acestia; 

y) are obligatia de a cunoaste particularitatile de varsta, diferentele individuale de 
conduita si istoricul copiilor/tinerilor, astfel incat sa poata stabili o comunicare si o 
relationare adecvata cu acestia; 

z) abordeaza relatiile cu copii in mod nediscriminator, fara antipatii si favoritisme, isi 
insuseste si respecta legislatia in vigoare cu privire la protectie copilului; 

aa) actioneaza in conformitate cu SMO existente, asumandu-si rolurile 
corespunzatoare; 

bb) actioneaza pentru asigurarea unui mediu securizant pentru copil/tanar; 

cc) asigura dreptul la intimitate, pentru copii/tineri, spatiu personal si confidentialitate 
intr-un mod cat mai apropiat de mediul familial; 

dd) aduce la cunostinta sefului Centrului orice disfunctiuni intalnite care pot aduce 
prejudicii copiilor/tinerelor asistate; 

ee) se autodeclara in caz de imbolnavire; 

ff)  isi desfasoara activitatea in toate modulele componente ale Centrului; 

gg) anual isi efectueaza analizele medicale obligatorii, control psihiatric, control 
psihologic, control la medicul de familie; 

hh) are obligatia de a semnala situatii de abuz, neglijare, exploatare a copilului in cadrul 
Centrului sau in afara Centrului, prin complectarea corespunzatoare a fisei de 
semnalare a abuzului. In Centru este strict interzisa agresarea verbala sau fizica a 
copiilor; sunt interzise masuri disciplinare excesive sau irationale;  

ii)  ii este interzisa difuzarea oricaror date sau informatii legate de copilul aflat in 
centru sau de activitatea din centru, in forma audio, video scrisa sau sub orice alta 
forma; 

jj)  nu permite accesul persoanelor straine in incinta centrului, decat numai cu acordul 
expres al sefilor ierarhici; 

kk) este obligat sa respecte cu strictete confidentialitatea in legatura cu datele si 
informatile pe care le detine in legatura cu activitatea sa, codul de conduita al 
personalului contractual; 

ll)  mentine permanent legatura cu ceilalti salariati ai Centrului devenind un partener in 
instruirea si educarea copiilor/tinerilor, efectueaza vizite zilnice si de cate ori este 
nevoie pe module pentru a discuta situatia fiecarui copil; 

mm) primeste si solutioneaza si alte sarcini trasate de Seful Centrului, Directorul General 
Adjunct si Directorul General al institutiei, in limita competentelor profesionale pe care 
le are; 
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nn) toate incidentele survenite in timpul programului de lucru le notifica Sefului de 
Centru; 

oo) raspunde alaturi de ceilalti salariati de buna pastrare a bunurilor din dotarea 
Centrului; 

pp) raspunde de corectitidinea cu care furnizeaza informatiile din domeniul sau de 
activitate; 

qq) stabileste si mentine relatii profesionale cu întreg personalul institutiei precum si cu 
parintii copiilor/tinerilor si colaboratorii din afara institutiei;  

rr) raspunde de corectitudinea informatiilor furnizate echipei pluridisciplinare/ 
parintilor în lucrul cu copilul/tânarul;  

ss) colaboreaza cu personalul de specialitate în dezvoltarea si mentinerea legaturilor 
familiale ale copilului/tânarului;  

tt) stabileste si mentine relatii profesionale cu întreg personalul institutiei si are o 
atitudine politicoasa; 

uu) raspunde de corectitudinea si promptitudinea cu care furnizeaza informatiile din 
domeniul sau de activitate; 

vv) supravegherea respectǎrii programului din apartament ; 

ww) sesizarea administratorului sau coordonatorului centrului referitor la problemele 
apărute în domeniul de activitate; 

xx) are obligaţia de a cunoaste si respecta continutul documentelor relevante pentru 
munca sa: misiunea institutiei, MOF, ROF, PI, Codul de conduită pentru personalul 
contractual si procedurile de lucru specifice;  

yy) pastreaza confidentialitatea informatiilor si a documentelor de serviciu;  

zz) respecta principiile care stau la baza activitatii institutiei si regulile deontologice; 

 
 
(6)Atributii specifice – psiholog: 

a) cunoaste metodele, tehnicile si procedurile specifice profesiei, legislatia în domeniul de 
activitate si în domeniul protectiei copilului;  

b) face diagnoza nivelului de dezvoltare si adecvare a functiilor psihice ale persoanelor 
asistate , evalueaza nivelul de dezvoltare globala a asistatilor, ca fundament de lucru in 
procesul de formare, evaluare, invatare, educatie si terapie.   

c) realizeaza procesul de evaluare psihologica care trebuie sa includa toate secventele 
concretizate in fise de evaluare psihologica; 

d) elaboreaza instrumentele si materialele cu care lucreaza – fise de observatie, de evaluare, 
etc; 

e) are obligaţia de a utiliza numai teste licenţiate şi a le folosi numai cu atestat de liberă 
practică pentru specialitatea respectivă; 

f) realizarea raportului de consiliere psihologica se face in urma completarii periodice a 
fiselor individuale de consiliere care trebuie sa contina: obiectivul/tema terapeutica 
adecvata, tehnicile si metodele utilizate, observatii si data efectuarii;  

g) elaboreaza si completeaza documentele de inregistrare si evidenta a activitatii de 
consiliere psihologica; 

h) isi desfasoara activitatea in birou, care trebuie sa reprezinte pentru copil/tanar acel spatiu 
in care,  in siguranta isi poate exprima liber emotiile si gandurile si are ca obiectiv 
principal crearea unei bune relatii terapeutice cu beneficiarii centrului; 
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i) asigura informarea si consilierea copiilor /tinerilor pe diferite subiecte; 

j) desfăşoară cu tinerii training-uri în cadrul centrului;  

k) pastreaza spiritul stiintific in executarea sarcinilor de serviciu; 
l) asigura confidentialitatea rezultatelor examinarii psihologice si respecta interesul 

superior al copiilor in cazul prezentarii examinarii psihologice unor terti;  

m) pentru monitorizarea eficienta a activitatii desfasurate, este necesara inscrierea acestora 
in registrul de evidenta; raspunde de veridicitarea datelor completate in registrul de 
evidenta al activitatilor;  

n) respecta condiile deontologice specifice profesiei de psiholog;   

o) intocmeste un raport de activitate lunar si il prezinta coordonatorului;  

p) studiaza dosarele copiilor si participa la completarea lor;  
q) face parte din echipa pluridisciplinara a centrului cu care comunica, colaboreaza, si 

asigura o interventie profesionista;  

r) testeaza copiii in scopul unei bune orientari scolare;   
s) realizeaza impreuna cu echipa pluridiscplinara evaluarea detaliata a situatiei copilului si 

programul de interventie specializat PIS ( parte integranta a planului individualizat de 
protectie (PIP); 

t) reevaluaza, impreuna cu toata echipa pluridisciplinară, PIS o dată la 3 luni;  
u) asigura împreună cu persoana de referinţă a copilului/tânărului şi cu managerul de caz 

legatura cu familia copiilor/tinerilor asistati (naturala, largita, substitutiva sau potential 
adoptativa) si consiliează în vederea integrarii – reintegrarii copilului); 

v) contribuie la socializarea copiilor, la dezvoltarea abilitatilor de comunicare si relationare 
cu ceilalti; 

w) stimuleaza dezvoltarea armonioasa a personalitatii copiilor /tinerilor, prin formarea 
deprinderilor de control si autocontrol;  

x) indruma si ajuta personalul de educatie non-formala in gestionarea conflictelor si in 
aplicarea tehnicilor si metodelor in scopul eliminarii comportamentelor sociale  
inadecvate;  

y) contribuie la prevenirea si terapia tendintelor si manifestarilor de delicventa; 

z) primeste si solutioneaza si alte sarcini trasate de conducerea institutiei, pe linie 
ierarhica, în limita competentelor profesionale pe care le are; 

aa) va notifica toate incidentele survenite in timpul programului de lucru, coordonatorului 
de centru; 

bb) se autodeclara in caz de imbolnavire; 

cc) asigura supravegherea copiilor in timpul zilei impreuna cu ceilalti salariati; 

dd) anual isi efectueaza analizele medicale obligatorii, control psihiatric, control psihologic, 
control la medicul de familie; 

ee) are obligatia de a semnala situatii de abuz, neglijare, exploatare a copilului in cadrul 
centrului sau in afara centrului, prin completarea corespunzatoare a fisei de semnalare a 
abuzului. In centru este strict interzisa agresarea verbala sau fizica a copiilor; sunt 
interzise masurile disciplinare excesive sau irationale;  

ff)  in situatii de abuz trebuie sa verifice datele semnalate printr-o evaluarea initiala a 
situatiei;  

gg)  este interzisa difuzarea oricaror date sau informatii legate de copilul aflat in centru sau 
de activitatea din centru, in forma audio, video scrisa sau sub orice alta forma; 
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hh) accesul persoanelor straine in incinta centrului se realizeaza numai cu acordul expres al 
sefilor ierarhici; 

ii) stabileste si mentine relatii profesionale cu întreg personalul institutiei si are o atitudine 
politicoasa;  

jj) raspunde de corectitudinea si promptitudinea cu care furnizeaza informatiile din 
domeniul sau de activitate;  

kk) respecta procedurile interne legate de utilizarea si pastrarea în buna functionare a 
echipamentului ; 

ll) raspunde de informarea imediata a sefului de centru privind orice defectiune în 
functionarea corespunzatoare a institutiei;  

mm) respecta normele de P.S.I.; 

nn) cunoaste si respecta continutul documentelor relevante pentru munca sa: misiunea 
institutiei, MOF, ROF, PI, Codul de conduită pentru personalul contractual si 
procedurile de lucru specifice; 

oo) pastreaza confidentialitatea informatiilor si a documentelor de serviciu; 

pp) respecta principiile care stau la baza activitatii institutiei si regulile deontologice;  

 
 
 
 

ARTICOLUL 11  
PERSONALUL ADMINISTRATIV, GOSPODARIRE, INTRETINERE – 

REPARATII, DESERVIRE  
 
(1) Personalul administrativ asigură activităţile auxiliare serviciului social: 
aprovizionare, mentenanţă, achiziţii etc. şi este format din: muncitor calificat- 
electrician, muncitor calificat – bucatar si administrator. 
a) atributii muncitor calificat – electrician (712602) 
1. se preocupa de mentinerea in functiune, exploatarea, intretinerea si reparatiile la 
instalatiile electrice din cadrul C.T.P.T.F.C.N.S. Roşiorii de Vede. 
2. nu are voie sa înstraineze materiale, piese si obiecte de inventar aflate în gestiunea 
Centrului;  
3. isi însuseste si respecta legislatia în vigoare cu privire la protectia copilului si 
legislatia specifica activitatii proprii;  
4. actioneaza în conformitate cu S.M.O. existente, asumându-si rolurile 
corespunzatoare;  
5. asigura dreptul la intimitate spatiu personal si confidentialitate intr-un mod cat mai 
apropiat de mediul familial, pentru copiii şi tinerii din Centru ;  
6. primeste si solutioneaza si alte sarcini trasate de conducerea institutiei, pe linie 
ierarhica, în limita competentelor profesionale pe care le are .  
7. se autodeclara in caz de imbolnavire; 
8. semneaza condica de prezenta; 
9. isi desfasoara activitatea la oricare dintre modulele componente ale centrului, in 
funcţie de planificarea şefului  centrului şi la solicitarea acestuia; 
10. nu paraseste locul de munca fara avizul şefului  centrului; 
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11. asigura supravegherea copiilor in timpul zilei impreuna cu ceilalti salariati, în limita 
timpului disponibil ;  
12. anual isi efectueaza analizele medicale obligatorii si control la medicul de familie .  
13. are obligatia de a semnala situatii de abuz , neglijare , exploatare a copilului in 
cadrul centrului sau in afara centrului, prin completarea corespunzatoare a fisei de 
semnalare a abuzului . 
14. in centru este strict interzisa agresarea verbala sau fizica a copiilor ; sunt interzise 
masurile disciplinare excesive sau irationale;  
15. este interzisa difuzarea oricaror date sau informatii legate de copiii/tinerii aflati in 
Centru sau de activitatea din centru, fără aprobarea prealabilă a şefului  centrului; 
16. accesul persoanelor straine in incinta centrului se realizeaza numai cu acordul 
expres al sefilor ierarhici 
17. toate incidentele survenite in timpul programului de lucru se notifica şeful  
centrului. 
 
b) atributii muncitor calificat – bucatar (512001) 
1. se preocupa de pregatirea, în cele mai bune conditii igienico-sanitare, a hranei din 
timpul zilei, având grija sa fie pregatite toate alimentele scoase din magazie, în functie 
de numarul de copii ramasi in modul, la data respectiva ; 
2. preia, de la magazia de alimente, L.Z.A. de alimente  aprobata de catre şeful  
centrului, conform meniului stabilit pentru ziua respectiva ; semnează L.Z.A.; 
3. verifica si se asigura ca atât produsele preparate, cât si produsele nepreparate sunt 
bine pastrate, în conformitate cu normele sanitar-veterinare în vigoare ;  
4. tine cont, în masura posibilitatilor, de optiunile copiilor în stabilirea proiectului de 
meniu ;  
5. meniul se va întocmi împreună cu gestionarul, asistentul medical si reprezentantul 
consiliului copiilor; 
6. are grija în permanenta ca meniurile preparate sa fie gustoase si sa aiba aspect 
placut;  
7. raspunde de circuitul corect al alimentelor eliberate din magazie si al resturilor 
alimentare, precum si de pastrarea lor în conditii corespunzatoare de igiena si 
depozitare;  
8. recoltează probele de alimente din hrana pregătită conform meniului pentru ziua 
respectivă şi le păstrează la temperatura de 4 grade timp de 48 de ore ; completează 
graficul de temperatură din frigider ;  
9. nu va permite accesul în bucatarie si în spatiile anexe a altor persoane decât a 
personalului de serviciu si a organelor de control din unitate (sef centru, asistent 
medical ) si a personalului medico-sanitar sau alte organe de control însotite de seful de 
centru, precum şi a copiilor şi tinerilor din Centru;  
10. nu are voie sa înstraineze alimente si obiecte de inventar aflate în gestiunea 
Centrului;  
11. participă, alături de asistentul medical, magazionerul, şi copii, la  intocmirea 
meniului saptamânal; 
12. isi însuseste si respecta legislatia în vigoare cu privire la protectia copilului si 
legislatia specifica activitatii proprii;  



30 
 

13. actioneaza în conformitate cu S.M.O. existente, asumându-si rolurile 
corespunzatoare;  
14. asigura dreptul la intimitate spatiu personal si confidentialitate intr-un mod cat mai 
apropiat de mediul familial, pentru copiii şi tinerii din Centru ;  
15. primeste si solutioneaza si alte sarcini trasate de conducerea institutiei, pe linie 
ierarhica, în limita competentelor profesionale pe care le are .  
16. se autodeclara in caz de imbolnavire ; 
17. semneaza condica de prezenta ; 
18. isi desfasoara activitatea la oricare dintre modulele componente ale centrului , in 
funcţie de planificarea şefului de centru şi la solicitarea acestuia; 
19. nu are voie să schimbe turele de lucru, decit cu avizul şefului de centru, anuntand 
acest lucru, inainte cu 48 ore; 
20. nu paraseste locul de munca fara avizul şefului de centru; 
21. asigura supravegherea copiilor in timpul zilei impreuna cu ceilalti salariati, în limita 
timpului disponibil ;  
22. anual isi efectueaza analizele medicale obligatorii si control la medicul de familie .  
23. are obligatia de a semnala situatii de abuz, neglijare, exploatare a copilului in cadrul 
centrului sau in afara centrului, prin completarea corespunzatoare a fisei de semnalare 
a abuzului . 
24. in centru este strict interzisa agresarea verbala sau fizica a copiilor ; sunt interzise 
masurile disciplinare excesive sau irationale, pedeapsa corporala, deprivarea de apa, 
hrana sau somn; 
25. este interzisa difuzarea oricaror date sau informatii legate de copiii/tinerii aflati in 
Centru sau de activitatea din centru, fără aprobarea prealabilă a şefului centrului; 
26. accesul persoanelor straine in incinta centrului se realizeaza numai cu acordul 
expres al sefilor ierarhici  
27. toate incidentele survenite in timpul programului de lucru se notifica 
coordonatorului; 
 
c) atributii administrator:  
1. lunar, intocmeste tabelele cu evolutia nominală a copiilor in Centru si a  
personalului care lucreaza in    apartamente  şi-l inaintează, pentru avizare , şefului 
Centrului;  
2. tine evidenta lucrarilor de corespondenta primita si emisa de Centru, lecturarea 
corespondentei primite, prezentarea acesteia şefului centrului;  urmareste rezolvarea 
corespondentei primite, in urma repartizării şefului centrului ,  
3. intocmirea raportelor si a altor documente solicitate de şeful centrului; 
4. răspunde de păstrarea corespondenţei, a documentelor create, clasarea 
documentelor, organizarea si asigurarea unei bune functionari a bazei de date ( suport 
electronic si material ) a Centrului ; 
5. difuzarea in Centru a documentatiei si instructiuni cu caracter intern (note interne , 
etc.), pe baza repartizării f ăcută de şeful centrului; 
6. furnizarea de informatii copiilor/tinerilor si personalului angajat in legatura cu 
activitatea si programul centrului, o dată cu admitera copiilor in Centru, sau ori de cite 
ori este nevoie; 
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7. efectueaza lucrari de registratura in toate registrele de evidenta ale centrului  
registru intrari/iesiri, registru de petitii, registru de evidenta a indemnizatiilor iesirii din 
centru); 
8. păstrează legătura cu managerul de caz, psihologul si persoanele de referinta. 
9. intocmeste graficele de lucru si pontajele de prezenta ale personalului din centru, pe 
care le inaintează şefului centrului;  
10. in baza propunerilor de aprovizionare, intocmente şi centralizează necesarele de 
materiale curatenie, echipamente etc si le transmite, conducerii centrului, pentru 
efectuarea aprovizionarii ; 
11. ridica, de cate ori este nevoie, bani numerar (din casieria D.G.A.S.P.C. si Trezoreria 
Rosiorii de Vede);   
12. privind drepturile copiilor/tinerilor din Centru (daca este cazul); 
13. intocmeste registrul de casa (daca este cazul); 
14. este gestionar pentru magazia de  materiale de intretinere, cazarmament si 
echipament, indeplinind obligaţiile care ii revin in această calitate;  
15. verifică ca toate bunurile aprovizionate de Centru să fie insoţite de certificate de 
conformitate; 
16. răspunde de primirea echipamentului, rechizitelor, obiectelor de papetărie şi a altor 
materiale necesare pentru întreţinere şi reparaţiilor din Centru,  de la furnizori, 
sponsori;  
17. colectează  documentele in baza cărora s-au făcut aprovizionările la Centru, s-au 
prestat serviciile şi le predă  la contabilitate, pentru decontări;  
18. coordonează activitatea de colectarea deşeurilor menajere, de evacuare, de 
depozitare şi de predare a acestora spre valorificare;  
19. asigură respectarea tehnicii securităţii pe linie de Protecţia Muncii şi Prevenirea şi 
Stingerea Incendiilor in Centru;  este responsabilul comisiei pentru protectia muncii si 
PSI,  conform dispozitiei emisa de Directorul General al  DGASPC Teleorman,  
instruieste personalul in acest sens ; 
20. zilnic, trece prin fiecare apartament si remediaza defectiunile aparute ;(daca este 
cazul); 
21. este desemnat să ofere informaţii referitoare la paza şi ordinea din cadrul Centrului, 
la solicitările organelor de politie şi altor organe de control, după anunţarea prealabilă a 
şefului centrului;  
22. răspunde de întreţinerea în stare normală a apartamentelor şi a celorlalte  
mijloacelor fixe ale centrului.  
23. intocmeste listele de alimente pe fiecare modul conform proiectelor de meniuri 
zilnice; 
24. (daca este cazul) intocmeste  listele zilnice  de alimente (LZA) si, lunar, informeaza 
seful de Centru in privinta depasirilor sau economiilor din luna precedenta, pe fiecare 
modul; 
25. (daca este cazul) centralizeaza, in calculator, L.Z.A., pe module; 
26. (daca este cazul) inlocuieste seful de Centru, cand acesta nu se afla in unitate. 
27. notifica şefului Centrului, toate incidentele survenite in timpul programului de 
lucru; 
28. se autodeclara in caz de imbolnavire; 
29. semneaza condica de prezenta; 
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30. nu paraseste locul de munca fara avizul sefilor ierarhici; 
31. anual, isi efectueaza analizele medicale obligatorii, control psihiatric, control 
psihologic, control la medicul de familie; 
32. are obligatia de a semnala situatii de abuz, neglijare, exploatare a copilului in cadrul 
centrului sau in afara centrului, prin completarea corespunzatoare a fisei de semnalare 
a abuzului. In centru este strict interzisa agresarea verbala sau fizica a copiilor; sunt 
interzise masurile disciplinare excesive sau irationale; 
33. inregistreaza reclamaţiile legate de activitatea din cadrul Centrului, in registrul de 
sesizări şi reclamaţii; este responsabil cu păstarea acestui registru; 
34. aduce la cunostinta coordonatorului orice disfunctiuni intalnite care pot aduce 
prejudicii copiilor/tinerilor sau bunei functionari a activitatii din Centru; 
35. primeste si solutioneaza si alte sarcini trasate de conducerea institutiei pe cale 
ierarhica in limita competentelor profesionale pe care le are; 
36. nu permite  accesul persoanelor straine in incinta Centrului, decit in urma avizului 
sefilor ierarhici;  
37. nu are voie să difuzeze date sau informatii legate de copiii aflati in Centru sau de 
activitatea Centrului, persoanelor din afara Centrului; 
38. işi insuseste legislatia care priveste domeniul său de activitate; 
39. stabileste si mentine relatii profesionale cu întreg personalul institutiei si are o 
atitudine politicoasa; Raspunde de corectitudinea si promptitudinea cu care furnizeaza 
informatiile din domeniul sau de activitate;  
 
 

ARTICOLUL 12  
FINANTAREA CENTRULUI  

 
(1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea 
resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime 
de calitate aplicabile. 
(2) Finanţarea cheltuielilor centrului se asigură, în condiţiile legii, din următoarele 
surse: 

a) bugetul local al judeţului; 
b) bugetul de stat; 
c) donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori juridice 

din ţară şi din străinătate; 
d) fonduri externe rambursabile şi nerambursabile; 
e) alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

 
ARTICOLUL 13  

DISPOZIŢII FINALE  
 

(1) Serviciile specializate şi compartimentele din cadrul Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman sunt obligate să asigure centrului  

 



teritorial pentru protecpa de tip familial a copilului cu nevoi speciale Rosiorii de Vede 
sprijinul necesar pentru indeplinirea atribupilor ce ii revin.
(2) Prezentul regulament de organizare §i funcponare se completeaza cu prevederile 
actelor normative in domeniu §i ale hotararilor Consiliului Jude^ean Teleorman.
(3) Modificarea §i completarea prezentului regulament se face numai prin hotarare a 
Consiliului Jude^ean Teleorman.

p. PRE$EDINTE,

Vicepresedinte, 
Cristescu Ionel Danut

Contrasemneaza, 
Secre^ar^judetului,

Jr. Silvia. Oprcscu

Director executiv,

Ec. Melintescu Valentina

Director executiv,

PREZENTEt CGPH CU ACTUL ORIGINAL
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REGULAMENT 
DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALCENTRUL TERITORIAL 

PENTRU PROTECTIA DE TIP FAMILIAL ROSIORII DE VEDE 
 

ARTICOLUL 1 
Definiţie 

 
(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului 
social Centrul Teritorial pentru Protectia de Tip Familial Rosiorii de Vede, aprobat 
prin Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman, în vederea asigurării funcţionării 
acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării 
accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere, 
serviciile oferite etc. 
(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele 
beneficiare, cât şi pentru angajaţii complexului şi, după caz, pentru membrii familiei 
beneficiarilor, reprezentanţii legali/convenţionali, vizitatori. 
 

ARTICOLUL 2 
Identificarea serviciului social 

 
(1) Serviciul social, are cod serviciu social 8790CR-C-I., este  administrat de  catre 

furnizorul Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Teleorman, 
acreditat prin Certificatul de acreditare seria AF, nr. 001154, din 05.06.2014, fara 
CUI, cu sediul administrativ in Mun. Roşiorii de Vede, str. Republicii, bl. 412, sc. B, 
parter,  ap. 2 si are urmatoarele locatii :  

a) apartament de tip familial Rosiorii de Vede, str. Republicii, bl. 412, sc. A, apt. 
7, etaj II;  

b) apartament de tip familial Rosiorii de Vede, str. Republicii, bl. 412, sc. A, apt. 
10, etaj III– licenta provizorie de functionare nr. 2949 din 30.05.2016; 

c) apartament de tip familial Rosiorii de Vede, str. Republicii, bl. 412, sc. A, apt. 
12, etaj III– licenta provizorie de functionare nr. 2948 din 30.05.2016; 

d) apartament de tip familial Rosiorii de Vede, Str. Aleea CFR, bl. B4, parter, apt. 
1– licenta provizorie de functionare nr. 1915 din 30.05.2016; 

e) apartament de tip familial Rosiorii de Vede, Str. Aleea CFR, bl. B4, etaj II, apt. 
9– licenta provizorie de functionare nr. 2950 din 30.05.2016; 

f) apartament de tip familial Rosiorii de Vede, Str. Aleea CFR, bl. B4, etaj IV, 
apt. 17; 

g) apartament de tip familial Rosiorii de Vede, Str. Aleea CFR, bl. T3, parter, apt. 
48– licenta provizorie de functionare nr. 1917 din 30.05.2016; 

h) apartament de tip familial Rosiorii de Vede, str. Aleea CFR, bl. T3, etaj II, apt. 
54– licenta provizorie de functionare nr. 1914 din 30.05.2016; 

i) apartament de tip familial Rosiorii de Vede, Str. Aleea CFR, bl. T3, etaj III, apt. 
57– licenta provizorie de functionare nr. 1916 din 30.05.2016; 

j) apartament de tip familial Rosiorii de Vede, Aleea Parc Nord, bl. A1, sc. B, etaj 
II, apt. 9; 
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k) apartament de tip familial Rosiorii de Vede, Str. Sanatatii, bl. Z1, parter, apt. 3. 

    (2) Centrul are o capacitate maxima de 80 de locuri . 
 

ARTICOLUL 3 
Scopul serviciului social 

 
(1) Scopul serviciului social Centrul teritorial pentru protectia de tip familial 

Rosiori de Vede este de a asigura protecţia, creşterea şi îngrijirea copilului separat, 
temporar sau definitiv, de catre părinţii săi, ca urmare a stabilirii, în condiţiile legii, a 
măsurii plasamentului. 

(2)Centrul teritorial pentru protectia de tip familial Rosiori de Vede 
functioneaza in subordinea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia 
Copilului Teleorman , nu are personalitate juridica, avand ca misiune generala 
furnizarea sau asigurarea accesului copiilor/tinerilor, pe o perioada determinata, la 
gazduire, ingrijire, reabilitare, educatie si pregatire in vederea reintegrarii sau 
integrarii familiale si socioprofesionale. In centru sunt protejati copii / tineri cu varste 
cuprinse intre 3 — 18/26 ani, fara nevoi speciale. 

(3)Categoriile de beneficiari: 
a) copii separaţi temporar sau definitiv, de catre părinţii lor, ca urmare a stabilirii, 

în condiţiile legii, a măsurii plasamentului în acest tip de serviciu; 

b) copii pentru care a fost dispus, în condiţiile legii, plasamentul în regim de 
urgenţă; 

c) tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani şi care beneficiază, în condiţiile legii, de 
protecţie special. 

 
ARTICOLUL 4 

Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare 
 
(1)Serviciul social Centrul teritorial pentru protectia de tip familial Rosiorii de Vede 
funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare 
a serviciilor sociale, reglementat de Legea Asistentei sociale nr. 292/2011, cu 
modificările ulterioare, Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor 
copilului, republicata, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a actelor 
normative secundare aplicabile domeniului, respectiv. 
(2)Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul nr. 21/2004 pentru aprobarea 
standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecţia copilului de tip 
rezidenţial. 
(3)Serviciul social Centrul teritorial pentru protectia de tip familial a copilului Rosiorii 
de Vede este înfiinţat prin Hotararea Consiliului Judetean Teleorman nr. 58/2004 şi 
funcţionează în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Teleorman. 
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ARTICOLUL 5 

Principiile care stau la baza acordării serviciului social 
 

 (1) Centrul teritorial pentru protectia de tip familial a copilului Rosiorii de Vede se 
organizează şi funcţionează cu respectarea principiilor generale care guvernează 
sistemul naţional de asistenţă socială, precum şi a principiilor specifice care stau la 
baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislaţia specifică, în convenţiile 
internaţionale ratificate prin lege şi în celelalte acte internaţionale în materie la care 
România este parte, precum şi în standardele minime de calitate aplicabile. 

(2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul Centrul 
teritorial pentru protectia de tip familial a copilului Rosiorii de Vede sunt următoarele: 
a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare; 
b) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte 
egalitatea de şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi 
demnitatea personală şi întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu 
privire la persoanele beneficiare; 
c) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare; 
d) deschiderea către comunitate; 
e) asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea 
drepturilor lor; 
f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în 
unitate a unui personal mixt; 

g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-
se cont, după caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi 
capacitate de exerciţiu; 
h) facilitarea menţinerii relaţiilor personale ale beneficiarului şi a contactelor directe, 
după caz, cu fraţii, părinţii, alte rude, prieteni, precum şi cu alte persoane faţă de care 
acesta a dezvoltat legături de ataşament; 
i) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare; 
j) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare; 
k) preocuparea permanentă pentru identificarea soluţiilor de integrare în familie sau, 
după caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza 
potenţialului şi abilităţilor persoanei beneficiare de a trăi independent; 
l) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active 
a acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate; 
m) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare; 
n) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale; 
o) primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea 
propriilor capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor 
de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat; 
p) colaborarea Centrul teritorial pentru protectia de tip familial a copilului Rosiorii de 
Vede cu serviciul public de asistenţă socială. 
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ARTICOLUL 6 
Beneficiarii serviciilor sociale 

 
(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în  Centrul teritorial pentru protectia de tip 
familial a copilului Rosiorii de Vede sunt: 

a) copii separaţi temporar sau definitiv, de catre părinţii lor, ca urmare a stabilirii, 
în condiţiile legii, a măsurii plasamentului în acest tip de serviciu; 

b) copii pentru care a fost dispus, în condiţiile legii, plasamentul în regim de 
urgenţă; 

c) tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani şi care beneficiază, în condiţiile legii, de 
protecţie specială; 

(2)Condiţiile de acces/admitere în centru sunt următoarele: plasamentul copilului in 
cadrul Centrul teritorial pentru protectia de tip familial Rosiori de Vede se dispune 
numai in situatia copiilor pentru care nu este posibila mentinerea in familia de origine 
sau nu a fost identificata o masura de protectie de tip familial, cu respectarea 
principiilor prevazute in Legea 272/2004 republicata. 
(3) Accesul beneficiarilor in cadrul Centrul teritorial pentru protectia de tip familial 
Rosiori de Vede se face in baza: 

a) masurii de plasament dispuse in conditiile legii de catre Comisia pentru Protectia 
Copilului; 

b) dispozitiei de plasament in regim de urgenta, emisa de catre directorul 
D.G.A.S.P.C.; 

c) ordonantei presedintiale emisa de catre instanta judecatoreasca; 
d) sentintei civile emisa de catre instanta judecatoreasca. 

(4)acte necesare: dosarul de admitere al copilului in centru cuprinde următoarele 
documente, in original: 

a) planul de servicii întocmit de către persoana cu atribuţii de asistenţă socială 
/Serviciul public de asistenţă socială de la domiciliul copilului; 

b) ancheta socială întocmită de către acelaşi serviciu sau persoană, cu propunerea de 
instituire a unei măsuri de protecţie specială; 

c) documente din care sa rezulte inscrierea si frecventarea unei forma de 
invatamant; 

d) cererea din partea reprezentantului legal al copilului; 
e) opinia scrisa a copilului cu varsta mai mare de 10 ani, cu privire la instituirea 

unei masuri de protectie de tip residential; 

f) acte identitate părinţi sau, după caz, adresă de la S.P.C.L.E.P. sau Poliţia de la 
domiciliul copilului, certificatul de căsătorie, hotărîrea de divorţ, etc.; 

g) adeverinţe cu retribuţia tarifară părinţi sau cupoane de pensie; 
h) certificatul de naştere al copilului; 
i) C.I./B.I. al copilului; 
j) raportul de ancheta sociala a copilului, întocmit de Serviciul management de caz; 
k) planul individualizat de protecţie; 
l) contractul cu familia, dacă copilul are părinţi, sau în lipsa acestora, cu 

reprezentantul legal al copilului sau cu tânărul, protejat în centru. 
(5) criterii de eligibilitate: 
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a) copilul ai cărui părinţi sunt decedaţi, necunoscuţi, decăzuţi din exerciţiul drepturilor 
parintesti sau carora li s-a aplicat pedeapsa interzicerii drepturilor parintesti, pusi sub 
interdictie, declarati judecatoreste morti sau disparuti, cand nu a putut fi instituita 
tutela; 
b) copilul care, in vederea protejarii intereselor sale, nu poate fi lasat in grija parintilor 
din motive neimputabile acestora; 
c) copilul abuzat sau neglijat; 
d)copilul gasit sau copilul parasit in unitati sanitare;  
(6) Modalitatea de incheiere a contractului de furnizare de servicii si modelul acestuia 
serviciile sociale se acorda in baza PIP si contractului de servicii sociale incheiat in 
conditiile legii; 
(7) La admiterea in serviciul social, seful Centrului desemneaza o persoana de 
referinta, care participa la intalnirea cu managerul de caz, avand ca scop prezentarea 
situatiei copilului. La finalul intalnirii se intocmeste Procesul-verbal de primire a 
copilului in Centru;  
(8) Imediat dupa admitere, echipa multidisciplinara intocmeste un Program special de 
acomodare cu ceilalti copii si cu personalul Centrului, cu o durata minima de 2 
saptamani, perioada si gradul de acomodare sunt stabilite in functie de particularitatile 
fiecarui copil, gradul sau de maturitate, etc. 

(9) Dupa admiterea in Centru, seful serviciului social organizeaza o intalnire cu 
personalul, la care poate participa si managerul de caz, pentru o cunoastere cat mai 
buna a situatiei copilului, a metodelor de lucru, a restrictiilor specifice cazului, precum 
si la ce specialist sa apeleze in eventualitatea unor probleme de adaptare; la finalul 
intalnirii se intocmeste Procesul-verbal de prezentare a cazului. 

(10) Fiecare copil/tanar este ocrotit in baza unui Plan Individualizat de Protectie, in 
care sunt planificate prestatiile si serviciile stabilite in urma evaluarii nevoilor 
copilului si care va fi dezvoltat in Programul de Interventie Specializat pentru fiecare 
nevoie identificata. Acesta contine obiective pe termen scurt, mediu si lung, 
activitatile corespunzatoare acestor obiective, care pot fi periodice, inclusiv de rutina, 
sau ocazionate de anumite evenimente. 

(11) Conditii de incetare a serviciilor: 

a) Serviciile sociale furnizate in cadrul C.T.P.T.F. Rosiorii de Vede inceteaza in 
urmatoarele conditii: 

1. reintegrarea — revenirea copilului/tanarului in familia de origine; 
2. plasamentul familial — inlocuirea masurii de protectie de tip rezidential cu o 
masura de protectie de tip familial; 

3. adoptia; 
4. tutela; 
5 integrarea socio-profesionala la finalizarea studiilor ; 
6. decesul beneficiarului. 
(12) In cazul in care se continua protecţia speciala intr-o instituţie de tip rezidenţial, 
serviciul social, pe langa activităţile de formare de deprinderi de viata independenta, 
se asigura ca tânărul/copilul este implicat in anumite programe de tranziţie, 
parcurgându-se următoarele etape: 

a) consilierea copilului/tânărului urmărind informarea acestuia despre 
caracteristicile concrete ale viitorului mod de viata; 
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b) program de vizite la locul in care urmează sa fie transferat; 
c) întâlnire intre echipele multidisciplinare din cele doua instituţii pentru 

discutarea cazului; 
d) pentru asigurarea unui sentiment de continuitate după parasirea unitatii, 

copilul/tânărul va fi vizitat de către personalul centrului si de catre  prietenii pe 
care i-a avut in cadrul serviciului social; 

e) înainte de ieşirea din centru copilul/tânărul este reevaluat.   
(13) În situaţia în care copilul/tânărul urmează să fie reintegrat în familia 
naturală/lărgită, echipa multidisciplinară trebuie să asigure următoarele: 

a) consilierea familiei în vederea desfăşurării în cele mai bune condiţii a 
procesului de acomodare a copilului în viitorul mediu; 

b) implicarea tuturor membrilor familiei încă de la debutul procesului de 
acomodare şi pe toată perioada desfăşurării acesteia; 

c) consilierea copilului/tânărului urmărindu-se informarea acestuia despre 
caracteristicile concrete ale viitorului mod de viaţă; 

d) procesul de acomodare se va realiza pe parcursul unui număr de întâlniri care 
vor fi coordonate de către psihologul centrului, iar numărul întâlnirilor diferă de 
la un caz la altul, ritmul fiind condiţionat de particularităţile fiecărui copil/tânăr; 

e) înainte de ieşirea din centru, copilul/tânărul va fi reevaluat;  
f) sesizarea autoritatii locale de la domiciliu sau resedinta parintilor si intocmirea 

rapoartelor lunare de catre managerul de caz.  
(14) În situaţia în care tânărul urmează să paraseasca serviciul social, la cerere,  avand 
in vedere ca se afla in capacitate deplina de exercitiu, si se respecta legislatia in 
vigoare, echipa multidisciplinară trebuie să asigure următoarele: 

a) consilierea tânărului urmărind informarea acestuia despre caracteristicile 
concrete ale viitorului mod de viata in vederea aplicarii deprinderilor de viata 
independent; 

b) consilierea tânărului cu privire la serviciile sociale de care va beneficia in noul 
mod de viata ales; 

c) pentru asigurarea unui sentiment de continuitate după parasirea Centrului, 
tânărul va fi incurajat sa pastreze legatura cu personalul si cu prietenii pe care i-
a avut in cadrul serviciului social; 

d) înainte de ieşirea din serviciul social copilul/tânărul este reevaluat.   
(15) La parasirea serviciului social, se eliberează următoarele documente: 

a) hotărârea comisiei sau a instanţei de judecata, privind încetarea măsurii de 
protecţie, in original; 

b) actele de identitate, in original; 
c) fisa medicala actualizată, in copie.  

(16) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Centrul teritorial pentu 
protectia de tip familial Rosiori de Vede au următoarele drepturi: 
a) să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază de 
rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanţă personală ori socială; 
b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, 
respectiv la luarea deciziilor privind intervenţia socială care li se aplică; 
c) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite; 
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d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atât timp cât se menţin 
condiţiile care au generat situaţia de dificultate; 
e) să fie protejaţi de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de 
exerciţiu; 
f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime; 
g)să participe la evaluarea serviciilor sociale primite. 
(17)Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Centrul teritorial pentru 
protectia de tip familial Rosiori de Vede, au următoarele obligaţii:  

a) să respecte programul şcolii unde învaţă şi programul stabilit la nivelul 
apartamentului; 

b) să folosească şi să păstreze cu grijă manualele şcolare, rechizitele, bunurile 
personale şi colective; 

c) să informeze educatorul de serviciu despre evenimentele petrecute la şcoală şi 
notele primite în ziua respective; 

d) să solicite ajutor suplimentar educatorului de serviciu la disciplina unde 
întâmpină greutăţi; 

e) să participe potrivit vârstei la activităţile gospodăreşti din apartament; 

f) să aibă o comportare demnă şi civilizată, precum şi o ţinută vestimentară 
decentă; 

g) să respecte întregul personal şi colegii din apartament, precum şi cadrele 
didactice din instituţia de învăţământ pe care o frecventează; 

h) să îşi ajute fraţii mai mici şi colegii din apartament; 

i) să respecte cu stricteţe regulile igienico-sanitare; 

j) să cunoască şi să respecte regulile privind securitatea muncii, precum şi cele 
referitoare la prevenirea şi stingerea incendiilor; 

k) să respecte credinţa religioasă a colegilor; 
l) să participe la programul de curăţenie generală şi să-şi efectueze serviciul în 

apartament conform graficului stabilit; 

m) să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială, 
medicală şi economică; 

n) să participe, în raport cu vârsta, situaţia de dependenţă etc., la procesul de 
furnizare a serviciilor sociale; 

o) să contribuie, în conformitate cu legislaţia în vigoare, la plata serviciilor sociale 
furnizate, în funcţie de tipul serviciului şi de situaţia lor material; 

p) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personal; 
q) să respecte prevederile prezentului regulament. 

 
ARTICOLUL 7 

Activit ăţi şi funcţii  

 
(1)Principalele funcţii ale serviciului social Centrul teritorial pentru protectia de tip 
familial Rosiori de Vede sunt următoarele: 
a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea 
următoarele activităţi: 

1.reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana 
beneficiară; 
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2.gazduire pe perioada mentinerii active a masurii de protectie speciala; 

3.hrana pe perioada mentinerii active a masurii de protectie speciala - asigura copiilor 
o alimentatie corespunzatoare din punct de vedere calitativ si cantitativ, tinand cont de 
varsta, nevoile preferintele acestora,cu problemele lor de sanatate, in 
conformitate cu legislatia in vigoare; 

4. ingrijire personala - asigura suport informal si ajutor (la copiii de varsta mica) 
pentru realizarea igienei personale, imbracare, dezbracare, igiena intima, precum si 
ajutor pentru servirea hranei in conditii adecvate, sprijinind in dezvoltarea 
deprinderilor de viata independent; 
5. ingrijirea spatiilor de locuit - asigurarea curateniei zilnice, a conditiilor de locuit 
igenice si primitoare; asigura copiilor conditii de locuit de buna calitate, decente 
asemanatoare mediului familial; asigura copiilor spatii igienico-sanitare suficiente, 
amenajate si dotate cu echipamentul corespunzator numarului nevoilor copiilor; 
6. asistenta medicala si supravegherea starii de sanatate- asistenta medicala, 
recuperare, ingrijire si supraveghere permanenta a beneficiarilor prin cadre medicate 
specializate si medici specialisti; acorda sprijin in administrarea tratamentelor 
medicale prescrise, desfasoara activitati de educatie sanitara, sprijina beneficiarul la 
efectuarea controalelor medicate necesare, asigura conditiile necesare pentru 
identificarea si evaluarea permanenta a nevoilor fizice, emotionale si de sanatate ale 
fiecarui copil, precum si masurile corespunzatoare pentru satisfacerea acestor nevoi, 
igiena personala, supravegherea §i mentinerea starii de sanatate; acorda copiilor 
primul ajutor, tratamentul infectiilor intercurente si administrarea medicamentelor in 
cadrul serviciului prin personalul de specialitate, medicatia cronica in concordanta cu 
diagnosticul si recomandarile medicului specialist, in conditii de supervizare din 
partea medicului centrului si a medicului de familie care coordoneaza implementarea 
programelor de interventie pentru sanatate; 

7. educare - asigura accesul beneficiarilor la educatie, informare, cultura; asigura 
educatia informala si non-formala a beneficiarilor, in vederea asimilarii cuvintelor si 
deprinderilor necesare dobandirii autonomiei conform varstei si integrarii sociale; 
sprijina si promoveaza, prin materiale si mijloace corespunzatoare, educatia copiilor, 
cu prioritate in unitati de invatamant din comunitate; 
8. dezvoltare abilitatilor de viata independenta- asigura socializarea beneficiarilor, 
dezvoltarea relatiitor cu comunitatea; asigura climatul favorabil dezvoltarii 
personalitatii copiilor; asigura participarea beneficiarilor la activitati de grup si la 
programe individuatizate, adaptate nevoilor caracteristicilor lor; 
9. consiliere si asistenta psiho-sociala si suport emotional- ofera copiilor si familiei 
acestuia sprijin concret si incurajeaza mentinerea legaturilor cu parintii, familia 
extinsa alte persoane importante sau apropiate fata de ei; consiliaza si aplica masuri de 
protejare a copiilor in orice forma de intimidare, discriminare, abuz, neglijare, 
exploatare, tratament inuman sau degradant ; evaluare initiala, detaliata, mentinerea 
relatiei cu familia si altii semnificativi, revaluare psiho-scoio-medicoeducationala; 
10.supraveghere - asigura paza securitatea beneficiarilor; asigura masuri de siguranta 
si securitate legale §i necesare pentru asigurarea protectiei copiilor, personalului si a 
vizitatorilor impotriva evenimentelor §i accidentelor cu potential vatamator; 
11.reintegrare familiala si comunitara - contribuie la realizarea obiectivelor cuprinse in 
planul individualizat de protectie;urmareste modalitatile concrete de punere in aplicare 
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a masurilor de protectie speciala, integrarea si evolutia beneficiarilor in cadrul 
serviciului formuleaza propuneri vizand completarea sau modificarea planului 
individualizat de protectie sau imbunatatirea calitatii ingrijirii acordate;asigura 
pregatirea corespunzatoare a iesirii copilului/tanarului din serviciu, prin dezvoltarea 
deprinderilor de viata independenta a altor conditii necesare pentru reintegrarea sau 
integrarea familiala si/sau socio-profesionala; 
12.socializare si activitati culturale, asigura copiilor oportunitati multiple de petrecere 
a timpului liber, de recreere si socializare, care contribuie la dezvoltarea fizica, 
cognitiva, sociala emotionala a copiilor; asigura accesul conditiile pentru toti copiii 
aflati In protectie pentru ca acestia sa poata contacta implica in viata for persoane, 
institutii, asociatii sau servicii din comunitate, conform legii si reglementarilor interne; 

b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi 
publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor 
activităţi: 

1. asigura consilierea si informarea familiilor, precum si a beneficiarilor 
privind problematica sociala, probleme de familie, psihologice, serviciile oferite etc 
2. efectueaza demersuri catre DGASPC pentru a dezvolta parteneriate si colaboreaza 
cu organizatii non-guvernamentale, institutii si alti reprezentanti ai societatii civile, in 
conditiile legii, in vederea diversificarii si imbunatatirii programelor de recuperare 
oferite persoanelor cu handicap, in functie de realitatile si specificul local; 
3. promoveaza serviciul in comunitate prin distribuire de pliante si brosuri despre 
misiunea si serviciile oferite de centru; 
4. organizeaza actiuni in comunitate in vederea relationarii copiilor cu persoane din 
mediul exterior institutiei; 
5. sprijina si incurajeaza voluntariatul in activitatile cu copiii din centru. 
6. faciliteaza frecventarea de catre copii a institutiilor de invatamant din comunitate; 
7. inlesneste participarea familiei, colegilor si a prietenilor la evenimente importante 
din viata beneficiarilor; 
8. elaboreaza misiunea, ghidul beneficiarului, ghidul de prezentare a centrului, 
proiectul institutional, rapoarte de activitate; 

 
c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de 
promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de 
dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de 
persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia;  

d) intocmirea documentatiei in vederea obtinerii actelor de identitate. Daca se constata 
ca un copil este lipsit de elementele constitutive ale identitatii sale, centrul prin 
serviciul de asistenta sociala este obligat sa ia de urgenta toate masurile necesare in 
vederea restabilirii identitatii copilului; 

e) identifiarea familiei, a familiei extinse si aftor persoane importante din viata 
copilului si facilitarea mentinerii relatiilor copilului cu acestia. Copilul care a fost 
separat de ambii parinti sau de unul dintre acetia printr-o masura dispusa in conditiile 
legii are dreptul de a mentine relatii personale contacte directe cu ambii parinti, cu 
exceptia situatiei in care acest lucru contravine interesului superior al copilului Fac 
exceptie cazurile in care instanta decide restrictii in acest sens, apreciind ca exista 
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motive temeinice de natura a primejdui dezvoltarea fizica, psihica, intelectuala sau 
morala a copilului. Stabilirea relatiilor personale se realizeaza prin:  

1. intalniri ale copilului cu parintele on cu o alta persoana care are, potrivit legii, 
dreptul Ia relatii personale cu copilul;  

2. vizite ale copilului Ia domiciliul acestuia;  
3. gazduirea copilului, pe perioada determinata, de catre parintele sau de catre alta 

persoana la care copilul nu locuieste in mod obisnuit;  
4. corespondenta in alta forma de comunicare cu copilul; 
5. transmiterea de informatii copilului cu privire Ia parintele ori la alte persoane care 

au, potrivit legii, dreptul de a mentine relatii personale cu copilul;  

6. transmiterea de catre persoana la care locuieste copilul a unor informatii referitoare 
la copil, inclusiv fotografii recente, evaluari medicale sau scolare, catre parintele sau 
catre alte persoane care au dreptul de a mentine relatii personale cu copilul;  

7. intalniri ale copilului cu parintele oncu o alta persoana fata de care copilul a 
dezvoltat legaturi de atasament intr-un loc neutru in raport cu copilul, cu sau fara 
supravegherea modului in care relatiile personale sunt intretinute, in functie de 
interesul superior al copilului. 

f) Informarea beneficiarilor asupra drepturilor lor. 
1. cunoasterea de catre personal a modalitatilor de abordare si relationare cu 

copiii beneficiari, in functie de situatiile particulare in care acestia se afla. 

2. centrul dispune de proceduri si reguli care respecta drepturile copiilor. 

asigura conditiile necesare pentru exprimarea opiniei copiilor beneficiari cu 

privire la servicii le primate. 

3. asigura evidenta evenimentelor deosebite care afecteaza copiii beneficiari si 

intervine in toate cazurile semnalate. 

g) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi: 

1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate in procesul de acordare a 
serviciilor; 
2. realizarea de evaluari periodice a serviciilor prestate prin chestionare completate de 
copii/reprezentanti legali, personal, interviuri, vizite de coordonare, verificare 
effectuate de servicii specializate din D.G.A.S.P.C. sau institutii de control; 
3. participarea beneficiarilor: implicarea activa a beneficiarilor si a familiilor acestora 
in planificarea, acordarea si evaluarea serviciilor sociale (chestionare, discutii de grup 
si individuale, Consiliul copiilor); 
4. acordarea serviciilor sociale: asigurarea, fara niciun fel de discriminare, a unor 
servicii sociale eficace, accesibile, comprehensive, sustenabile, centrate pe nevoile 
individuale ale beneficiarului; 
5. informarea copiilor beneficiari/apartinatorilor asupra modalitatii de formulare a 
eventualelor sesizari/reclamatii; 

6. incurajarea parteneriatelor pentru asigurarea sustenabilitatii si continuitatii 
serviciilor sociale, promovarea dezvoltarii serviciilor sociale de 
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proximitate/comunitare si a integrarii acestora cu serviciile de sanatate, educatie si alte 
servicii de interes general; 

h) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale serviciului social. 

1. recrutarea si angajarea personalului calificat, cu abilitati empatice si de 
comunicare cu copiii, in conformitate cu legislatia in vigoare, ca urmare a 
nevoilor identificate si posturilor vacante, in scopul indeplinirii misiunii 
centrului in conditii optime (recrutarea se realizeaza de catre furnizorul public 
de servicii sociale - D.G.A.S.P.C.Teleorman); 

2. respectarea si indeplinirea de catre personalul centrului a atributiilor si 
responsabilitatilor din fisele de post si a sarcinilor trasate de catre conducere; 

3. revizuirea fiselor de post in functie de dinamica cerintelor posturilor respective; 
4. asigurarea numarului si structurii de personal adecvate nevoilor si asigurarii 

continuitatii in ingrijire si educatie pentru beneficiari; 
5. realizarea evaluarii anuale a performantelor profesionale; 
6. dezvoltarea resurselor umane implicate in acordarea serviciilor sociale si 

imbunatatirea conditiilor de munca: recrutarea de personal calificat si asigurarea 
formarii continue a acestuia, implicarea voluntarilor, asigurarea conditiilor de 
lucru adecvate si a echipamentelor specifice activitatilor derulate, asigurarea 
sanatatii si securitatii la locul de munca; 

7. identificarea si asigurarea de surse suplimentare de finantare, cu precadere prin 
moblizarea resurselor comunitare pentru asigurarea derularii activitatilor 
centrului; 

8. supervizarea de catre seful de centru a modalitatii de utilizare a fondurilor 
alocate. 

 
ARTICOLUL 8 

Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal 
 
(1)Serviciul social Centrul teritorial pentru protectia de tip familial Rosiorii de Vede 
funcţionează, in prezent, cu un număr de 43 persoane, conform structurii 
organizatorice si a statului de functii, din care: 

a) personal de conducere: şef de centru - 1; 

b) personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă, personal de specialitate şi auxiliar: 
educator - 29, asistent medical -1, bucatar - 4, infirmiera - 3, psiholog  - 2, inspector 
de specialitate - 1; 

c) personal cu funcţii administrative, gospodărire, întreţinere-reparaţii, deservire: 
muncitor calificat - electrician -1, muncitor calificat – tamplar -1, muncitor calificat – 
bucatar -4. 
(2)In cadrul fiecarui apartament este asigurată ponderea de 79%  personal de 
specialitate din totalul personalului, conform Hotărârea Guvernului Nr. 867/2015 din 
14 octombrie 2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a 
regulamentelor - cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale. 
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ARTICOLUL 9 
Personalul de conducere 

 
(1) Personalul de conducere este: 

a)şef de centru; 
(2 )Atribuţiile personalului de conducere sunt: 

a) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul 
serviciului şi propune organului competent sancţiuni disciplinare pentru salariaţii care 
nu îşi îndeplinesc în mod corespunzător atribuţiile, cu respectarea prevederilor legale 
din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.; 

b) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul 
implementării obiectivelor şi întocmeşte informări pe care le prezintă furnizorului de 
servicii sociale; 
c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi 
perfecţionare; 
d) colaborează cu alte centre/alţi furnizori de servicii sociale şi/sau alte structuri ale 
societăţii civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătăţirii permanente a 
instrumentelor proprii de asigurare a calităţii serviciilor, precum şi pentru identificarea 
celor mai bune servicii care sa răspundă nevoilor persoanelor beneficiare; 

e) întocmeşte raportul anual de activitate; 

f) asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii 
serviciului/centrului; 
g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice şi a 
numărului de personal; 

h) desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii centrului în comunitate; 
i) ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la 
încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce; 

j) răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul serviciului şi 
dispune, în limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea 
acestor activităţi sau, după caz, formulează propuneri în acest sens; 

k) organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a 
regulamentului de organizare şi funcţionare; 
l) reprezintă serviciul în relaţiile cu furnizorul de servicii sociale şi, după caz, cu 
autorităţile şi instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din 
străinătate; 
m) asigură comunicarea şi colaborarea permanentă cu serviciul public de asistenţă 
socială de la nivelul primăriei şi de la nivel judeţean, cu alte instituţii publice locale şi 
organizaţii ale societăţii civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor; 
n) întocmeşte proiectul bugetului propriu al serviciului şi contul de încheiere a 
exerciţiului bugetar; 
o) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi 
beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare; 
p) asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale; 

q)alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 

(3) Funcţiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condiţiile 
legii. 
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(4) Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducere trebuie să fie absolvenţi cu 
diplomă de învăţământ superior în domeniul psihologie, asistenţă socială şi sociologie, 
cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenţi cu 
diplomă de licenţă ai învăţământului superior în domeniul juridic, medical, economic 
şi al ştiinţelor administrative, cu experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor 
sociale. 
(5) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a conducătorilor instituţiei se 
face în condiţiile legii. 
(6) Şeful centrului organizează zilnic, săptămânal sau ori de câte ori se impune, 
întâlniri, consultări cu angajaţii pentru reglementarea problemelor curente şi pentru 
găsirea unor soluţii de îmbunătăţire a calităţii îngrijirii persoanelor asistate. 

 
ARTICOLUL 10 

Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă 
Personal de specialitate şi auxiliar 

 
(1)Personalul de specialitate: 

a)asistent medical generalist (325901), 

b)infirmieră (532103); 
c)educator (263508); 

d)psiholog (263411); 

e) inspector de specialitate  (242203) 

(2)Atribuţii ale personalului de specialitate: 

a) asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea 
prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile şi a prezentului 
regulament; 
b) colaborează cu specialişti din alte centre în vederea soluţionării cazurilor; 
identificării de resurse etc.; 

c) monitorizează respectarea standardelor minime de calitate; 

d) sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, 
situaţii de nerespectare a prevederilor prezentului regulament etc.; 
e)  întocmeşte rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată; 
f) face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi 
respectării legislaţiei; 
g) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil: 

 
(3) Atributii specifice – asistent medical generalist: 

a) cunoaste metodele, tehnicile si procedurile specifice profesiei, legislatia în 
domeniul de activitate si în domeniul protectiei copilului;  

b) primeste copiii in colectivitate, efectuează evaluarea medicală iniţială, consemnand 
in foaia de observatii si in registrul medical, iar dupa primirea copiiilor in centru, 
face demersuri pentru inscrierea acestora pe listele unui medic de familie; 

c) urmareste evolutia zilnica a copiilor, sesizeaza medicul curant sau unitatea de 
urgenta in cazul aparitiei unor probleme medicale in randul copiilor /tinerilor; 

d) asigura asistenta medicala de urgenta, ia masuri de internare a copiilor in spital, 
pregatindu-i de internare; 
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e) asigura dreptul la intimitate, spatiu personal si confidentialitate intr-un mod cat mai 
apropiat de mediul familial, copiilor şi tinerilor din Centru; 

f)   efectueaza tratamente medicale la indicatia medicului de familie/specialist; 
respecta programul national de imunizare;  

g) insoteste copiii la tratamente de specialitate in clinici, izoleaza copiii bolnavi sau 
suspecti de a fi bolnavi  si informeaza medicul; 

h) ajuta copiii, prin metode educative adecvate nivelului de varsta sa adopte un stil de 
viata sanatos, sa inteleaga importanta igienei personale, a alimentatiei corecte, 
deruleaza programe de educatie sexuala si contraceptiva , programe de educatie 
impotriva fumatului si a consumului de droguri si bauturi alcoolice, activitatile 
desfasurate vor fi consemnate in scris; 

i)   controleaza, zilnic, starea de curatenie a copiilor si modul cum sunt imbracati si 
raporteaza in scris sefului de centru;  

j)   face parte din echipa pluridisciplinara a centrului cu care comunica, colaboreaza, 
si asigura o interventie profesionista;  

k) asigura fiecarui copil, sprijin personalizat; 
l)   este persoană responsabilă cu implementarea PIS-urilor de sănătate; 
m) respecta procedurile stabilite de normele legale in vigoare pentru primirea, 

evidenta, depozitarea, manipularea, administrarea si indepartarea medicamentelor;  
n) administreaza medicamente doar pe baza prescriptiei medicului cu exceptia 

medicamentelor din trusa de prim-ajutor; 
o) intocmeste periodic necesarul de medicamente si materiale sanitare de stricta 

necesitate si tine evidenta stocului de medicamente la nivelul centrului; 
p) răspunde de evidenţa intrărilor şi consumurilor de medicamente pe baza registrului 

de medicamente; 
q) efectueaza, împreună cu medicul de familie bilanturile de sanatate ale copiilor;  
r)   mentioneaza in fisa medicala de la nivelul centrului toate internarile si evolutia 

starii de sanatate a copiilor; 
s) primeste si solutioneaza si alte sarcini trasate de conducerea institutiei, pe linie 

ierarhica, în limita competentelor profesionale pe care le are; 
t)   urmareste evolutia lunara a sanatatii copiilor intocmind in acest sens o fisa lunara 

de observatii pentru toti beneficiarii serviciului rezidential; 
u) controleaza modul de depozitare al alimentelor si termenele de garantie; 
v) are obligatia de a evalua calitatea alimentelor inainte de preparare, precum si 

calitatea felurilor de mancare dupa prepararea alimentelor de catre bucatar, 
raportand in scris sefului de centru neregulile constatate;  

w) participă, alături de bucatar, magazioner şi copii, la intocmirea meniului saptamânal 
si semnează pe LZA.; 

x) are obligatia de a notifica sefului de centru, toate incidentele survenite in timpul 
programului de lucru; 

y) se autodeclara in caz de imbolnavire; 
z) asigura supravegherea copiilor in timpul zilei impreuna cu ceilalti salariati; 
aa) anual, isi efectueaza analizele medicale obligatorii, control psihiatric, control 

psihologic, control la medicul de familie;  
bb) are obligatia de a semnala situatii de abuz, neglijare, exploatare a 

copilului in cadrul centrului sau in afara centrului, prin completarea 
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corespunzatoare a fisei de semnalare a abuzului. In centru este strict interzisa 
agresarea verbala sau fizica a copiilor; sunt interzise masurile disciplinare excesive 
sau irationale;  

cc) ii este interzisa difuzarea oricaror date sau informatii legate de copiii/tinerii aflati in 
Centru sau de activitatea din Centru, in forma audio, video scrisa sau sub orice alta 
forma; 

dd) permite accesul persoanelor straine in incinta Centrului numai cu acordul 
expres al coordonatorului de centru; 

ee) pentru eficientizarea activitatii de monitorizare a certificaterlor de handicap si 
expertiza si orientare scolara/profesionala tine evidenta valabilitatii certificatelor de 
handicap, intocmeste documentatia necesara reinnoirii certificatelorde handicap si 
certificatelor de expertiza siorientare scolara; depune in termen legal, documentatia 
intocmita, la comisiile de evaluare copii si adulti; 

ff)  evalueaza, zilnic, calitatea alimentelor din punct de vedere al igienei, precum si 
calitatea felurilor de mancare obtinute dupa prepararea hranei; 

gg) stabileste si mentine relatii profesionale cu întreg personalul institutiei si 
are o atitudine politicoasa;  

hh) respecta normele de P.S.I.; 
ii)  cunoaste si respecta continutul documentelor relevante pentru munca sa: misiunea 

institutiei, MOF, NIF, PI, codul de conduită pentru personalul contractual si 
procedurile de lucru specifice;  

jj)  pastreaza confidentialitatea informatiilor si a documentelor de serviciu. 
 
(4)Atributii specifice infirmiera: 
a) cunoaste metodele si tehnicile de interventie specifice si legislatia în domeniul 

protectiei copilului;  
b) isi asumă rolul sau în echipa pluridisciplinara si dezvolta relatii profesionale, de 

colaborare, pe orizontala si pe verticala;  
c) prezinta copilului, clar, în functie de gradul sau de maturitate care sunt 

principalele reguli de organizare a institutiei;  
d)   la solicitarea coordonatorului Centrului, respectând normele de igiena 

alimentaţiei impuse de reglementările legale în vigoare, se ocupă de pregătirea 
hranei în timpul zilei (conform graficului stabilit) împreună cu copiii/tinerii care 
ajută la prepararea alimentelor şi servirea mesei conform PIS pentru dezvoltarea 
deprinderilor de viaţă independentă; are grijă să fie pregătite alimentele scoase 
din magazie în funcţie de numărul de copii rămaşi în modul la data respectivă; 

e)   participa la amenajarea spatiului de locuit, actionând pentru personalizarea lui 
si implica pe copii/tineri în aceasta activitate, tinând cont de preferintele lor; 

f) supravegheaza prezenta în centru a copiilor/tinerilor încredintati si stabileste 
masurile, conform procedurilor existente (MOF), pentru aducerea acestora în 
centru, atunci când il parasesc;  

g)   ajuta copilul/tânărul sa dezvolte relatii pozitive cu ceilalti: cu parintii, cu copiii 
din institutie si din unitatea de învatamânt frecventata, cu personalul din 
institutie si alti profesionisti implicati în derularea PIP/PPI;  

h) incurajeaza copiii sa-si exprime opiniile cu privire la toate aspectele care-i 
privesc, inclusiv ale vietii cotidiene din institutie;  
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i) predarea si primirea turei si a bunurilor se consemneaza in caietul de procese 
verbale, raport de tura, pe baza de semnatura; 

j) respecta, în interactiunea cu copilul, valorile de baza ale unei relatii parentale de 
calitate: caldura si afectiune, limite clare si bine precizate, raspuns imediat la 
nevoile copilului, disponibilitatea de a raspunde întrebarilor copilului, 
sanctionare educativa, constructiva a comportamentului inacceptabil al copilului, 
respect, deschidere si comunicare, recunoasterea calitatilor si a reusitelor, 
confidentialitate si încredere reciproca;  

k) desfăşoară permanent activităţi igienico-sanitare cu copiii în colaborare cu 
asistentul medical în scopul prevenirii îmbolnăvirilor şi menţinerii unui tonus 
fizic şi psihic normal, preocupându-se de: igiena corporală, igiena îmbrăcămintei 
şi a încălţămintei, igiena odihnei şi a muncii.  

l) işi însuseste si respectă legislaţia în vigoare cu privire la protectia copilului;  
m)   actioneaza în conformitate cu S.M.O. existente, asumându-si rolurile 

corespunzatoare;  
n) aduce la cunostinta conducerii centrului de plasament orice disfunctiuni întâlnite 

care pot aduce prejudicii sanatatii copiilor /tinerilor din institutie;  
o) primeste si solutioneaza si alte sarcini trasate de conducerea institutiei, pe linie 

ierarhica, în limita competentelor profesionale pe care le are; 
p) se autodeclara in caz de imbolnavire; 
q) semneaza condica de prezenta la preluarea si predarea turei de lucru; 
r) isi desfasoara activitatea la oricare dintre modulele componente ale centrului, 

conform planificarii coordonatorului de centru şi la solicitarea acestuia; 
s) nu face schimburi de tura, decît cu  acordul coordonatorului de centru; 
t) nu paraseste locul de munca fara avizul coordonatorului de centru; 
u) respecta programul de lucru conform graficului stabilit; 
v) asigura supravegherea copiilor in timpul zilei, pe timp de nopte si in zilele de 

odihna(in functie de programul de lucru)  impreuna cu ceilalti salariati din 
modul si in cazul unor evenimente deosebite raspunde solidar; 

w) are obligatia de a semnala situatii de abuz, neglijare, exploatare a copilului in 
cadrul centrului sau in afara centrului, prin completarea corespunzatoare a fisei 
de semnalare a abuzului. In centru este strict interzisa agresarea verbala sau 
fizica a copiilor; sunt interzise masurile disciplinare excesive sau irationale;  

x) ii este interzisa difuzarea oricaror date sau informatii legate de copilul aflat in 
centru sau de activitatea din centru, in forma audio, video scrisa sau sub orice 
alta forma; 

y) nu permite accesul persoanelor straine in incinta centrului, decat numai cu 
acordul expres al sefilor ierarhici; 

z) toate incidentele survenite in timpul programului de lucru le notifica 
coordonatorului de centru; 

aa) raspunde, alături de ceilalti salariaţi, de buna păstrare a bunurilor din dotarea 
Centrului; 

bb) tine legatura cu referentii/inspectorii, carora le comunica observatiile 
sale asupra comportarii si sanatatii copiilor, manifestarile deosebite ale acestora 
in timpul zilei/noptii si le consemneaza intr-un registru de tura;  
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cc) supravegheaza si indruma copiii in efectuarea toaletei de seara si dimineata, iar 
pe cei mici ii ajuta personal, urmarind formarea si consolidarea de deprinderi 
igienico-sanitare, stinge lumina la dormitoare si trezeste copiii dimineata la orele 
fixate prin programul zilnic; 

dd) se ingrijeste de aerisirea, curatenia si incalzirea camerelor de dormit, 
grupurilor sanitare si bucatariei care se predau in stare curata; preda imobilul in 
bune conditii; 

ee) urmareste respectarea masurilor de prevenire a accidentelor, incendiilor, 
raspunde de securitatea copiilor; 

ff)  raspunde de pastrarea bunurilor din dotarea apartamentelor si de cele  personale 
ale copiilor care se afla in modul, executa reparatii la echipament, calca si 
schimba lenjeria de 2 ori pe luna şi de câte ori este nevoie; 

gg) asigura supravegherea copiilor in timpul zilei/noptii impreuna cu 
ceilalti salariati din modul si in cazul unor evenimente deosebite , raspund 
solidar si anunta coordonatorul centrului; 

hh) pentru enuretici,  asigura schimbarea zilnica a lenjeriei de corp si de 
pat, spalarea zilnica pe corp si spala lenjeria murdara si hainele copiilor; 

ii)  in cursul zilei/noptii trezeste si insoteste la toaleta copiii enuretici dupa un 
program stabilit de comun acord cu personalul educativ, consemnând acest lucru 
în registru; 

jj)  saptamanal, sau de cate ori este nevoie, actioneaza pentru deparazitarea capilara 
a copiilor, efectuand tratamentele care se impun (pieptanare, tratamente cu 
substante adecvate, spalarea parului), sub indrumarea asistentului medical; 

kk) anunta coordonatorul si administratorul centrului, telefonic sau in scris, 
orice modificare a programului copiilor, pedepsele copiilor precum si 
evenimentele din apartamentul unde isi desfasoara activitatea; 

ll)  cunoaste numarul de telefon al coordonatorului si administratorului centrului; 
mm) participa la toate convocarile sefilor ierarhici; 
nn) are obligaţia de a cunoaste si respecta continutul documentelor 

relevante pentru munca sa, misiunea institutiei, MOF, ROF, PI, Codul de 
conduită pentru personalul contractual si procedurile de lucru specifice;  

oo) pastreaza confidentialitatea informatiilor si a documentelor de serviciu;  
pp) respecta principiile care stau la baza activitatii institutiei si regulile 

deontologice; 
 
(5) Atributii specifice educator: 

a) cunoaste metodele si tehnicile de interventie specifice si legislatia în domeniul 
protectiei copilului;  

b) isi asumă rolul sau în echipa pluridisciplinara si dezvolta relatii profesionale, 
de colaborare, pe orizontala si pe verticala;  

c) participa la întâlnirile organizate cu managerul de caz, psihologul, în scopul 
analizarii situatiei copilului si cunoaste procedurile de colaborare cu 
managerul de caz si alti specialisti;  

d) este desemnat persoana de referinta pentru copil/tânar si întocmeste programul 
de acomodare, cu sprijinul specialistilor din institutie;  
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e) prezinta copilului, clar, în functie de gradul sau de maturitate care sunt 
principalele reguli de organizare a institutiei;  

f)  mentine permanent legatura cu scoala, educatorii, învatatorii si profesorii 
devenind un partener în instruirea si educarea copiilor/tinerilor, efectueaza 
vizite lunar şi de câte ori este nevoie la scoala pentru a discuta situatia fiecarui 
copil;  

g) pentru copiii de vârstă preşcolară, proiecteaza si realizeaza activitati cât mai 
diverse (mai ales sub forma de joc) în care sa fie exersate comportamentele 
(motor, verbal, cognitiv si socio-afectiv) si urmareste împreuna cu ceilalti 
colegi de la grupa, dezvoltarea pe laturi comportamentale; 

h) participa, împreuna cu personalul de specialitate din cadrul institutiei, la 
elaborarea PIS: pentru educaţie/ dezvoltarea deprinderilor de viata 
independenta, PIS – pentru recreere, petrecerea timpului liber şi socializare; 

i) elaboreaza, împreuna cu cadrul didactic de la scoala frecventata de copil, 
programul educational, anexa a PIP, urmareste pregatirea temelor scolare si 
asigura sprijinul necesar pentru realizarea acestui lucru;  

j) ca persoană de referinţă participa la toate activitatile la care unitatea de 
învatamânt solicita prezenta; consemnează observaţiile privind comportarea 
copiilor în sinteze periodice aducându-le la cunoştinţa coordonatorului; 
formează deprinderi de viaţă independentă; 

k) la solicitarea coordonatorului Centrului, respectând normele de igiena 
alimentaţiei impuse de reglementările legale în vigoare, se ocupă de pregătirea 
hranei în timpul zilei (conform graficului stabilit) împreună cu copiii/tinerii 
care ajută la prepararea alimentelor şi servirea mesei conform PIS pentru 
dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă; are grijă să fie pregătite 
alimentele scoase din magazie în funcţie de numărul de copii rămaşi în modul 
la data respectivă; 

l) organizeaza activitati de grup, în functie de propunerile si preferintele 
personale ale copiilor/tinerilor, stimulând libera exprimare a opiniei, 
contribuind la educarea spiritului de echipa, la promovarea întrajutorarii, a 
comunicarii între copii/tineri; 

m) organizeaza si anima activitatile de timp liber: sportive, culturale, 
gospodaresti, turistice, jocuri, etc.în functie de nivelul de dezvoltare a 
copilului/tânarului;  

n) participa la amenajarea spatiului de locuit, actionând pentru personalizarea lui 
si implica pe copii/tineri în aceasta activitate, tinând cont de preferintele lor; 
elaborează activităţi educative şi programul administrativ al copiilor urmărind 
implementarea lor în apartamentul unde îşi desfăşoară activitatea; 

o) supravegheaza prezenta în centru a copiilor/tinerilor încredintati si stabileste 
masurile, conform procedurilor existente (MOF), pentru aducerea acestora în 
centru, atunci când il parasesc;  

p) ajuta copilul/tinărul sa dezvolte relatii pozitive cu ceilalti: cu parintii, cu copiii 
din institutie si din unitatea de învatamânt frecventata, cu personalul din 
institutie si alti profesionisti implicati în derularea PIP/PIS;  

q) incurajeaza copiii sa-si exprime opiniile cu privire la toate aspectele care-i 
privesc, inclusiv ale vietii cotidiene din institutie; 
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r)  predarea si primirea turei si a bunurilor se consemneaza in caietul de procese 
verbale, raport de tura, pe baza de semnatura; 

s) cunoaste particularitatile de vârsta, diferentele individuale de conduita si 
istoricul copiilor de la grupa(modul) astfel încât sa poata stabili o comunicare 
si o relationare adecvata cu acestia; 

t)  desfăşoară permanent activităţi igienico-sanitare cu copiii în colaborare cu 
asistentul medical în scopul prevenirii îmbolnăvirilor şi menţinerii unui tonus 
fizic şi psihic normal, preocupându-se de: igiena corporală, igiena 
îmbrăcămintei şi a încălţămintei, igiena odihnei şi a muncii. 

u) asigura dreptul la intimitate, pentru copii/tineri, spatiu personal si 
confidentialitate intr-un mod cat mai apropiat de mediul familial; 

v) ca persoana de referinta pentru copiii cu varsta intre 3 si 10 ani si pentru cei 
care se afla in imposibilitate de a-si ridica banii (spital, invoiti) primeste de la 
persoana desemnata, banii de nevoi personale/fonduri financiare si tine 
evidenta acestora, urmareste si îndruma copiii în cheltuirea fondurilor 
financiare si însoteste copiii la achizitionarea produselor;  

w) confirmă LZA din ziua de serviciu şi  confrunta efectivul de copii din LZA  
cu cel din PV predare-primire a turei; 

x) işi însuseste si respectă legislaţia în vigoare cu privire la protectia copilului;  
y) actioneaza în conformitate cu S.M.O. existente, asumându-si rolurile 

corespunzatoare;  
z) actioneaza pentru asigurarea unui mediu securizant pentru copil/tânar;  
aa) duce la cunostinta conducerii centrului de plasament orice disfunctiuni 

întâlnite care pot aduce prejudicii sanatatii copiilor /tinerilor din institutie;  
bb) primeste si solutioneaza si alte sarcini trasate de conducerea institutiei, 

pe linie ierarhica, în limita competentelor profesionale pe care le are; 
cc) se autodeclara in caz de imbolnavire; 
dd) semneaza condica de prezenta la preluarea si predarea turei de lucru; 
ee) isi desfasoara activitatea la oricare dintre modulele componente ale centrului, 

conform planificarii coordonatorului de centru şi la solicitarea acestuia; 
ff)  nu face schimburi de tura, decît cu cu acordul coordonatorului de centru; 
gg) nu paraseste locul de munca fara avizul coordonatorului de centru; 
hh) respecta programul de lucru conform graficului stabilit; 
ii)  asigura supravegherea copiilor in timpul zilei, pe timp de nopte si in zilele de 

odihna(in functie de programul de lucru)  impreuna cu ceilalti salariati din 
modul si in cazul unor evenimente deosebite raspund solidar; 

jj)  are obligatia de a semnala situatii de abuz, neglijare, exploatare a copilului in 
cadrul centrului sau in afara centrului, prin completarea corespunzatoare a 
fisei de semnalare a abuzului. In centru este strict interzisa agresarea verbala 
sau fizica a copiilor; sunt interzise masurile disciplinare excesive sau 
irationale;  

kk) ii este interzisa difuzarea oricaror date sau informatii legate de copilul 
aflat in centru sau de activitatea din centru, in forma audio, video scrisa sau 
sub orice alta forma; 
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ll)  nu permite accesul persoanelor straine in incinta centrului, decat numai cu 
acordul expres al sefilor ierarhici toate incidentele survenite in timpul 
programului de lucru le notifica coordonatorului de centru; 

mm) preia si preda serviciul pe baza de proces-verbal, consemneaza 
efectivele de copii din apartament si evenimentele care au avut loc pe 
perioada serviciului; 

nn) raspunde, alături de ceilalti salariaţi, de buna păstrare a bunurilor din 
dotarea Centrului; 

oo) tine legatura cu referentii/inspectorii, carora le comunica observatiile 
sale asupra comportarii si sanatatii copiilor, manifestarile deosebite ale 
acestora in timpul zilei/noptii, pe care le consemneaza intr-un registru de tura; 

pp) supravegheaza si indruma copiii in efectuarea toaletei de seara si 
dimineata, iar pe cei mici ii ajuta personal, urmarind formarea si consolidarea 
de deprinderi igienico-sanitare, stinge lumina la dormitoare si trezeste copiii 
dimineata la orele fixate prin programul zilnic; 

qq) se ingrijeste de aerisirea, curatenia si incalzirea camerelor de dormit, 
grupurilor sanitare si bucatariei care se predau in stare curata; preda imobilul 
in bune conditii; 

rr) urmareste respectarea masurilor de prevenire a accidentelor, incendiilor, 
raspunde de securitatea copiilor; 

ss) raspunde de pastrarea bunurilor din dotarea apartamentelor si de cele  
personale ale copiilor care se afla in modul, executa reparatii la echipament, 
calca si schimba lenjeria de 2 ori pe luna şi de câte ori este nevoie; 

tt) administreaza la copii medicamentele pe care le-a recomandat în scris 
asistentul medical, privind tratamentul copiilor enuretici sau alte situatii de 
boala; 

uu) pentru enuretici,  asigura schimbarea zilnica a lenjeriei de corp si de 
pat, spalarea zilnica pe corp si spala lenjeria murdara si hainele copiilor; 

vv) face parte din comisia de receptie; 
ww) in cursul zilei/noptii trezeste si insoteste la toaleta copiii enuretici dupa 

un program stabilit de comun acord cu personalul educativ, consemnând acest 
lucru în registru; 

xx) saptamanal, sau de cate ori este nevoie, actioneaza pentru deparazitarea 
capilara a copiilor, efectuand tratamentele care se impun (pieptanare, 
tratamente cu substante adecvate, spalarea parului), sub indrumarea 
asistentului medical; 

yy) anunta coordonatorul si administratorul centrului, telefonic sau in scris, 
orice modificare a programului copiilor, pedepsele copiilor precum si 
evenimentele din apartamentul unde isi desfasoara activitatea; 

zz) colaboreaza cu personalul de specialitate în dezvoltarea si mentinerea 
legaturilor familiale ale copilului/tânarului;  

aaa) respecta codul de conduita al personalului contractual din autoritatile si 
institutile publice; 

bbb) supravegheaza respectarea programului din apartament (ora 6.45 – 
deşteptarea - ora 22 – stingerea); 
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ccc) sesizeaza administratorului sau coordonatorului centrului referitor la 
problemele apărute în domeniul de activitate; 

ddd) raspunde de dotarea copiilor cu îmbracaminte, echipament, rechizite si 
alte articole necesare în conformitate cu baremurile financiare şi alocaţiile 
bugetare şi ţine evidenţa lunară pe copil a acestora -  fişa individuală (ca 
persoană de referinţă); 

eee) raspunde în fata coordonatorului de centru, de modul în care sunt 
folosite bunurile aflate în gestiunea sa;  

fff)  participa la inventarierea bunurilor materiale aflate în gestiunea sa;  
ggg) nu are voie sa înstraineze materialele sau obiectele de inventar din 

evidenta institutiei;  
hhh) respecta procedurile interne legate de utilizarea si pastrarea în buna 

functionare a echipamentului din dotarea apartamentelor; 
iii)  raspunde de informarea imediata a sefului de centru privind orice defectiune 

în functionarea corespunzatoare a institutiei; 
jjj)  isi desfasoara activitatea în conformitate cu pregatirea, instruirea si 

recomandarile angajatorului, pe linie ierarhica, astfel încât sa nu expuna la 
pericol de accidentare sau îmbolnavire atât propria persoana cât si alte 
persoane (copii/tineri/adulti) care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile 
sale în timpul activitatii;  

kkk) respecta normele de P.S.I :  
 

(6)Atributii specifice psiholog: 
a) constientizeaza rolul sau in echipa pluridisciplinara dezvolta relatiii 

profesionale, de colaborare, pe orizontala si pe verticala; 
b) participa la intalnirile organizate de seful de centru cu managerul de caz de la 

D.G.A.S.P.C. in scopul analizarii situatiei copilului cunoaste procedurile de 
colaborare cu managerul de caz si alti specialisti; 

c) aplica teste psihologice pentru stabilirea nivelului de dezvoltare psihologica, 
interpreteaza datele obtinute, elaboreaza recomandarile pe care le considera 
necesare; 

d) examineaza psihologic parintii biologici care doresc sa-si reintegreze familial 
copii/tinerii rezidenti, stabileste recomandarile necesare si 
ofera consiliere de specialitate sprijin in vederea asumarii rolului parental; 

e) ofera consultanta psihologica si consiliere personalului din centru si intervine in 
rezolvarea conflictelor la locul de munca; 

f) ofera indrumare si sprijin educatorilor in stabilirea obiectivelor PIS; 
g) colaboreaza cu educatorii, cadrele medicale si colectivele didactice din 

institutiile de invatamant unde invata copiii/tinerii, in scopul respectarii 
particularitatilor de personalitate ale copiilor/tinerilor  

h) realizeaza consilierea personalului in legatura cu proiectele personalizate ale 
copiilor/tinerilor  (PIP, program de acomodare, program educational etc.), 
incluzand relatia cu familia; 

i) aduce la cunostinta copilului/tanarului, in concordanta cu nivelul lui de 
intelegere orice informatie pertinenta referitoare la  PIS, PIP, precum si a 
modalitatilor de aplicare propuse; 
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j) identifica opinia copilului/tanarului (reactia psiho-afectiva, 
verbala, etc.) referitoare la informatiile mentionate anterior si furnizeaza 
copilului/tanarului, explicatii referitoare Ia consecintele eventuale ale punerii in 
aplicare a opiniei sale, precum a aplicarii proiectului propus; 

k) realizeaza impreuna cu echipa multidiscplinara evaluarea detaliata a situatiei 
copilului si programul de interventie specializat PIS (parte integranta a planului 
individualizat de protectie (PIP); 

l) asigura împreună cu persoana de referinţă a copilului/tânărului şi cu managerul 
de caz legatura cu familia copiilor/tinerilor asistati (naturala, largita, substitutiva 
sau potential adoptativa) si consiliează în vederea integrarii – reintegrarii 
copilului); 

m) contribuie la socializarea copiilor, la dezvoltarea abilitatilor de comunicare si 
relationare cu ceilalti; 

n) actioneaza in conformitate cu S.M.O. existente;  
o) aduce la cunostinta conducerii institutiei orice disfunctii intalnite care pot 

adduce prejudicii sanatatii copiilor/tinerilor din institutie; 
p) primeste si solutioneaza si alte sarcini trasate de conducerea institutiei, pe linie 

ierarhica, in limita competentelor profesionale pe care le are; 
q) cunoaste respecta continutul documentelor relevante pentru munca sa: misiunea 

institutiei, MOF, NIF, PI, Codul etic , procedurile de lucru specifice; 
r) pastreaza confidentialitatea informatiilor a documentelor de serviciu; 
s) respecta principiile care stau la baza activitatii institutiei si regulile 

deontologice. 
 
 

(7)Atributii specifice – inspector de specialitate: 
a) in calitate de responsabil de caz cunoaste metodele si tehnicile de interventie 

specifice si legislatia în domeniul protectiei copilului si exercita toate atributiile 
delegate de catre managerul de caz;  

b) impreuna cu managerul de caz realizeaza evaluarea detaliata pentru copiii care 
urmeaza sa fie admisi in Centru, astfel incat, acestia sa beneficieze de o evaluare 
comprehensiva si multidimensionala a nevoilor specifice si individuale, precum 
si ale familiei sale; in aceasta situatie, se intocmeste raportul de ancheta 
psihosociala; 

c) prezinta impreuna cu managerul de caz, CPC Teleorman, dosarul copilului 
pentru care in urma evaluarii detaliate,  se propune instituirea plasamnetului la 
Centru sau se inainteaza aceasta documentatie, Serviciului juridic contencios, 
resurse umane si evaluare initiala, in vederea instituirii plasamentului, prin 
instanta competenta; 

d) elaboreaza impreuna cu echipa multidisciplinara, planul individualizat de 
protectie (PIP), a planurilor de interventie specifica( PIS) pentru fiecare copil 
care urmeaza sa fie admis in Centru/tanar sau copil care urmeaza sa fie 
transferat in Centru, din alte servicii sociale; 

e) urmareste monitorizarea implementerii PIP – urilor, PIS-urilor, progresele care 
se inregistreaza in evolutia copilului, pana cand procesul de asistenta nu se mai 
dovedeste necesar; 



25 
 

f) coordoneaza activitatea membrilor echipei pluridisciplinare din centru, 
informandu-i despre obligatiile pe care le au in elaborarea si implemetarea PIP-
urilor si PIS-urilor; 

g) impreuna cu managerul de caz, organizeaza intalniri periodice cu echipa 
pluridisciplinara, intocmeste minutele intalnirilor, in scopul discutarii cazurilor 
si solutionarii problemelor aparute in evolutia copiilor si tinerelor din Centru; 

h) impreuna cu managerul de caz, organizeaza intalnirile cu echipa 
multidisciplinara si familia copilului; 

i) coordoneza activităţile legate de elaborarea şi implementarea tuturor 
programelor de intervenţie, colaboreaza cu persoane responsabile cu 
implementarea PIS-urilor;  

j) daca e cazul, propune managerului de caz, implicarea unor specialisti din afara 
echipei pluridisiciplinare (din interiorul sau exteriorul instituriei), care sa-si 
ofere expertiza in evaluarea situatiei copilului care urmeaza sa fie admis in 
Centru, precum si in elaborarea PIP-ului; 

k) participa in calitate de responsabil de caz, la intalnirile organizate de seful 
Centrului, la admiterea in Centru a fiecarui copil/tanar, ocazie cu care se 
prezinta situatia copilului/tinerei respective si se asigura informarea acestuia in 
legatura cu regulile din Centru; 

l) asigura comunicarea intre toate partile implicate in rezolvarea cazurilor copiilor 
si tinerilor din Centru; in realizarea atributiilor de serviciu, este obligat sa 
asigure colaborarea cu ceilalti specialisti ai compartimentelor specializate din 
structura D.G.A.S.P.C.; 

m)  colaboreaza permanent cu managerul de caz, care coordoneaza activitatea 
managementului de caz din centru; 

n) impreuna cu managerul de caz, asigura reeevaluarea situatiilor beneficiarilor 
Centrului, pentru revizuirea PIP-urilor si intocmirea rapoartelor de ancheta 
psihosociala corespunzatoare,  care vor fi prezentate CPC sau sunt inaintate 
Serviciului Juridic Contencios, Resurse Umane si Evaluare Initiala, atunci cand 
e cazul; 

o) intocmeste si reactualizeaza dosarele copiilor si tinerilor din Centru; 
p) inregistreaza permanent informatiile, progresele, evolutia beneficiarelor 

Centrului, in dosarela acestora; 
q) raspunde de corectitudinea datelor inscrise in dosarele copiilor si tinerilor; 
r) raspunde de intocmirea, actualizarea si arhivarea dosarelor copiilor si tinerilor 

din Centru; 
s) impreuna cu managerul de caz face demersuri pentru reintegrarea familiala a 

copiilor/tinerilor din Centru; 
t) asigura colaborarea si implicarea activa a familiilor copiilor/tinerelor din Centru 

si ii sprijina pe acestia, impreuna cu managerul de caz, in toate demersurile 
intreprinse pe tot parcursul managementului de caz (organizarea de intalniri 
periodice sau la solicitarea acestora, acompaniere, sprijin emotional, consiliere); 

u) la implinirea varstei de 18 ani, pentru fiecare tanar, in procesul de monitorizare 
a situatiei acestora elaboreaza documentatia pentru instrumentare, impreuna cu 
managerul de caz, in conformitate cu prevederile art. 51 din Legea nr. 272/2004,  
care va fi inaintata CPC Teleorman cu propunerea corespunzatoare; 
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v) initiaza activitati specifice de consiliere pentru tinerele din anii de scoala 
terminali si care urmeaza sa se incadreze in munca, vizand cerintele viitorului 
loc de munca, noua pozitie sociala pe care o va dobandi, statutul social 
sisistemul de relatii interpersonale in care-si va desfasura activitatea; 

w) participa la amenajarea spatiului de locuit al copiilor si tinerilor din Centru, 
actionand pentru personalizarea lui si implica pe copii/tinere in aceasta 
activitate, tinand cont de preferintele lor; elaboreaza activitati educative si 
programul administrativ al copiilor/tinerilor urmarind implementarea lor in 
apartamentul unde-si desfasoara activitatea; 

x) respecta demnitatea copiilor si tinerilor din Centru si foloseste formule de 
adresare preferate de acestia; 

y) are obligatia de a cunoaste particularitatile de varsta, diferentele individuale de 
conduita si istoricul copiilor/tinerelor, astfel incat sa poata stabili o comunicare 
si o relationare adecvata cu acestia; 

z) abordeaza relatiile cu copii in mod nediscriminator, fara antipatii si favoritisme, 
isi insuseste si respeca legislatia in vigoare cu privire la protectie copilului; 

aa) actioneaza in conformitate cu SMO existente, asumandu-si rolurile 
corespunzatoare; 

bb) actioneaza pentru asigurarea unui mediu securizant pentru copil/tanara; 
cc) asigura dreptul la intimitate, pentru copii/tineri, spatiu personal si 

confidentialitate intr-un mod cat mai apropiat de mediul familial; 
dd) aduce la cunostinta sefului Centrului orice disfunctiuni intalnite care pot 

aduce prejudicii copiilor/tinerelor asistate; 
ee) se autodeclara in caz de imbolnavire; 
ff)  isi desfasoara activitatea in toate modulele componente ale Centrului; 
gg) anual isi efectueaza analizele medicale obligatorii, control psihistric, 

control psihologic, control la medicul de familie; 
hh) are obligatia de a semnala situatii de abuz, neglijare, exploatare a 

copilului in cadrul Centrului sau in afara Centrului, prin complectarea 
corespunzatoare a fisei de semnalare a abuzului. In Centru este strict interzisa 
agresarea verbala sau fizica a copiilor; sunt interzise masuri disciplinare 
excesive sau irationale;  

ii)  ii este interzisa difuzarea oricaror date sau informatii legate de copilul aflat in 
centru sau de activitatea din centru, in forma audio, video scrisa sau sub orice 
alta forma; 

jj)  nu permite accesul persoanelor straine in incinta centrului, decat numai cu 
acordul expres al sefilor ierarhici; 

kk) este obligat sa respecte cu strictete confidentialitatea in legatura cu datele 
si informatile pe care le detine in legatura cu activitatea sa, codul de conduita al 
personalului contractual; 

ll)  mentine permanent legatura cu ceilalti salariati ai Centrului devenind un 
partener in instruirea si educarea copiilor/tinerelor, efectueaza vizite zilnice si 
de cate ori este nevoie pe module pentru a discuta situatia fiecarui copil; 

mm) primeste si solutioneaza si alte sarcini trasate de Seful Centrului, 
Directorul General Adjunct si Directorul General al institutiei, in limita 
competentelor profesionale pe care le are; 
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nn) toate incidentele survenite in timpul programului de lucru le notifica 
Sefului de Centru; 

oo) raspunde alaturi de ceilalti salariati de buna pastrare a bunurilor din 
dotarea Centrului; 

pp) raspunde de corectitidinea cu care furnizeaza informatiile din domeniul 
sau de activitate; 

qq) stabileste si mentine relatii profesionale cu întreg personalul institutiei 
precum si cu parintii copiilor/tinerilor si colaboratorii din afara institutiei;  

rr) raspunde de corectitudinea informatiilor furnizate echipei pluridisciplinare/ 
parintilor în lucrul cu copilul/tânarul;  

ss) colaboreaza cu personalul de specialitate în dezvoltarea si mentinerea 
legaturilor familiale ale copilului/tânarului;  

tt) stabileste si mentine relatii profesionale cu întreg personalul institutiei si are o 
atitudine politicoasa; 

uu) raspunde de corectitudinea si promptitudinea cu care furnizeaza 
informatiile din domeniul sau de activitate; 

vv) supravegherea respectǎrii programului din apartament ; 
ww) sesizarea administratorului sau coordonatorului centrului referitor la 

problemele apărute în domeniul de activitate; 
xx) are obligaţia de a cunoaste si respecta continutul documentelor relevante 

pentru munca sa: misiunea institutiei, MOF, ROF, PI, Codul de conduită pentru 
personalul contractual si procedurile de lucru specifice;  

yy) pastreaza confidentialitatea informatiilor si a documentelor de serviciu;  
zz) respecta principiile care stau la baza activitatii institutiei si regulile 

deontologice; 
 

 
ARTICOLUL 11 

Personalul administrativ, gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire 
 

(1) Personalului administrativ asigură activităţile auxiliare serviciului social: 
aprovizionare, mentenanţă, achiziţii etc. şi este: 
a) muncitor calificat - bucătar; 
b) muncitor calificat – electrician. 

c) muncitor calificat – tamplar. 

(2) Atribuţii ale personalului administrativ: 

a) prepararea hranei; 

b) activitati de mentenanta, achiziţii, intretinere –  gospodarire; 
 
 (3) Atributii specific muncitor calificat – bucătar: 
a) se preocupa de pregatirea în cele mai bune conditii igienico-sanitare a hranei din 
timpul zilei, având grija sa fie pregatite toate alimentele scoase din magazie în functie 
de numarul de copii ramasi in modul la data respectiva; 
b) preia, de la magazia de alimente, LZA de alimente aprobata de catre sefeul de 
centru, conform meniului stabilit pentru ziua respectiva, semnează LZA;  
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c) verifica si se asigura ca atât produsele preparate, cât si produsele nepreparate sunt 
bine pastrate, în conformitate cu normele sanitar-veterinare în vigoare;  

d) tine cont, în masura posibilitatilor, de optiunile copiilor în stabilirea proiectului de 
meniu; meniul se va întocmi împreună cu gestionarul şi asistentul medical; 

e) are grija în permanenta ca meniurile preparate sa fie gustoase si sa aiba aspect 
placut;  
f) raspunde de circuitul corect al alimentelor si al resturilor alimentare, precum si de 
pastrarea lor în conditii corespunzatoare de igiena si depozitare;  
g) recoltează probele de alimente din hrana pregătită conform meniului pentru ziua 
respectivă şi le păstrează la temperatura de 4 grade timp de 48 de ore; completează 
graficul de temperatură din frigider;  
h) nu va permite accesul în bucatarie si în spatiile anexe a altor persoane decât a 
personalului de serviciu si a organelor de control din unitate (sef centru, asistent 
medical) si a personalului medico-sanitar sau alte organe de control însotite de seful 
de centru.  
 
(4) Atributii specific muncitor calificat-electrician: 
a) asigura si verifica buna functionare a instalatiilor electrice; 
b) repară sau înlocuieşte eventualele echipamente  defecte conductori, izolaţii etc;  
c) efectuează întreţinerea curentă pentru a menţine dispozitivele şi aparatele în stare de 
funcţionare corectă, în conformitate cu procedurile sau reglementările în vigoare; 
d) verifica instalatiile de protectie prin legare la nul si/sau legare la pamant; 

e) verifica integritatea izolatiei,ingradirilor, starea carcaselor; 

f) are grija la folosirea aparatelor electrice portabile sau fixe sa se conecteze la 
instalatia de legare la pamant; 

g) face necesarul de material solicitand sa fie aprovizionat la timp cu tot ce este 
necesar; 
h) raspunde de sculele, utilajele, aparatele, dispozitivele, uneltele etc.pe care le are in 
primire; 
i)  anunta seful ierarhic eventualele defectiuni; 

j) participa la activitati de perfectionare profesionala; 
k) respecta normele legale in vigoare referitoare la secretul de serviciu, 
confidentialitatea informatiilor la care are acces. 

 
(4) Atributii specifice muncitor calificat – tamplar: 
a) executa lucrari de reparatie la tamplarie si alte activitati gospodaresti (usi, geamuri, 
mobilierul unitatii), la cererea administratorului si sefului de centru, lucrari ce 
formeaza obiectul meseriei pentru care este angajat, cu respectarea normelor de 
protectie a muncii si P.S.I.; 
b) raspunde de buna functionare a obiectelor si echipamentelor pe care le detine si nu 
are voie sa instraineze obiecte de inventar aflate in gestiunea institutiei; 
c)face necesarul de material solicitand sa fie aprovizionat la timp cu tot ce este 
necesar; 
d) raspunde de sculele, utilajele, aparatele, dispozitivele, uneltele etc.pe care le are in 
primire; 
e)  anunta seful ierarhic eventualele defectiuni; 



f) participa la activitati de perfectionare profesionala;
g) respecta normele legale in vigoare referitoare la secretul de serviciu, 
confidentialitatea informatiilor la care are acces.

ARTICOLUL 12
Finanfarea Centrului Teritorial pentru Protectie Tip Familial Rosiorii de Vede

(1) In estimarea bugetului de venituri §i cheltuieli, Centrul Teritorial pentru Protectie 
Tip Familial Rosiorii de Vede are in vedere asigurarea resurselor necesare acordarii 
serviciilor sociale cel pu^in la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile.
(2) Finantarea cheltuielilor „Centrul Teritorial pentru Protectie Tip Familial Rosiorii de 
Vede” se asigura, in condi^iile legii, din urmatoarele surse:
a) bugetul local al judepilui;
b) bugetul de stat;
c) dona^ii, sponsorizari sau alte contributii din partea persoanelor fizice ori juridice din 
\ara §i din strainatate;
d) fonduri exteme rambursabile §i nerambursabile;
e) alte surse de finan^are, in conformitate cu legislapa in vigoare.

ARTICOLUL 13 
Dispozi{ii finale

(1) Serviciile specializate §i compartimentele din cadrul Direcpei Generale de 
Asisten^a Sociala §i Protecpa Copilului Teleorman sunt obligate sa asigure Centrul 
Teritorial pentru Protectia de Tip Familial Rosiorii de Vede sprijinul necesar pentru 
indeplinirea atribupilor ce li revin.
(2) Prezentul regulament de organizare §i funcponare se completeaza cu prevederile 
actelor normative in domeniu §i ale hotararilor Consiliului Jude|ean Teleorman.
(3) Modificarea §i completarea prezentului regulament se face numai prin hotarare a 
Consiliului Judefean Teleorman.

p. PRESEDINTE,

Vicepresedinte,

Director executiv,
Ec. Melintescu Valentina

Director executiv, 
Jjr. Ionescu Iuliana
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REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL CENTRULU I 
TERITORIAL PENTRU PROTECTIA DE TIP FAMILIAL A COPIL ULUI CU  

NEVOI SPECIALE ALEXANDRIA  

 
ARTICOLUL 1  

Definiţie 

(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului 
social "Centrul teritorial pentru protectia de tip familial a copilului cu nevoi speciale 
Alexandria", aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Teleorman, în vederea 
asigurării funcţionării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate 
aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind 
condiţiile de admitere si serviciile oferite. 

(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele 
beneficiare, cât şi pentru angajaţii centrului şi, după caz, pentru membrii familiei 
beneficiarilor, reprezentanţii legali/convenţionali, vizitatori. 
 

ARTICOLUL 2  

Identificarea serviciului social 
(1) Serviciul social "Centrul teritorial pentru protectia de tip familial a copilului cu 
nevoi speciale Alexandria", are cod serviciu social 8790CR-C-I., este acreditat 
conform Certificatului de acreditare seria AF nr 001154, este administrat de furnizorul 
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Teleorman,  cu sediul 
administrativ in Municipiul Alexandria, str. Dunarii, bl. M3, sc. B, etj. IV, ap 45 si are 
urmatoarele locatii: 

a) apartament de tip familial, Alexandria, str. Dunarii, bl. M16, sc. A, parter, ap. 2; 

b) apartament de tip familial, Alexandria, str. Libertatii, bl M16, sc A, etj. I, ap. 5– 
licentiat provizoriu cu licenta de functionare nr.1929/12.08.2016; 

c) apartament de tip familial, Alexandria, str. Dunarii, bl M16, sc A, etj. II, ap. 8 – 
licentiat provizoriu cu licenta de functionare nr.1928/17.08.2016; 

d) apartament de tip familial, Alexandria, str. Dunarii, bl M16, sc B, etj. II, ap. 22– 
licentiat provizoriu cu licenta de functionare nr.1926/12.08.2016; 

e) apartament de tip familial, Alexandria, str. Dunarii, nr. 17,  bl M16, sc B, etj. III, 
ap. 25– licentiat provizoriu cu licenta de functionare nr.1927/12.08.2016; 

f) apartament de tip familial, Alexandria, str.Trunu Magurele, bl. 508, sc. A, etj. I, 
ap. 3; 

g) apartament de tip familial, Alexandria, str. Turnu Magurele, bl. 508, sc. A, etj. 
II, ap. 7; 

h) apartament de tip familial, Alexandria, sos. Turnu Magurele, bl. 508, sc. A, etj. 
III,  ap. 11; 

i) apartament de tip familial, Alexandria, str. Turnu Magurele, bl. 508, sc. B, et. III, 
ap. 26;  

(2) Centrul are o capacitate maxima de 72 locuri. 
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ARTICOLUL 3  

Scopul serviciului social 
(1) Scopul serviciului social "Centrul teritorial pentru protectia de tip familial a 
copilului cu nevoi speciale" este de a asigura protecţia, creşterea şi îngrijirea copilului 
cu handicap, separat temporar sau definitiv, de părinţii săi, ca urmare a stabilirii, în 
condiţiile legii, a măsurii plasamentului. 

(2) Centrul teritorial pentru protectia de tip familial a copilului cu nevoi speciale 
Alexandria are drept misiune asigurarea accesului copiilor, pe o perioada determinata 
de timp, la urmatoarele activitati: gazduire, ingrijire, reabilitare, educatie non – 
formala si informala si pregatire in vederea integrarii sau reintegrarii familiale si 
includerii sociale prin furnizarea serviciilor de ingrijire personala, educarea, 
dezvoltarea abilitatilor de viata independenta, consilierea psiho-sociala, suport 
emotional, supravegherea, abilitarea, reabilitarea, supravegherea starii de sanatate si 
promovarea drepturilor copiilor cu dizabilitati cu varsta cuprinsa intre 0-18 ani, in 
acord cu prevederile legale. 

(3) Categoriile de beneficiari: 

a) copii cu stare de sanatate precara – dizabilitati, handicap, orientare scolara catre 
scoli speciale – care din motive imputabile/neimputabile parintilor nu pot ramane in 
familie si care beneficiaza de masura de protectie in urma Hotararii Comisiei pentru 
Protectia Copilului/Sentintei civile a instantei competente; 
b) tineri, care la implinirea varstei de 18 ani si care dobandesc capacitate deplina de 
exercitiu, doresc continuarea studiilor si care potrivit legii, pot beneficia la cerere, de 
prelungirea masurii de protective, dar nu mai mult de 26 ani; 
c) tinerii care dobandesc capacitate deplina de exercitiu care nu-si pot continua studiile 
si nu au posibilitatea revenirii in propria familie, fiind confruntati cu riscul excluderii 
sociale si care beneficiaza, la cerere, de prelungirea masurii de protectie pe o perioada 
de pana la 2 ani. 

 
ARTICOLUL 4  

Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare 

(1) Serviciul social "Centrul teritorial pentru protectia de tip familial a copilului cu 
nevoi speciale Alexandria" funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general 
de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011, 
cu modificările ulterioare, Legea nr. 272/2004 repubilicata, cu modificările şi 
completările ulterioare, Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare precum şi a actelor normative secundare aplicabile domeniului;  
(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul nr. 27/2004 pentru aprobarea 
standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecţia copilului de tip 
rezidenţial; 
(3) Serviciul social "Centrul teritorial pentru protectia de tip familial a copilului cu 
nevoi speciale Alexandria" este înfiinţat prin Hotararea Consiliului Judetean 
Teleorman nr. 58 / 2004 şi funcţionează în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Teleorman. 
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ARTICOLUL 5  

Principiile care stau la baza acordării serviciului social 
(1) Serviciul social "Centrul teritorial pentru protectia de tip familial a copilului cu 
nevoi speciale Alexandria" se organizează şi funcţionează cu respectarea principiilor 
generale care guvernează sistemul naţional de asistenţă socială, precum şi a 
principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în 
legislaţia specifică, în convenţiile internaţionale ratificate prin lege şi în celelalte acte 
internaţionale în materie la care România este parte, precum şi în standardele minime 
de calitate aplicabile. 

(2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul 
"Centrului teritorial pentru protectia de tip familial a copilului cu nevoi speciale 
Alexandria" sunt următoarele: 
a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare; 
b) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte 
egalitatea de şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi 
demnitatea personală şi întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu 
privire la persoanele beneficiare; 

c) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare; 

d) deschiderea către comunitate; 
e) asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea 
drepturilor lor; 
f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în 
unitate a unui personal mixt; 

g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-
se cont, după caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi 
capacitate de exerciţiu (cu respectarea prevederilor Legii sănătăţii mintale şi a 
protecţiei persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002, republicată); 
h) facilitarea menţinerii relaţiilor personale ale beneficiarului şi a contactelor directe, 
după caz, cu fraţii, părinţii, alte rude, prieteni, precum şi cu alte persoane faţă de care 
acesta a dezvoltat legături de ataşament; 
i) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare; 

j) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare; 

k) preocuparea permanentă pentru identificarea soluţiilor de integrare în familie sau, 
după caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza 
potenţialului şi abilităţilor persoanei beneficiare de a trăi independent; 

l) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active 
a acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate; 
m) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare; 

n) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale; 

o) primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea 
propriilor capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor 
de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat; 
p) colaborarea centrului/unităţii cu serviciul public de asistenţă socială. 
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ARTICOLUL 6  

Beneficiarii serviciilor sociale 

(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în "Centrul teritorial pentru protectia de tip 
familial a copilului cu nevoi speciale Alexandria" sunt: 
a) copilul cu handicap/dizabilitati separat, temporar sau definitiv, de părinţii săi, ca 
urmare a stabilirii măsurii plasamentului in acest tip de serviciu, in conditiile legii; 
b) copilul cu handicap/dizabilitati pentru care a fost dispus, în condiţiile legii, 
plasamentul în regim de urgenţă; 
c) tanarul cu handicap/dizabilitati care au împlinit vârsta de 18 ani şi care beneficiază, 
în condiţiile legii, de protecţie specială; 
(2) Condiţiile de acces/admitere în centru sunt următoarele: plasamentul copilului in 
cadrul "Centrul teritorial pentru protectia de tip familial a copilului cu nevoi speciale 
Alexandria" se dispune numai in situatia copiilor pentru care nu este posibila 
mentinerea in familia de origine sau nu a fost identificata o masura de protectie de tip 
familial, cu respectarea principiilor prevazute in Legea 272/2004 republicata. 

(3) Accesul beneficiarilor in cadrul "Centrul teritorial pentru protectia de tip familial a 
copilului cu nevoi speciale Alexandria" se face in baza: 

a) masurii de plasament dispuse in conditiile legii de catre Comisia pentru 
Protectia Copilului; 

b) dispozitiei de plasament in regim de urgenta, emisa de catre directorul 
D.G.A.S.P.C.; 

c) ordonantei presedintiale emisa de catre instanta judecatoreasca; 

d) sentintei civile emisa de catre instanta judecatoreasca. 
(4) Acte necesare: dosarul de admitere al copilului in centru cuprinde următoarele 
documente, in original: 

a) planul de servicii întocmit de către persoana cu atribuţii de asistenţă socială 
/Serviciul public de asistenţă socială de la domiciliul copilului; 

b) ancheta socială întocmită de către acelaşi serviciu sau persoană, cu propunerea 
de instituire a  unei măsuri de protecţie specială; 

c) documente din care sa rezulte inscrierea si frecventarea unei forma de 
invatamant; 

d) cererea din partea reprezentantului legal al copilului; 

e) opinia scrisa a copilului cu varsta mai mare de 10 ani, cu privire la instituirea 
unei masuri de protectie de tip rezidential; 

f)   acte identitate părinţi sau, după caz, adresă de la S.P.C.L.E.P. sau Poliţia de la 
domiciliul copilului, certificatul de căsătorie, hotărîrea de divorţ, etc.; 

g) adeverinţe cu retribuţia tarifară părinţi sau cupoane de pensie; 

h) certificatul de naştere al copilului; 
i)   C.I./B.I. al copilului; 
j)   raportul de ancheta psihosociala a copilului, întocmit de Serviciul management 

de caz; 
k) planul individualizat de protecţie; 
l)   contractul de servicii sociale, dacă copilul are părinţi, sau în lipsa acestora, cu 

reprezentantul legal al copilului sau cu tânărul, protejat în centru. 

(5) Criterii de eligibilitate pentru copiii admisi in centru: 
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a) copilul ai cărui părinţi sunt decedaţi, necunoscuţi, decăzuţi din exerciţiul drepturilor 
parintesti sau carora li s-a aplicat pedeapsa interzicerii drepturilor parintesti, pusi sub 
interdictie, declarati judecatoreste morti sau disparuti, cand nu a putut fi instituita 
tutela; 
b) copilul care, in vederea protejarii intereselor sale, nu poate fi lasat in grija parintilor 
din motive neimputabile acestora; 

c) copilul abuzat sau neglijat; 

d) copilul gasit sau copilul parasit in unitati sanitare.    
(6) Modalitatea de incheiere a contractului de furnizare de servicii se realizeaza 
conform Ordinului ministrului muncii 73/2005 privind aprobarea modelului 
Contractului pentru acordarea de servicii sociale, încheiat de furnizorii de servicii 
sociale, acreditaţi conform legii, cu beneficiarii de servicii sociale. 
(7) La admiterea in serviciul social, seful Centrului desemneaza o persoana de 
referinta, impreuna cu care participa la intalnirea cu managerul de caz, avand ca scop 
prezentarea situatiei copilului. La finalul intalnirii se intocmeste Procesul-verbal de 
primire a copilului in Centru.  

 (8) Imediat dupa admitere, echipa multidisciplinara intocmeste un Program special de 
acomodare cu ceilalti copii si cu personalul Centrului, cu o durata minima de 2 
saptamani, perioada si gradul de acomodare sunt stabilite in functie de particularitatile 
fiecarui copil, gradul sau de maturitate, etc. 

(9) Dupa admiterea in Centru, seful serviciului social organizeaza o intalnire cu 
personalul, la care poate participa si managerul de caz, pentru o cunoastere cat mai 
buna a situatiei copilului, a metodelor de lucru, a restrictiilor specifice cazului, precum 
si la ce specialist sa apeleze in eventualitatea unor probleme de adaptare; la finalul 
intalnirii se intocmeste Procesul-verbal de prezentare a cazului. 

(10) Fiecare copil/tanar este ocrotit in baza unui Plan Individualizat de Protectie, in 
care sunt planificate prestatiile si serviciile stabilite in urma evaluarii nevoilor 
copilului si care va fi dezvoltat in Programul de Interventie Specializat pentru fiecare 
nevoie identificata.  Acesta contine obiective pe termen scurt, mediu si lung, 
activitatile corespunzatoare acestor obiective, care pot fi periodice, inclusiv de rutina, 
sau ocazionate de anumite evenimente. 

(11) Conditii de incetare a serviciilor: 

a) Serviciile sociale furnizate in cadrul "Centrul teritorial pentru protectia de tip 
familial a copilului cu nevoi speciale Alexandria" inceteaza in urmatoarele conditii : 

1. reintegrarea — revenirea copilului/tanarului in familia de origine; 
2. plasamentul familial — inlocuirea masurii de protectie de tip rezidential cu o 
masura de protectie de tip familial; 

3. adoptia; 
4. tutela; 
5 integrarea socio-profesionala la finalizarea studiilor ;  

6. decesul beneficiarului. 

(12) In cazul in care se continua protecţia speciala intr-o instituţie de tip rezidenţial, 
serviciul social, pe langa activităţile de formare de deprinderi de viata independenta, se 
asigura ca tânărul/copilul este implicat in anumite programe de tranziţie, parcurgându-
se următoarele etape: 
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a) consilierea copilului/tânărului urmărind informarea acestuia despre 
caracteristicile concrete ale viitorului mod de viata; 

b) program de vizite la locul in care urmează sa fie transferat; 

c) întâlnire intre echipele multidisciplinare din cele doua instituţii pentru discutarea 
cazului; 

d) pentru asigurarea unui sentiment de continuitate după parasirea unitatii, 
copilul/tânărul va fi vizitat de către personalul centrului si de catre  prietenii pe 
care i-a avut in cadrul serviciului social; 

e) înainte de ieşirea din centru copilul/tânărul este reevaluat.   

(13) În situaţia în care copilul/tânărul urmează să fie reintegrat în familia 
naturală/lărgită, echipa multidisciplinară trebuie să asigure următoarele: 

a) consilierea familiei în vederea desfăşurării în cele mai bune condiţii a procesului 
de acomodare a copilului în viitorul mediu; 

b) implicarea tuturor membrilor familiei încă de la debutul procesului de 
acomodare şi pe toată perioada desfăşurării acesteia; 

c) consilierea copilului/tânărului urmărindu-se informarea acestuia despre 
caracteristicile concrete ale viitorului mod de viaţă; 

d) procesul de acomodare se va realiza pe parcursul unui număr de întâlniri care 
vor fi coordonate de către psihologul centrului, iar numărul întâlnirilor diferă de 
la un caz la altul, ritmul fiind condiţionat de particularităţile fiecărui copil/tânăr; 

e) înainte de ieşirea din centru, copilul/tânărul va fi reevaluat;  
f)   sesizarea autoritatii locale de la domiciliu sau resedinta parintilor si intocmirea 

rapoartelor lunare de catre managerul de caz.  

(14) În situaţia în care tânărul urmează să paraseasca serviciul social, la cerere,  avand 
in vedere ca se afla in capacitate deplina de exercitiu, si se respecta legislatia in 
vigoare, echipa multidisciplinară trebuie să asigure următoarele: 

a) consilierea tânărului urmărind informarea acestuia despre caracteristicile 
concrete ale viitorului mod de viata in vederea aplicarii deprinderilor de viata 
independent; 

b) consilierea tânărului cu privire la serviciile sociale de care va beneficia in noul 
mod de viata ales; 

c) pentru asigurarea unui sentiment de continuitate după parasirea Centrului, 
tânărul va fi incurajat sa pastreze legatura cu personalul si cu  prietenii pe care i-
a avut in cadrul serviciului social; 

d) înainte de ieşirea din serviciul social copilul/tânărul este reevaluat.  

(15) La parasirea serviciului social, se eliberează următoarele documente: 

a) hotărârea comisiei sau a instanţei de judecata, privind încetarea măsurii de 
protecţie, in original; 

b) actele de identitate, in original; 

c) fisa medicala actualizată, in copie.  
(16) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate "Centrul teritorial pentru 
protectia de tip familial a copilului cu nevoi speciale Alexandria" au următoarele 
drepturi: 
a) să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază de 
rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanţă personală ori socială; 
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b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, 
respectiv la luarea deciziilor privind intervenţia socială care li se aplică; 
c) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite; 
d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atât timp cât se menţin 
condiţiile care au generat situaţia de dificultate; 
e) să fie protejaţi de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de 
exerciţiu; 
f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime; 
g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite. 
(17) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în "Centrul teritorial pentru 
protectia de tip familial a copilului cu nevoi speciale Alexandria", au următoarele 
obligaţii:  

a) să respecte programul şcolii unde învaţă şi programul stabilit la nivelul 
apartamentului; 

b) să folosească şi să păstreze cu grijă manualele şcolare, rechizitele, bunurile 
personale şi collective; 

c) să informeze educatorul de serviciu despre evenimentele petrecute la şcoală şi 
notele primite în ziua respective; 

d) să solicite ajutor suplimentar educatorului de serviciu la disciplina unde 
întâmpină greutăţi; 

e) să participe potrivit vârstei la activităţile gospodăreşti din apartament, 

f)   să aibă o comportare demnă şi civilizată, precum şi o ţinută vestimentară 
decentă; 

g) să respecte întregul personal şi colegii din apartament, precum şi cadrele didactice 
din instituţia de învăţământ pe care o frecventează; 

h) să îşi ajute fraţii mai mici şi colegii din apartament; 

i)   să respecte cu stricteţe regulile igienico-sanitare; 

j)   să cunoască şi să respecte regulile privind securitatea muncii, precum şi cele 
referitoare la prevenirea şi stingerea incendiilor; 

k) să respecte credinţa religioasă a colegilor; 
l)   să participe la programul de curăţenie generală şi să-şi efectueze serviciul în 

apartament conform graficului stabilit; 

m) să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială, 
medicală şi economică; 

n) să participe, în raport cu vârsta, situaţia de dependenţă etc., la procesul de 
furnizare a serviciilor sociale; 

o) să contribuie, în conformitate cu legislaţia în vigoare, la plata serviciilor sociale 
furnizate, în funcţie de tipul serviciului şi de situaţia lor material; 

p) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personal; 
q) să respecte prevederile prezentului regulament. 

 
ARTICOLUL 7  

Activit ăţi şi funcţii  

(1) Principalele funcţiile ale serviciului social "Centrul teritorial pentru protectia de 
tip familial a copilulu cu nevoi speciale Alexandria" sunt următoarele: 
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a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea 
următoarele activităţi:  

1. reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana 
beneficiară sau familia copilului; 
2. găzduire pe perioada prevazuta in masura de protectie; 
3. îngrijire personală – asigura suport informal si ajutor (la copiii de varsta mica) 
pentru realizarea igienei ersonale, imbracare, dezbracare, igiena intima, precum si 
ajutor pentru servirea hranei in conditii adecvate, sprijinind in dezvoltarea 
deprinderilor de viata independenta; 

4. educare – asigura acesul beneficiarilor la educatie, informare, cultura; asigura 
educatia informala si non-formala a beneficiarilor, in vederea asimilarii cunostintelor 
si deprinderilor necesare dobandirii autonomiei conform varstei si integrarii sociale; 
sprijina si promoveaza, prin materiale si mijloace corespunzatoare, educatia copiilor, 
cu prioritate in unitati de invatamant din comunitate; 
5. dezvoltare abilitati de viata independenta – asigura socializarea beneficiarilor, 
dezvoltarea relatiilor cu comunitatea; asigura climatul favorabil dezvoltarii 
personalitatii copiilor, asigura participarea beneficiarilor la activitati de grup si la 
programe individualizate, adaptate nevoilor si caracteristicilor lor; 
6. consiliere si asistenta psiho-sociala si suport emotional – ofera copiilor si familiei 
acestuia sprijin concret si incurajeaza mentinerea legaturilor cu parintii, familia extinsa 
si alte persoane importante sau apropiat efata de ei; consiliaza si aplica masuri de 
protejare a copiilor in orice forma de intimidare, discriminare, abuz, neglijare, 
exploatare, tratament inuman sau degradant; evaluare initiala, detaliata, mentinerea 
realtiei cu familia si altii semnificativi, reevaluare psiho-socio-medico-educationala; 

7. supraveghere – asigura paza si securitatea beneficiarilor, asigura masuri de siguranta 
si securitate legale si necesare pentru asigurarea protectiei copiilor, personalului si a 
vizitatorilor impotriva evenimentelor si accidentelor cu potential vatamator; 

8. reintegrare familiara si comunitara – contribuie la realizarea obiectivelor cuprinse in 
planul individualizat de protectie; urmareste modalitatile concrete de punere in 
aplicare a masurilor de protectie speciala, integrarea si evolutia beneficiarilor in cadrul 
serviciului si formuleaza propuneri vizand completarea sau modificarea planului 
individualizat de protectie sau imbunatatirea calitatii ingrijirii acordate; asigura 
pregatirea corespunzatoare a iesirii copilului/tanarului din serviciu, prin dezvoltarea 
deprinderilor de viata independenta si a altor conditii necesare pentru reintegrarea sau 
integrarea familiala si/sau socio-profesionala; 

9. socializare si activitati culturale – asigura bneficiarilor oportunitati multiple de 
petrecere a timpului liber, de recreere si socializare, care contribuie la dezvoltarea 
fizica, cognitiva,sociala si emotionala a copiilor; asigura accesul si conditiile pentru 
toti copiii aflati in protectie pentru ca acestia sa poata contacta si implica in viata lor 
orice persoana, institutie, asociatie sau serviciu din comunitate, conform propriilor 
dorinte, cu exceptia restrictiilor prevazute in metodologia de organizare si functionare 
si planul individualizat de protectie; 

10. hrana pe perioada mentinerii active a masurii de protectie - se asigura 
beneficiarilor o alimentatie corespunzatoare din punct de vedere calitativ si cantitaiv, 
tinand cont de varsta, nevoile si preferintele acestora, in functie de problemele lor de 
sanatate, in conformitate cu legislatia in vigoare; 
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11. asistenta medicala si supravegherea starii de sanatate – asistenta medicala, ingrijire 
si supraveghere permanenta a beneficiarilor prin cadre medicale specializate; asigura 
administrarea tratamentelor medicale prescrise, desfasoara activitati de educatie 
sanitara, sprijina beneficiarul in efectuarea controalelor medicale necesare, asigura 
conditiile necesare pentru identificarea si evaluarea permanenta a nevoilor fizice, 
emotionale si de sanatate ale fiecarui copil,precum si masurile corespunzatoare pentru 
satisfacerea acestor nevoi, igiena personala, supravegherea si mentinerea starii de 
sanatate; acorda beneficiarilor primul ajutor, tratamentul infectiilor intercurente si 
administrarea medicamentelor in cadrul serviciului prin personalul de specialitate, 
medicatia  cronica in concordanta cu diagnosticul si recomandarile medicului 
specilaist, in conditii de supervizare din partea acestuia si a medicului de familia care 
coordoneaza implementarea programelor de interventie pentru sanatate; 

12. ingrijirea spatiilor de locuit – asigurarea curateniei zilnice, a conditiilor de locuit 
igienice si primitoare; asigura copiilor conditii de locuit de buna calitate, decente si 
asemanatoare mediului familial; asigura copiilor spatii igienico-sanitare, amenajate si 
dotate cu echipamentul corespunzator numarului si nevoilor benefiicarilor; 
13. elaborare si implementare programe de recuperare – individuale si de grup adaptate 
nevoilor fiecarui beneficiar; asigura interventie de specialitate. 

 
b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi 
publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor 
activităţi: 

1. asigura consilierea si informarea familiilor precum si a beneficiarilor privind 
problematica sociala, probleme de familie, psihologice, serviciile oferite, etc.; 

2. efectueaza demersuri catre D.G.A.S.P.C. Teleorman pentru a dezvolta parteneriate 
si colaboreaza cu organizatii non-guvernamentale, institutii si alti reprezentanti ai 
societatii civile, in conditiile legii, in vederea diversificarii si imbunatatirii 
programelor de recuperare oferite persoanelor cu handicap, in functie de realitatile si 
specificul local; 
3. intervine in sensibilizarea comunitatii la nevoile specifice persoanelor cu handicap 
institutionalizate; 
4. promoveaza serviciul in comunitate – prin distribuire de pliante si brosuri despre 
misiunea si serviciile oferite de centru; 

5. organizeaza actiuni in comunitate in vederea relationarii copiilor cu persoane 
dinmediul exterior institutiei; 

6. sprijina si incurajeaza voluntariatul in activitatile cu copiii din centru; 

7. faciliteaza frecventarea de catre copii a institutiilor de invatamant din comunitate; 

8. inlesneste participarea familiei, colegilor si a prietenilor la evenimente importante 
din viata beneficiarilor; 
9. elaborarea misiunii, ghidului beneficiarului, ghidului de prezentare a centrului, 
proiectului institutional, rapoarte de activitate; 

 
c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de 
promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de 
dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de 
persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia: 
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1. intocmirea documentatiei in vederea obtinerii actelor de identitate – daca se constata 
ce un copil este lipsit, in mod ilegal, de elementele constitutive ale identitatii sale sau 
de unele dintre acestea, centrul este obligat sa ia de urgenta toate masurile necesare in 
vederea restabilirii identitatii copilului; 

2. identificarea familiei, a familiei extinse si a altor persoane importante din viata 
copilului si facilitarea mentinerii relatiilor copilului cu acestia. Copilul care a fost 
separat de ambii parinti sau de unul dintre acestia printr-o masura dispusa in conditiile 
legii are dreptul de a mentine relatii personale si contacte directe cu ambii parinti, cu 
exceptia situatiei in care acest lucru contravine interesului superior al copilului. Fac 
exceptie cazurile in care instanta decide restrictii in acest sens, apreciind ca exista 
motive temeinice de natura a primejdui dezvoltarea fizica, psihica, intelectuala sau 
morala a copilului. Stabilirea relatiilor personale se realizeaza prin: intalniri ale 
copilului cu parintele ori cu o alta persoana care are, potrivit legii, dreptul la relatii 
personal ecu copilul; vizite ale copilului la domiciliul acestuia; gazduirea copilului, pe 
o perioada determinata, de catre parintele sau de catre alta persoana la care copilul un 
locuieste in mod obisnuit; corespondenta sau alta forma de comunicare cu copilul; 
transmiterea de informatii copilului cu privire la parintele ori la alte persoane care au, 
potrivit legii, dreptul de a mentine relatii personal ecu copilul; transmiterea de catre 
persoana la care locuieste copilul a unor informatii referitoare la copil, inclusiv 
fotografii recente, evaluari medicale sau scolare, catre parintele sau catre alte persoane 
care au dreptul de a mentine relatii personal ecu copilul; intalniri ale copilului cu 
parintle ori cu o alta persoana fata de care copilul a dezvoltat legaturi de atasament 
intr-un loc neutru in raport cu copilul, cu sau fara supravegherea modului in care 
relatiile personale sunt intretinute, in functe de interesul superior al copilului; 

3. consilierea parintilor in colaborare acu autoritatile locale si ONG-uri in vederea 
ameliorarii conditiilor carea u determinat separarea si realizarea demersurilor legale 
pentru reintoarcerea copilului in cel mai scurt timp alaturi de parintii sai, sau 
identificarea unei masuri de protectie de tip familial sau alternative; 

4. informare beneficiarilor asupra drepturilor lor; 

5. cunoasterea de catre personal a modalitatilor de abordare si relationare cu copiii 
beneficiari, in functie de situatiile particulare in care acestia se afla; 

6. centrul dispune de proceduri si reguli care respecta drepturile copiilor; 

7. asigura conditiile necesare pentru exprimare opiniei beneficiarilor cu privire la 
serviciile primite; 
8. asigura evidenta evenimentelor deosebite care afecteaza beneficiarii si intervine in 
tóate cazurile semnalate.  

 
d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi:  

1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a 
serviciilor; 
2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate prin chestionare completate de 
copii/reprezentanti legali, personal, interviuri, vizite de coordonare, verificare 
efectuate de servicii specializate din D.G.A.S.P.C Teleorman sau institutii de control; 

3. participarea beneficiarilor – implicarea activa a beneficiarilor si a familiilor acestora 
in planificarea, acordarea si evaluarea serviciilor sociale (chestionare) 
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4. acordarea serviciilor sociale – asigurarea, fara nici un fel de discriminare, a unor 
servicii sociale eficace, accesibile, comprehensive, sustenabile, centrate pe nevoile 
individuale ale beneficiarului; 

5. informarea beneficiarilor/apartinatorilor asupra modalitatii de formulare a 
eventualelor sesizari /reclamatii; 

6. incurajarea parteneriatelor pentru asigurarea sustenabilitatii si continuitatii 
serviciilor sociale de proximitate/comunitare si a integrarii acestora cu serviciile de 
sanatate, educatie si alte servicii de interea general; 
 
e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin 
realizarea urmatoarelor activitati: 

1. recrutarea si angajarea personalului calificat, cu abilitati empatice si de comunicare 
cu copiii, in conformitate cu legislatia in vigoare, ca urmare a nevoilor identificate si 
posturilor vacante, in scopul indeplinirii misiunii centrului in conditii optime 
(recrutarea se realizeaza de catre furnizorul de servicii sociale – D.G.A.S.P.C. 
Teleorman); 
2. respectarea si indeplinirea de catre personalul centrului a atributiilor si 
responsabilitatilor din fisele de post si a sarcinilor trasate de catre conducere; 

3. revizuirea fiselor de post in functie de dinamica cerintelor posturilor respective; 

4. asigurarea numarului si structurii de personal adecvate nevoilor si asigurarii 
continuitatii de ingrijire si  educatie pentru beneficiari; 

5. realizarea evaluarii anuale a performantelor profesionale; 
6. dezvoltarea resurselor umane implicate in acordarea serviciilor sociale si 
imbunatatirea conditiilor de munca: recrutarea de personal calificat si asigurarea 
formarii continue a acestuia, implicarea voluntarilor, asigurarea conditiilor de lucru 
adecvate si a echipamentelor specifice activitatilor derulate, asigurarea sanatatii 
sisecuritatii la locul de munca. 

7. identificarea si asigurarea de surse suplimentare de finanatare, cu precadere prin 
mobilizarea resurselor comunitare pentru asigurarea derularii activitatii centrului  
8. supervizarea de catre seful de centru a modalitatii de utilizare a fondurilor alocate. 

 
ARTICOLUL 8  

Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal 
(1)Serviciul social "Centrul teritorial pentru protectia de tip familial a copilului cu 
nevoi speciale Alexandria" funcţionează cu un număr de 31  posturi, din care: 

a)personal de conducere: şef de centru; 
b)personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă; personal de specialitate şi auxiliar: 
educator (20), asistent medical (3),  infirmiera (1), psiholog (1), inspector de 
specialitate (1); 
c)personal cu funcţii administrative, gospodărire, întreţinere-reparaţii, deservire: 
instalator (1), muncitor calificat bucatar (2),; 

(2)In cadrul Centrului personalul de specialtate reprezinta 84% din totalul 
personalului. 
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ARTICOLUL 9  

Personalul de conducere 
(1) Personalul de conducere este: 

a)şef de centru; 
(2) Atribuţiile personalului de conducere sunt: 

a)asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul 
serviciului şi propune organului competent sancţiuni disciplinare pentru salariaţii care 
nu îşi îndeplinesc în mod corespunzător atribuţiile, cu respectarea prevederilor legale 
din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.; 

b) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul 
implementării obiectivelor şi întocmeşte informări pe care le prezintă furnizorului de 
servicii sociale; 
c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi 
perfecţionare; 
d) colaborează cu alte centre/alţi furnizori de servicii sociale şi/sau alte structuri ale 
societăţii civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătăţirii permanente a 
instrumentelor proprii de asigurare a calităţii serviciilor, precum şi pentru identificarea 
celor mai bune servicii care sa răspundă nevoilor persoanelor beneficiare; 

e) întocmeşte raportul anual de activitate; 

f) asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii 
serviciului/centrului; 
g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice şi a 
numărului de personal; 

h) desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii centrului în comunitate; 
i) ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la 
încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce; 

j) răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul serviciului şi 
dispune, în limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea 
acestor activităţi sau, după caz, formulează propuneri în acest sens; 

k) organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a 
regulamentului de organizare şi funcţionare; 
l) reprezintă serviciul în relaţiile cu furnizorul de servicii sociale şi, după caz, cu 
autorităţile şi instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din 
străinătate; 
m) asigură comunicarea şi colaborarea permanentă cu serviciul public de asistenţă 
socială de la nivelul primăriei şi de la nivel judeţean, cu alte instituţii publice locale şi 
organizaţii ale societăţii civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor; 
n) întocmeşte proiectul bugetului propriu al serviciului şi contul de încheiere a 
exerciţiului bugetar; 
o) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi 
beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare; 
p) asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale; 

q) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 

(3) Funcţiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condiţiile 
legii. 
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(4) Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducere trebuie să fie absolvenţi cu 
diplomă de învăţământ superior în domeniul psihologie, asistenţă socială şi sociologie, 
cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenţi cu 
diplomă de licenţă ai învăţământului superior în domeniul juridic, medical, economic 
şi al ştiinţelor administrative, cu experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor 
sociale. 
(5) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a sefului de centru se face în 
condiţiile legii. 
(6) Şeful centrului organizează zilnic, săptămânal sau ori de câte ori se impune, 
întâlniri, consultări cu angajaţii pentru reglementarea problemelor curente şi pentru 
găsirea unor soluţii de îmbunătăţire a calităţii îngrijirii persoanelor asistate. 

 
ARTICOLUL 10  

Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă 

 Personal de specialitate şi auxiliar  

(1)Personalul de specialitate: 

a)asistent medical generalist (325901); 

b)educator (235204); 

c)infirmieră (532103); 
d)inspector de specialitate (242203); 

e)psiholog (263411); 

(2)Atribuţii ale personalului de specialitate: 

a) asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea 
prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile şi a prezentului 
regulament; 
b) colaborează cu specialişti din alte centre în vederea soluţionării cazurilor; 
identificării de resurse etc.; 

c) monitorizează respectarea standardelor minime de calitate; 

d) sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, 
situaţii de nerespectare a prevederilor prezentului regulament etc.; 
e) întocmeşte rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată; 
f) face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi 
respectării legislaţiei; 
g) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 

 
(2) Atributii specifice – asistent medical generalist: 

a) cunoaste metodele, tehnicile si procedurile specifice profesiei, legislatia în 
domeniul de activitate si în domeniul protectiei copilului;  

b) primeste copiii in colectivitate, efectuează evaluarea medicală iniţială, 
consemnand in foaia de observatii si in registrul medical, iar dupa primirea 
copiiilor in centru, face demersuri pentru inscrierea acestora pe listele unui 
medic de familie; 

c) urmareste evolutia zilnica a copiilor, sesizeaza medicul curant sau unitatea de 
urgenta in cazul aparitiei unor probleme medicale in randul copiilor /tinerilor; 

d) asigura asistenta medicala de urgenta, ia masuri de internare a copiilor in spital, 
pregatindu-i de internare; 
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e) asigura dreptul la intimitate, spatiu personal si confidentialitate intr-un mod cat 
mai apropiat de mediul familial, copiilor şi tinerilor din Centru; 

f)   efectueaza tratamente medicale la indicatia medicului de familie/specialist; 
respecta programul national de imunizare;  

g) insoteste copiii la tratamente de specialitate in clinici, izoleaza copiii bolnavi sau 
suspecti de a fi bolnavi  si informeaza medicul; 

h) ajuta copiii, prin metode educative adecvate nivelului de varsta sa adopte un stil 
de viata sanatos, sa inteleaga importanta igienei personale, a alimentatiei 
corecte, deruleaza programe de educatie sexuala si contraceptiva , programe de 
educatie impotriva fumatului si a consumului de droguri si bauturi alcoolice, 
activitatile desfasurate vor fi consemnate in scris; 

i)   controleaza, zilnic, starea de curatenie a copiilor si modul cum sunt imbracati si 
raporteaza in scris sefului de centru;  

j)   face parte din echipa pluridisciplinara a centrului cu care comunica, colaboreaza, 
si asigura o interventie profesionista;  

k) asigura fiecarui copil, sprijin personalizat; 

l)   este persoană responsabilă cu implementarea PIS-urilor de sănătate; 
m) respecta procedurile stabilite de normele legale in vigoare pentru primirea, 

evidenta, depozitarea, manipularea, administrarea si indepartarea 
medicamentelor;  

n) administreaza medicamente doar pe baza prescriptiei medicului cu exceptia 
medicamentelor din trusa de prim-ajutor; 

o) intocmeste periodic necesarul de medicamente si materiale sanitare de stricta 
necesitate si tine evidenta stocului de medicamente la nivelul centrului; 

p) răspunde de evidenţa intrărilor şi consumurilor de medicamente pe baza 
registrului de medicamente; 

q) efectueaza, împreună cu medicul de familie bilanturile de sanatate ale copiilor;  
r)   mentioneaza in fisa medicala de la nivelul centrului toate internarile si evolutia 

starii de sanatate a copiilor; 

s) primeste si solutioneaza si alte sarcini trasate de conducerea institutiei, pe linie 
ierarhica, în limita competentelor profesionale pe care le are; 

t)   urmareste evolutia lunara a sanatatii copiilor intocmind in acest sens o fisa 
lunara de observatii pentru toti beneficiarii serviciului rezidential; 

u) controleaza modul de depozitare al alimentelor si termenele de garantie; 

v) are obligatia de a evalua calitatea alimentelor inainte de preparare, precum si 
calitatea felurilor de mancare dupa prepararea alimentelor de catre bucatar, 
raportand in scris sefului de centru neregulile constatate;  

w) participă, alături de bucatar, magazioner şi copii, la intocmirea meniului 
saptamânal si semnează pe LZA.; 

x) are obligatia de a notifica sefului de centru, toate incidentele survenite in timpul 
programului de lucru; 

y) se autodeclara in caz de imbolnavire; 

z) asigura supravegherea copiilor in timpul zilei impreuna cu ceilalti salariati; 

aa) anual, isi efectueaza analizele medicale obligatorii, control psihiatric, control 
psihologic, control la medicul de familie;  
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bb) are obligatia de a semnala situatii de abuz, neglijare, exploatare a copilului 
in cadrul centrului sau in afara centrului, prin completarea corespunzatoare a 
fisei de semnalare a abuzului. In centru este strict interzisa agresarea verbala sau 
fizica a copiilor; sunt interzise masurile disciplinare excesive sau irationale;  

cc) ii este interzisa difuzarea oricaror date sau informatii legate de copiii/tinerii 
aflati in Centru sau de activitatea din Centru, in forma audio, video scrisa sau 
sub orice alta forma; 

dd) permite accesul persoanelor straine in incinta Centrului numai cu acordul 
expres al coordonatorului de centru; 

ee) pentru eficientizarea activitatii de monitorizare a certificaterlor de handicap si 
expertiza si orientare scolara/profesionala tine evidenta valabilitatii certificatelor 
de handicap, intocmeste documentatia necesara reinnoirii certificatelor de 
handicap si certificatelor de expertiza siorientare scolara; depune in termen 
legal, documentatia intocmita, la comisiile de evaluare copii si adulti; 

ff)  evalueaza, zilnic, calitatea alimentelor din punct de vedere al igienei, precum si 
calitatea felurilor de mancare obtinute dupa prepararea hranei; 

gg) stabileste si mentine relatii profesionale cu întreg personalul institutiei si 
are o atitudine politicoasa;  

hh) respecta normele de P.S.I.; 

ii)  cunoaste si respecta continutul documentelor relevante pentru munca sa: 
misiunea institutiei, MOF, NIF, PI, codul de conduită pentru personalul 
contractual si procedurile de lucru specifice;  

jj)  pastreaza confidentialitatea informatiilor si a documentelor de serviciu. 

 
(3)Atributii specifice – educator: 

a) cunoaste metodele si tehnicile de interventie specifice si legislatia în domeniul 
protectiei copilului;  

b) isi asumă rolul sau în echipa pluridisciplinara si dezvolta relatii profesionale, 
de colaborare, pe orizontala si pe verticala;  

c) participa la întâlnirile organizate cu managerul de caz, psihologul, în scopul 
analizarii situatiei copilului si cunoaste procedurile de colaborare cu managerul 
de caz si alti specialisti;  

d) este desemnat persoana de referinta pentru copil/tânar si întocmeste programul 
de acomodare, cu sprijinul specialistilor din institutie;  

e) prezinta copilului, clar, în functie de gradul sau de maturitate care sunt 
principalele reguli de organizare a institutiei;  

f)  mentine permanent legatura cu scoala, educatorii, învatatorii si profesorii 
devenind un partener în instruirea si educarea copiilor/tinerilor, efectueaza vizite 
lunar şi de câte ori este nevoie la scoala pentru a discuta situatia fiecarui copil;  

g) pentru copiii de vârstă preşcolară, proiecteaza si realizeaza activitati cât mai 
diverse (mai ales sub forma de joc) în care sa fie exersate comportamentele 
(motor, verbal, cognitiv si socio-afectiv) si urmareste împreuna cu ceilalti colegi 
de la grupa, dezvoltarea pe laturi comportamentale; 

h) participa, împreuna cu personalul de specialitate din cadrul institutiei, la 
elaborarea PIS: pentru educaţie/ dezvoltarea deprinderilor de viata 
independenta, PIS – pentru recreere, petrecerea timpului liber şi socializare; 
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i) elaboreaza, împreuna cu cadrul didactic de la scoala frecventata de copil, 
programul educational, anexa a PIP, urmareste pregatirea temelor scolare si 
asigura sprijinul necesar pentru realizarea acestui lucru;  

j) ca persoană de referinţă participa la toate activitatile la care unitatea de 
învatamânt solicita prezenta; consemnează observaţiile privind comportarea 
copiilor în sinteze periodice aducându-le la cunoştinţa coordonatorului; 
formează deprinderi de viaţă independentă; 

k) la solicitarea coordonatorului Centrului, respectând normele de igiena 
alimentaţiei impuse de reglementările legale în vigoare, se ocupă de pregătirea 
hranei în timpul zilei (conform graficului stabilit) împreună cu copiii/tinerii care 
ajută la prepararea alimentelor şi servirea mesei conform PIS pentru dezvoltarea 
deprinderilor de viaţă independentă; are grijă să fie pregătite alimentele scoase 
din magazie în funcţie de numărul de copii rămaşi în modul la data respectivă; 

l) organizeaza activitati de grup, în functie de propunerile si preferintele personale 
ale copiilor/tinerilor, stimulând libera exprimare a opiniei, contribuind la 
educarea spiritului de echipa, la promovarea întrajutorarii, a comunicarii între 
copii/tineri; 

m) organizeaza si anima activitatile de timp liber: sportive, culturale, 
gospodaresti, turistice, jocuri, etc.în functie de nivelul de dezvoltare a 
copilului/tânarului;  

n) participa la amenajarea spatiului de locuit, actionând pentru personalizarea lui 
si implica pe copii/tineri în aceasta activitate, tinând cont de preferintele lor; 
elaborează activităţi educative şi programul administrativ al copiilor urmărind 
implementarea lor în apartamentul unde îşi desfăşoară activitatea; 

o) supravegheaza prezenta în centru a copiilor/tinerilor încredintati si stabileste 
masurile, conform procedurilor existente (MOF), pentru aducerea acestora în 
centru, atunci când il parasesc;  

p) ajuta copilul/tinărul sa dezvolte relatii pozitive cu ceilalti: cu parintii, cu copiii 
din institutie si din unitatea de învatamânt frecventata, cu personalul din 
institutie si alti profesionisti implicati în derularea PIP/PPI;  

q) incurajeaza copiii sa-si exprime opiniile cu privire la toate aspectele care-i 
privesc, inclusiv ale vietii cotidiene din institutie; 

r)  predarea si primirea turei si a bunurilor se consemneaza in caietul de procese 
verbale, raport de tura, pe baza de semnatura; 

s) cunoaste particularitatile de vârsta, diferentele individuale de conduita si 
istoricul copiilor de la grupa(modul) astfel încât sa poata stabili o comunicare si 
o relationare adecvata cu acestia; 

t)  desfăşoară permanent activităţi igienico-sanitare cu copiii în colaborare cu 
asistentul medical în scopul prevenirii îmbolnăvirilor şi menţinerii unui tonus 
fizic şi psihic normal, preocupându-se de: igiena corporală, igiena 
îmbrăcămintei şi a încălţămintei, igiena odihnei şi a muncii. 

u) asigura dreptul la intimitate, pentru copii/tineri, spatiu personal si 
confidentialitate intr-un mod cat mai apropiat de mediul familial; 

v) ca persoana de referinta pentru copiii cu varsta intre 3 si 10 ani si pentru cei 
care se afla in imposibilitate de a-si ridica banii (spital, invoiti) primeste de la 
persoana desemnata, banii de nevoi personale/fonduri financiare si tine evidenta 
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acestora, urmareste si îndruma copiii în cheltuirea fondurilor financiare si 
însoteste copiii la achizitionarea produselor;  

w) confirmă LZA din ziua de serviciu şi  confrunta efectivul de copii din LZA  cu 
cel din PV predare-primire a turei; 

x) işi însuseste si respectă legislaţia în vigoare cu privire la protectia copilului;  

y) actioneaza în conformitate cu S.M.O. existente, asumându-si rolurile 
corespunzatoare;  

z) actioneaza pentru asigurarea unui mediu securizant pentru copil/tânar;  

aa) duce la cunostinta conducerii centrului de plasament orice disfunctiuni 
întâlnite care pot aduce prejudicii sanatatii copiilor /tinerilor din institutie;  

bb) primeste si solutioneaza si alte sarcini trasate de conducerea institutiei, pe linie 
ierarhica, în limita competentelor profesionale pe care le are; 

cc) se autodeclara in caz de imbolnavire; 

dd) semneaza condica de prezenta la preluarea si predarea turei de lucru; 

ee) isi desfasoara activitatea la oricare dintre modulele componente ale centrului, 
conform planificarii coordonatorului de centru şi la solicitarea acestuia; 

ff)  nu face schimburi de tura, decît cu cu acordul coordonatorului de centru; 

gg) nu paraseste locul de munca fara avizul coordonatorului de centru; 
hh) respecta programul de lucru conform graficului stabilit;  

ii)  asigura supravegherea copiilor in timpul zilei, pe timp de nopte si in zilele de 
odihna(in functie de programul de lucru)  impreuna cu ceilalti salariati din 
modul si in cazul unor evenimente deosebite raspund solidar; 

jj)  are obligatia de a semnala situatii de abuz, neglijare, exploatare a copilului in 
cadrul centrului sau in afara centrului, prin completarea corespunzatoare a fisei 
de semnalare a abuzului. In centru este strict interzisa agresarea verbala sau 
fizica a copiilor; sunt interzise masurile disciplinare excesive sau irationale;  

kk) ii este interzisa difuzarea oricaror date sau informatii legate de copilul aflat in 
centru sau de activitatea din centru, in forma audio, video scrisa sau sub orice 
alta forma; 

ll)  nu permite accesul persoanelor straine in incinta centrului, decat numai cu 
acordul expres al sefilor ierarhici toate incidentele survenite in timpul 
programului de lucru le notifica coordonatorului de centru; 

mm) preia si preda serviciul pe baza de proces-verbal, consemneaza efectivele de 
copii din apartament si evenimentele care au avut loc pe perioada serviciului; 

nn) raspunde, alături de ceilalti salariaţi, de buna păstrare a bunurilor din dotarea 
Centrului; 

oo) tine legatura cu referentii/inspectorii, carora le comunica observatiile sale 
asupra comportarii si sanatatii copiilor, manifestarile deosebite ale acestora in 
timpul zilei/noptii, pe care le consemneaza intr-un registru de tura; 

pp) supravegheaza si indruma copiii in efectuarea toaletei de seara si dimineata, 
iar pe cei mici ii ajuta personal, urmarind formarea si consolidarea de deprinderi 
igienico-sanitare, stinge lumina la dormitoare si trezeste copiii dimineata la 
orele fixate prin programul zilnic; 

qq) se ingrijeste de aerisirea, curatenia si incalzirea camerelor de dormit, 
grupurilor sanitare si bucatariei care se predau in stare curata; preda imobilul in 
bune conditii; 
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rr) urmareste respectarea masurilor de prevenire a accidentelor, incendiilor, 
raspunde de securitatea copiilor; 

ss) raspunde de pastrarea bunurilor din dotarea apartamentelor si de cele  
personale ale copiilor care se afla in modul, executa reparatii la echipament, 
calca si schimba lenjeria de 2 ori pe luna şi de câte ori este nevoie; 

tt) administreaza la copii medicamentele pe care le-a recomandat în scris 
asistentul medical, privind tratamentul copiilor enuretici sau alte situatii de 
boala; 

uu) pentru enuretici,  asigura schimbarea zilnica a lenjeriei de corp si de pat, 
spalarea zilnica pe corp si spala lenjeria murdara si hainele copiilor; 

vv) face parte din comisia de receptie; 

ww) in cursul zilei/noptii trezeste si insoteste la toaleta copiii enuretici dupa un 
program stabilit de comun acord cu personalul educativ, consemnând acest lucru 
în registru; 

xx) saptamanal, sau de cate ori este nevoie, actioneaza pentru deparazitarea 
capilara a copiilor, efectuand tratamentele care se impun (pieptanare, tratamente 
cu substante adecvate, spalarea parului), sub indrumarea asistentului medical; 

yy) anunta coordonatorul si administratorul centrului, telefonic sau in scris, orice 
modificare a programului copiilor, pedepsele copiilor precum si evenimentele 
din apartamentul unde isi desfasoara activitatea; 

zz) colaboreaza cu personalul de specialitate în dezvoltarea si mentinerea 
legaturilor familiale ale copilului/tânarului;  

aaa) respecta codul de conduita al personalului contractual din autoritatile si 
institutile publice; 

bbb) supravegheaza respectarea programului din apartament (ora 6.45 – deşteptarea 
- ora 22 – stingerea); 

ccc) sesizeaza administratorului sau coordonatorului centrului referitor la 
problemele apărute în domeniul de activitate; 

ddd) raspunde de dotarea copiilor cu îmbracaminte, echipament, rechizite si alte 
articole necesare în conformitate cu baremurile financiare şi alocaţiile bugetare 
şi ţine evidenţa lunară pe copil a acestora -  fişa individuală (ca persoană de 
referinţă); 

eee) raspunde în fata coordonatorului de centru, de modul în care sunt folosite 
bunurile aflate în gestiunea sa;  

fff)  participa la inventarierea bunurilor materiale aflate în gestiunea sa;  

ggg) nu are voie sa înstraineze materialele sau obiectele de inventar din evidenta 
institutiei;  

hhh) respecta procedurile interne legate de utilizarea si pastrarea în buna 
functionare a echipamentului din dotarea apartamentelor; 

iii)  raspunde de informarea imediata a sefului de centru privind orice defectiune în 
functionarea corespunzatoare a institutiei; 

jjj)  isi desfasoara activitatea în conformitate cu pregatirea, instruirea si 
recomandarile angajatorului, pe linie ierarhica, astfel încât sa nu expuna la 
pericol de accidentare sau îmbolnavire atât propria persoana cât si alte persoane 
(copii/tineri/adulti) care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale în timpul 
activitatii;  
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kkk) respecta normele de P.S.I :  

 
(4)Atributii specifice – infirmiera: 

a) isi asumă rolul sau în echipa pluridisciplinara si dezvolta relatii profesionale, de 
colaborare, pe orizontala si pe verticala;  

b)   la solicitarea coordonatorului Centrului, respectând normele de igiena 
alimentaţiei impuse de reglementările legale în vigoare, se ocupă de pregătirea 
hranei în timpul zilei (conform graficului stabilit) împreună cu copiii/tinerii care 
ajută la prepararea alimentelor şi servirea mesei conform PIS pentru dezvoltarea 
deprinderilor de viaţă independentă; are grijă să fie pregătite alimentele scoase 
din magazie în funcţie de numărul de copii rămaşi în modul la data respectivă; 

c)   participa la amenajarea spatiului de locuit, actionând pentru personalizarea lui 
si implica pe copii/tineri în aceasta activitate, tinând cont de preferintele lor; 

d) incurajeaza copiii sa-si exprime opiniile cu privire la toate aspectele care-i 
privesc, inclusiv ale vietii cotidiene din institutie;  

e) desfăşoară permanent activităţi igienico-sanitare cu copiii în colaborare cu 
asistentul medical în scopul prevenirii îmbolnăvirilor şi menţinerii unui tonus 
fizic şi psihic normal, preocupându-se de: igiena corporală, igiena 
îmbrăcămintei şi a încălţămintei, igiena odihnei şi a muncii.  

f) işi însuseste si respectă legislaţia în vigoare cu privire la protectia copilului;  

g)   actioneaza în conformitate cu S.M.O. existente, asumându-si rolurile 
corespunzatoare;  

h) aduce la cunostinta conducerii centrului de plasament orice disfunctiuni întâlnite 
care pot aduce prejudicii sanatatii copiilor /tinerilor din institutie;  

i) primeste si solutioneaza si alte sarcini trasate de conducerea institutiei, pe linie 
ierarhica, în limita competentelor profesionale pe care le are; 

j) se autodeclara in caz de imbolnavire; 

k) semneaza condica de prezenta; 

l) isi desfasoara activitatea la oricare dintre modulele componente ale centrului, 
conform planificarii coordonatorului de centru şi la solicitarea acestuia; 

m) nu paraseste locul de munca fara avizul coordonatorului de centru; 
n) respecta programul de lucru conform graficului stabilit;  

o) asigura supravegherea copiilor in timpul zilei, pe timp de nopte si in zilele de 
odihna(in functie de programul de lucru)  impreuna cu ceilalti salariati din 
modul si in cazul unor evenimente deosebite raspunde solidar; 

p) are obligatia de a semnala situatii de abuz, neglijare, exploatare a copilului in 
cadrul centrului sau in afara centrului, prin completarea corespunzatoare a fisei 
de semnalare a abuzului. In centru este strict interzisa agresarea verbala sau 
fizica a copiilor; sunt interzise masurile disciplinare excesive sau irationale;  

q) ii este interzisa difuzarea oricaror date sau informatii legate de copilul aflat in 
centru sau de activitatea din centru, in forma audio, video scrisa sau sub orice 
alta forma; 

r) nu permite accesul persoanelor straine in incinta centrului, decat numai cu 
acordul expres al sefilor ierarhici; 

s) toate incidentele survenite in timpul programului de lucru le notifica 
coordonatorului de centru; 
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t) raspunde, alături de ceilalti salariaţi, de buna păstrare a bunurilor din dotarea 
Centrului; 

u) tine legatura cu referentii/inspectorii, carora le comunica observatiile sale asupra 
comportarii si sanatatii copiilor, manifestarile deosebite ale acestora in timpul 
zilei/noptii;  

v) dormitoare si trezeste copiii dimineata la orele fixate prin programul zilnic; 

w) se ingrijeste de aerisirea, curatenia si incalzirea camerelor de dormit, grupurilor 
sanitare si bucatariei care se predau in stare curata; preda imobilul in bune 
conditii; 

x) urmareste respectarea masurilor de prevenire a accidentelor, incendiilor, 
raspunde de securitatea copiilor; 

y) raspunde de pastrarea bunurilor din dotarea apartamentelor si de cele  personale 
ale copiilor care se afla in modul, executa reparatii la echipament , calca si 
schimba lenjeria de 2 ori pe luna şi de câte ori este nevoie; 

z) pentru enuretici,  asigura schimbarea zilnica a lenjeriei de corp si de pat, 
spalarea zilnica pe corp si spala lenjeria murdara si hainele copiilor; 

aa) in cursul zilei/noptii trezeste si insoteste la toaleta copiii enuretici dupa un 
program stabilit de comun acord cu personalul educativ, consemnând acest lucru 
în registru; 

bb) saptamanal, sau de cate ori este nevoie, actioneaza pentru deparazitarea 
capilara a copiilor, efectuand tratamentele care se impun (pieptanare, tratamente 
cu substante adecvate, spalarea parului), sub indrumarea asistentului medical; 

cc) anunta coordonatorul si administratorul centrului, telefonic sau in scris, orice 
modificare a programului copiilor, pedepsele copiilor precum si evenimentele 
din apartamentul unde isi desfasoara activitatea; 

dd) cunoaste numarul de telefon al coordonatorului si administratorului 
centrului; 

ee) participa la toate convocarile sefilor ierarhici; 

ff)  are obligaţia de a cunoaste si respecta continutul documentelor relevante pentru 
munca sa, misiunea institutiei, MOF, ROF, PI, Codul de conduită pentru 
personalul contractual si procedurile de lucru specifice;  

gg) pastreaza confidentialitatea informatiilor si a documentelor de serviciu;  

hh) respecta principiile care stau la baza activitatii institutiei si regulile 
deontologice; 

 
(5)Atributii specifice – inspector de specialitate: 

a) in calitate de responsabil de caz cunoaste metodele si tehnicile de interventie 
specifice si legislatia în domeniul protectiei copilului si exercita toate 
atributiile delegate de catre managerul de caz;  

b) impreuna cu managerul de caz realizeaza evaluarea detaliata pentru copiii care 
urmeaza sa fie admisi in Centru,  astfel incat, acestia sa beneficieze de o 
evaluare comprehensiva si multidimensionala a nevoilor specifice si 
individuale, precum si ale familiei sale; in aceasta situatie, se intocmeste 
raportul de encheta psihosociala; 

c) prezinta impreuna cu managerul de caz, CPC Teleorman, dosarul copilului 
pentru care in urma evaluarii detaliate, se propune instituirea plasamentului la 



23 
 

Centru sau se inainteaza aceasta documentatie, Serviciului juridic contencios, 
resurse umane si evaluare initiala, in vederea instituirii plasamentului, prin 
instanta competenta; 

d) elaboreaza impreuna cu echipa multidisciplinara, planul individualizat de 
protectie (PIP), a planurilor de interventie specifica( PIS) pentru fiecare copil 
care urmeaza sa fie admis in Centru/tanara sau copil care urmeaza sa fie 
transferat in Centru, din alte servicii sociale; 

e) urmareste monitorizarea implementarii PIP – urilor, PIS-urilor, progresele care 
se inregistreaza in evolutia copilului, pana cand procesul de asistenta nu se 
mai dovedeste necesar; 

f) coordoneaza activitatea membrilor echipei pluridisciplinare din centru, 
informandu-i despre obligatiile pe care le au in elaborarea si implementarea 
PIP-urilor si PIS-urilor; 

g) impreuna cu managerul de caz, organizeaza intalniri periodice cu echipa 
pluridisciplinara, intocmeste minutele intalnirilor, in scopul discutarii cazurilor 
si solutionarii problemelor aparute in evolutia copiilor si tinerelor din Centru; 

h) impreuna cu managerul de caz, organizeaza intalnirile cu echipa 
multidisicplinara si familia copilului; 

i) coordoneza activităţile legate de elaborarea şi implementarea tuturor 
programelor de intervenţie, colaboreaza cu persoane responsabile cu 
implementarea PIS-urilor;  

j) daca e cazul, solicita prin managerul de caz, implicarea unor specialisti din 
afara echipei pluridisiciplinare (din interiorul sau exteriorul institutiei), care 
sa-si ofere expertiza in evaluarea situatiei copilului care urmeaza sa fie admis 
in Centru, precum si in elaborarea PIP-ului; 

k) participa in calitate de responsabil de caz, la intalnirile organizate de seful 
Centrului, la admiterea in Centru a fiecarui copil/tanara, ocazie cu care se 
prezinta situatia copilului/tinerei respective si se asigura informarea acestuia in 
legatura cu regulile din Centru; 

l) asigura comunicarea intre toate partile implicate in rezolvarea cazurilor 
copiilor si tinerelor din Centru; in realizarea atributiilor de serviciu, este 
obligat sa asigure colaborarea cu ceilalti specialisti ai compartimentelor 
specializate din structura D.G.A.S.P.C.; 

m)  colaboreaza permanent cu managerul de caz, care coordoneaza activitatea 
managementului de caz din centru; 

n) colaboreaza cu Compartimentul de evaluare complexa a copilului cu 
dizabilitati / Serviciul de evaluare a persoanei adulte cu handicap, asigurand 
impreuna cu managerul de caz, in acest sens, documentatia pentru prezentarea 
copiilor la acest compartiment, in vederea incadrarii in grad de handicap si/sau 
orientare scolara; 

o) impreuna cu managerul de caz, asigura reeevaluarea situatiilor beneficiarilor 
Centrului, pentru revizuirea PIP-urilor si intocmirea rapoartelor de ancheta 
psihosociala corespunzatoare, pe care le prezinta CPC sau la inainteaza 
Serviciului Juridic Contencios, Resurse Umane si Evaluare Initiala, atunci 
cand e cazul; 

p) intocmesate si reactualizeaza dosarele copiilor si tinerelor din Centru; 
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q) inregistreaza permanent informatiile, progresele, evolutia beneficiarelor 
Centrului, in dosarela acestora; 

r) raspunde de corectitudinea datelor inscrise in dosarele copiilor si tinerelor; 
s) raspunde de intocmirea, actualizarea si arhivarea dosarelor copiilor si tinerilor 

din Centru; 
t) impreuna cu managerul de caz face demersuri pentru reintegrarea familiala a 

copiilor/tinerelor din Centru; 

u) asigura colaborarea si implicarea activa a familiilor copiilor/tinerelor din 
Centru si ii sprijina pe acestia, impreuna cu managerul de caz, in toate 
demersurile intreprinse pe tot parcursul managementului de caz (organizarea 
de intalniri periodice sau la solicitarea acestora, acompaniere, sprijin 
emotional, consiliere); 

v) la implinirea varstei de 18 ani, pentru fiecare tanara, in procesul de 
monitorizare a situatiei acestora elaboreaza documentatia pentru 
instrumentare, impreuna cu managerul de caz, in conformitate cu prevederile 
art. 51 din Legea nr. 272/2004, pe care o inainteaza CPC Teleorman cu 
propunerea corespunzatoare; 

w) initiaza activitati specifice de consiliere pentru tinerele din anii de scoala 
terminali si care urmeaza sa se incadreze in munca, vizand cerintele viitorului 
loc de munca, noua pozitie sociala pe care o va dobandi, statutul social 
sisistemul de relatii interpersonale in care-si va desfasura activitatea; 

x) participa la amenajarea spatiului de locuit al copiilor si tinerelor din Centru, 
actionand pentru personalizarea lui si implica pe copii/tinere in aceasta 
activitate, tinand cont de preferintele lor; elaboreaza activitati educative si 
programul administrativ al copiilor/tinerilor urmarind implementarea lor in 
apartamentul unde-si desfasoara activitatea; 

y) respecta demnitatea copiilor si tinerilor din Centru si foloseste formule de 
adresare preferate de acestia; 

z) are obligatia de a cunoaste particularitatile de varsta, diferentele individuale de 
conduita si istoricul copiilor/tinerelor, astfel incat sa poata stabili o 
comunicare si o relationare adecvata cu acestia; 

aa) abordeaza relatiile cu copii in mod nediscriminator, fara antipatii si 
favoritisme, isi insuseste si respeca legislatia in vigoare cu privire la protectie 
copilului; 

bb) actioneaza in conformitate cu SMO existente, asumandu-si rolurile 
corespunzatoare; 

cc) actioneaza pentru asigurarea unui mediu securizant pentru copil/tanara; 

dd) asigura dreptul la intimitate, pentru copii/tineri, spatiu personal si 
confidentialitate intr-un mod cat mai apropiat de mediul familial; 

ee) aduce la cunostinta sefului Centrului orice disfunctiuni intalnite care pot aduce 
prejudicii copiilor/tinerelor asistate; 

ff)  se autodeclara in caz de imbolnavire; 

gg) isi desfasoara activitatea in toate modulele componente ale Centrului; 

hh) anual isi efectueaza analizele medicale obligatorii, control psihistric, control 
psihologic, control la medicul de familie; 
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ii)  are obligatia de a semnala situatii de abuz, neglijare, exploatare a copilului in 
cadrul Centrului sau in afara Centrului, prin complectarea corespunzatoare a fisei 
de semnalare a abuzului. In Centru este strict interzisa agresarea verbala sau fizica 
a copiilor; sunt interzise masuri disciplinare excesive sau irationale;  

jj)  ii este interzisa difuzarea oricaror date sau informatii legate de copilul aflat in 
centru sau de activitatea din centru, in forma audio, video scrisa sau sub orice alta 
forma; 

kk) nu permite accesul persoanelor straine in incinta centrului, decat numai cu 
acordul expres al sefilor ierarhici; 

ll)  este obligat sa respecte cu strictete confidentialitatea in legatura cu datele si 
informatile pe care le detine in legatura cu activitatea sa, codul de conduita al 
personalului contractual; 

mm) mentine permanent legatura cu ceilalti salariati ai Centrului devenind un 
partener in instruirea si educarea copiilor/tinerelor, efectueaza vizite zilnice si de 
cate ori este nevoie pe module pentru a discuta situatia fiecarui copil; 

nn) primeste si solutioneaza si alte sarcini trasate de Seful Centrului, Directorul 
General Adjunct si Directorul General al institututiei, in limita competentelor 
profesionale pe care le are; 

oo) toate incidentele survenite in timpul programului de lucru le notifica Sefului 
de Centru; 

pp) raspunde alaturi de ceilalti salariati de buna pastrare a bunurilor din dotarea 
Centrului; 

qq) raspunde de corectitidinea cu care furnizeaza informatiile din domeniul sau de 
activitate; 

rr) stabileste si mentine relatii profesionale cu întreg personalul institutiei precum 
si cu parintii copiilor/tinerilor si colaboratorii din afara institutiei;  

ss) raspunde de corectitudinea informatiilor furnizate echipei pluridisciplinare/ 
parintilor în lucrul cu copilul/tânarul;  

tt) colaboreaza cu personalul de specialitate în dezvoltarea si mentinerea 
legaturilor familiale ale copilului/tânarului;  

uu) stabileste si mentine relatii profesionale cu întreg personalul institutiei si are o 
atitudine politicoasa; 

vv) raspunde de corectitudinea si promptitudinea cu care furnizeaza informatiile 
din domeniul sau de activitate; 

ww) supravegherea respectǎrii programului din apartament ; 

xx) sesizarea administratorului sau coordonatorului centrului referitor la 
problemele apărute în domeniul de activitate; 

yy) are obligaţia de a cunoaste si respecta continutul documentelor relevante 
pentru munca sa: misiunea institutiei, MOF, ROF, PI, Codul de conduită pentru 
personalul contractual si procedurile de lucru specifice;  

zz) pastreaza confidentialitatea informatiilor si a documentelor de serviciu;  

aaa) respecta principiile care stau la baza activitatii institutiei si regulile 
deontologice; 

 
(6)Atributii specifice – psiholog: 
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a) cunoaste metodele, tehnicile si procedurile specifice profesiei, legislatia în 
domeniul de activitate si în domeniul protectiei copilului;  

b) face diagnoza nivelului de dezvoltare si adecvare a functiilor psihice ale 
persoanelor asistate, evalueaza nivelul de dezvoltare globala a asistatilor, ca 
fundament de lucru in procesul de formare, evaluare, invatare, educatie si terapie.   

c) realizeaza procesul de evaluare psihologica care trebuie sa includa toate secventele 
concretizate in fise de evaluare psihologica; 

d) elaboreaza instrumentele si materialele cu care lucreaza – fise de observatie, de 
evaluare, etc; 

e) are obligaţia de a utiliza numai teste licenţiate şi a le folosi numai cu atestat de 
liberă practică pentru specialitatea respectivă; 

f) realizarea raportului de consiliere psihologica se face in urma completarii periodice 
a fiselor individuale de consiliere care trebuie sa contina: obiectivul/tema 
terapeutica adecvata, tehnicile si metodele utilizate, observatii si data efectuarii;  

g) elaboreaza si completeaza documentele de inregistrare si evidenta a activitatii de 
consiliere psihologica; 

h) isi desfasoara activitatea in birou, care trebuie sa reprezinte pentru copil/tanar acel 
spatiu in care,  in siguranta isi poate exprima liber emotiile si gandurile si are ca 
obiectiv principal crearea unei bune relatii terapeutice cu beneficiarii centrului; 

i) asigura informarea si consilierea copiilor /tinerilor pe diferite subiecte; 

j) desfăşoară cu tinerii training-uri în cadrul centrului;  

k) pastreaza spiritul stiintific in executarea sarcinilor de serviciu; 
l) asigura confidentialitatea rezultatelor examinarii psihologice si respecta interesul 

superior al copiilor in cazul prezentarii examinarii psihologice unor terti;  

m) pentru monitorizarea eficienta a activitatii desfasurate, este necesara inscrierea 
acestora in registrul de evidenta; raspunde de veridicitarea datelor completate in 
registrul de evidenta al activitatilor;  

n) respecta condiile deontologice specifice profesiei de psiholog;   

o) intocmeste un raport de activitate lunar si il prezinta coordonatorului;  

p) studiaza dosarele copiilor si participa la completarea lor;  
q) face parte din echipa pluridisciplinara a centrului cu care comunica, colaboreaza, si 

asigura o interventie profesionista;  

r) testeaza copiii in scopul unei bune orientari scolare;   
s) realizeaza impreuna cu echipa pluridiscplinara evaluarea detaliata a situatiei 

copilului si programul de interventie specializat PIS ( parte integranta a planului 
individualizat de protectie (PIP); 

t) reevaluaza, impreuna cu toata echipa pluridisciplinară, PIS o dată la 3 luni;  
u) asigura împreună cu persoana de referinţă a copilului/tânărului şi cu managerul de 

caz legatura cu familia copiilor/tinerilor asistati (naturala, largita, substitutiva sau 
potential adoptativa) si consiliează în vederea integrarii – reintegrarii copilului); 

v) contribuie la socializarea copiilor, la dezvoltarea abilitatilor de comunicare si 
relationare cu ceilalti; 

w) stimuleaza dezvoltarea armonioasa a personalitatii copiilor /tinerilor, prin 
formarea deprinderilor de control si autocontrol;  
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x) indruma si ajuta personalul de educatie non-formala in gestionarea conflictelor si 
in aplicarea tehnicilor si metodelor in scopul eliminarii comportamentelor sociale  
inadecvate;  

y) contribuie la prevenirea si terapia tendintelor si manifestarilor de delicventa; 

z) primeste si solutioneaza si alte sarcini trasate de conducerea institutiei, pe linie 
ierarhica, în limita competentelor profesionale pe care le are; 

aa) va notifica toate incidentele survenite in timpul programului de lucru, 
coordonatorului de centru; 

bb) se autodeclara in caz de imbolnavire; 

cc) asigura supravegherea copiilor in timpul zilei impreuna cu ceilalti salariati; 

dd) anual isi efectueaza analizele medicale obligatorii, control psihiatric, control 
psihologic, control la medicul de familie; 

ee) are obligatia de a semnala situatii de abuz, neglijare, exploatare a copilului in 
cadrul centrului sau in afara centrului, prin completarea corespunzatoare a fisei de 
semnalare a abuzului. In centru este strict interzisa agresarea verbala sau fizica a 
copiilor; sunt interzise masurile disciplinare excesive sau irationale;  

ff)   in situatii de abuz trebuie sa verifice datele semnalate printr-o evaluarea initiala a 
situatiei;  

gg)  este interzisa difuzarea oricaror date sau informatii legate de copilul aflat in centru 
sau de activitatea din centru, in forma audio, video scrisa sau sub orice alta forma; 

hh) accesul persoanelor straine in incinta centrului se realizeaza numai cu acordul 
expres al sefilor ierarhici; 

ii)  stabileste si mentine relatii profesionale cu întreg personalul institutiei si are o 
atitudine politicoasa;  

jj)  raspunde de corectitudinea si promptitudinea cu care furnizeaza informatiile din 
domeniul sau de activitate;  

kk) respecta procedurile interne legate de utilizarea si pastrarea în buna functionare a 
echipamentului ; 

ll)  raspunde de informarea imediata a sefului de centru privind orice defectiune în 
functionarea corespunzatoare a institutiei;  

mm) respecta normele de P.S.I.; 

nn) cunoaste si respecta continutul documentelor relevante pentru munca sa: misiunea 
institutiei, MOF, ROF, PI, Codul de conduită pentru personalul contractual si 
procedurile de lucru specifice; 

oo) pastreaza confidentialitatea informatiilor si a documentelor de serviciu; 

pp) respecta principiile care stau la baza activitatii institutiei si regulile deontologice;  

 
ARTICOLUL 11  

PERSONALUL ADMINISTRATIV, GOSPODARIRE, INTRETINERE – 
REPARATII, DESERVIRE  

(1)Personalului administrativ asigură activităţile auxiliare serviciului social: 
aprovizionare, mentenanţă, achiziţii etc. şi este: 
a)muncitor calificat – instalator (712602); 

b)muncitor calificat – bucatar (512001) 

(2) Atribuţii ale personalului administrativ: 

a) activitati de mentenanta, intretinere – reparatii, godpodarire, deservire; 
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(3)Atributii specifice – muncitor calificat – instalator: 
a) cunoaste metodele, tehnicile si procedurile specifice profesiei, legislatia în 

domeniul de activitate si în domeniul protectiei copilului;  
b) cunostinte de instalatii sanitare si termice;  

c) se preocupa de mentinerea in functiune, exploatarea, intretinerea si reparatiile la 
instalatiile sanitare si termice din cadrul C.T.P.T.F.C.N.S. Alexandria. 

d) nu are voie sa înstraineze materiale, piese si obiecte de inventar aflate în gestiunea 
Centrului;  

e) isi însuseste si respecta legislatia în vigoare cu privire la protectia copilului si 
legislatia specifica activitatii proprii;  

f) actioneaza în conformitate cu S.M.O. existente, asumându-si rolurile 
corespunzatoare;  

g) asigura dreptul la intimitate spatiu personal si confidentialitate intr-un mod cat mai 
apropiat de mediul familial, pentru copiii şi tinerii din Centru;  

h) primeste si solutioneaza si alte sarcini trasate de conducerea institutiei, pe linie 
ierarhica, în limita competentelor profesionale pe care le are.  

i) se autodeclara in caz de imbolnavire; 

j) isi desfasoara activitatea la oricare dintre modulele componente ale centrului, in 
funcţie de planificarea coordonatorului Centrului şi la solicitarea acestuia; 

k) asigura supravegherea copiilor in timpul zilei impreuna cu ceilalti salariati, în 
limita timpului disponibil;  

l) anual isi efectueaza analizele medicale obligatorii si control la medicul de familie;  

m) are obligatia de a semnala situatii de abuz, neglijare, exploatare a copilului in 
cadrul centrului sau in afara centrului, prin completarea corespunzatoare a fisei de 
semnalare a abuzului; 

n) in centru este strict interzisa agresarea verbala sau fizica a copiilor; sunt interzise 
masurile disciplinare excesive sau irationale; 

o) este interzisa difuzarea oricaror date sau informatii legate de copiii/tinerii aflati in 
Centru sau de activitatea din centru, fără aprobarea prealabilă a coordonatorului 
Centrului; 

p) accesul persoanelor straine in incinta centrului se realizeaza numai cu acordul 
expres al sefilor ierarhici; 

q) toate incidentele survenite in timpul programului de lucru se notifica 
coordonatorului; 

r) stabileste si mentine relatii profesionale cu întreg personalul institutiei si are o 
atitudine politicoasa;  

s) raspunde de corectitudinea si promptitudinea cu care furnizeaza informatiile din 
domeniul sau de activitate;  

t) respecta procedurile interne legate de utilizarea si pastrarea în buna functionare a 
echipamentului din dotarea centrului;  

u) raspunde de informarea imediata a sefului de Centru, privind orice defectiune în 
functionarea corespunzatoare a institutiei;  

v) respecta normele de P.S.I.; 

w) cunoaste si respecta continutul documentelor relevante pentru munca sa: misiunea 
institutiei, MOF, ROF, PI, Codul de conduită pentru personalul contractual  si 
procedurile de lucru specifice;  



29 
 

x) pastreaza confidentialitatea informatiilor si a documentelor de serviciu; 

y) respecta principiile care stau la baza activitatii institutiei si regulile deontologice;  

z) poarta obligatoriu echipament de protectie, conform normelor sanitare;  

aa) isi desfasoara activitatea în cadrul C.T.P.T.F.C.N.S. Alexandria;  
 
(4)Atributii specifice – muncitor calificat – bucătar:  
a) cunoaste metodele, tehnicile si procedurile specifice profesiei, legislatia în 
domeniul de activitate si în domeniul protectiei copilului;  
b) are capacitate de organizare, rigurozitate în întocmirea proiectelor de meniuri; 

c) are cunostinte de gastronomie;  

d) se preocupa de pregatirea, în cele mai bune conditii igienico-sanitare, a hranei din 
timpul zilei, având grija sa fie pregatite toate alimentele scoase din magazie, în functie 
de numarul de copii ramasi in modul, la data respectiva; 
e) preia, de la magazia de alimente, L.Z.A. de alimente aprobata de catre 
coordonatorul de Centru, conform meniului stabilit pentru ziua respectiva si semnează 
L.Z.A.; 
f) verifica si se asigura ca atât produsele preparate, cât si produsele nepreparate sunt 
bine pastrate, în conformitate cu normele sanitar-veterinare în vigoare;  

g) tine cont, în masura posibilitatilor, de optiunile copiilor în stabilirea proiectului de 
meniu;  
h) meniul se va întocmi împreună cu gestionarul, asistentul medical si reprezentantul 
consiliului copiilor; 
i) are grija în permanenta ca meniurile preparate sa fie gustoase si sa aiba aspect 
placut;  
j) raspunde de circuitul corect al alimentelor eliberate din magazie si al resturilor 
alimentare, precum si de pastrarea lor în conditii corespunzatoare de igiena si 
depozitare;  
k) recoltează probele de alimente din hrana pregătită conform meniului pentru ziua 
respectivă şi le păstrează la temperatura de 4 grade timp de 48 de ore; completează 
graficul de temperatură din frigider;  
l) nu va permite accesul în bucatarie si în spatiile anexe a altor persoane decât a 
personalului de serviciu si a organelor de control din unitate (sef centru, asistent 
medical) si a personalului medico-sanitar sau alte organe de control însotite de seful de 
centru, precum şi a copiilor şi tinerilor din Centru;  
m) nu are voie sa înstraineze alimente si obiecte de inventar aflate în gestiunea 
Centrului;  
n) participă, alături de asistentul medical, magazionerul, şi copiii, la intocmirea 
meniului saptamânal 

o) isi însuseste si respecta legislatia în vigoare cu privire la protectia copilului si 
legislatia specifica activitatii proprii;  

p) actioneaza în conformitate cu S.M.O. existente, asumându-si rolurile 
corespunzatoare;  

q) asigura dreptul la intimitate spatiu personal si confidentialitate intr-un mod cat mai 
apropiat de mediul familial, pentru copiii şi tinerii din Centru;  
r) primeste si solutioneaza si alte sarcini trasate de conducerea institutiei, pe linie 
ierarhica, în limita competentelor profesionale pe care le are.  
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s) se autodeclara in caz de imbolnavire; 

t) isi desfasoara activitatea la oricare dintre modulele componente ale centrului, in 
funcţie de planificarea coordonatorului Centrului şi la solicitarea acestuia; 

u) asigura supravegherea copiilor in timpul zilei impreuna cu ceilalti salariati, în 
limita timpului disponibil;  
v) anual isi efectueaza analizele medicale obligatorii si control la medicul de familie.  

w) are obligatia de a semnala situatii de abuz, neglijare, exploatare a copilului in 
cadrul centrului sau in afara centrului, prin completarea corespunzatoare a fisei de 
semnalare a abuzului. 

x) in centru este strict interzisa agresarea verbala sau fizica a copiilor; sunt interzise 
masurile disciplinare excesive sau irationale; 

y) este interzisa difuzarea oricaror date sau informatii legate de copiii/tinerii aflati in 
Centru sau de activitatea din centru, fără aprobarea prealabilă a coordonatorului 
Centrului; 
z) accesul persoanelor straine in incinta centrului se realizeaza numai cu acordul 
expres al sefilor ierarhici;  

aa) toate incidentele survenite in timpul programului de lucru se notifica 
coordonatorului; 
bb) stabileste si mentine relatii profesionale cu întreg personalul institutiei si are o 
atitudine politicoasa;    

cc) raspunde de corectitudinea si promptitudinea cu care furnizeaza informatiile din 
domeniul sau de activitate;  

dd) respecta procedurile interne legate de utilizarea si pastrarea în buna functionare a 
echipamentului din dotarea bucatariei si a veselei pe care o are în gestiune;  

ee) raspunde de informarea imediata a sefului de Centru, privind orice defectiune în 
functionarea corespunzatoare a institutiei;  

ff)  respecta normele de P.S.I.; 

gg) cunoaste si respecta continutul documentelor relevante pentru munca sa: misiunea 
institutiei, MOF, ROF, PI, Codul de conduită pentru personalul contractual  si 
procedurile de lucru specifice;  

hh) pastreaza confidentialitatea informatiilor si a documentelor de serviciu; 

ii)  respecta principiile care stau la baza activitatii institutiei si regulile deontologice;  

jj)  poarta obligatoriu echipament de protectie, conform normelor sanitare;  

kk) îsi desfasoara activitatea în bucatarie;  

 
ARTICOLUL 12  

FINANTAREA CENTRULUI  

 
(1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea 
resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor 
minime de calitate aplicabile. 

(2) Finanţarea cheltuielilor centrului se asigură, în condiţiile legii, din următoarele 
surse: 
a) bugetul local al judeţului Teleorman; 
b) bugetul de stat; 



c) donapi, sponsorizari sau alte contribupi din partea persoanelor fizice ori juridice din 
$ara §i din strainatate;
d) fonduri exteme rambursabile §i nerambursabile;
e) alte surse de fmanjare, in conformitate cu legislajia in vigoare.

ARTICOLUL 13 
DISPOZITII FINALE

(1) Serviciile specializate §i compartimentele din cadrul Direcpei Generate de 
Asisten^a Sociala §i Protecpa Copilului Teleorman sunt obligate sa asigure Centrul 
teritorial pentru protectia de tip familial a copilului cu nevoi speciale Alexandria 
sprijinul necesar pentru indeplinirea atribupilor ce ii revin.
(2) Prezentul regulament de organizare §i funcponare se completeaza cu prevederile 
actelor normative in domeniu §i ale hotararilor Consiliului Jude^ean Teleorman.
(3) Modificarea §i completarea prezentului regulament se face numai prin hotarare a 
Consiliului Judejean Teleorman.

p. PRE$EDINTE,

Vicepresedinte, 
Cristescu Ionel Danut

Contrasemneaza,
judetului,

Director executiv,
Ec. Melintescu Valentina

Director executiv, 
Jr.^nescu Iuiiana
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REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL 
CENTRULUI DE INGRIJIRE SI ASISTENTA VIDELE  

 
ARTICOLUL 1  

Definiţie 

 
(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al „Centrului 
de Îngrijire şi Asistenţă Videle”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean, prin 
care a fost înfiinţat, în vederea asigurării funcţionării acestuia cu respectarea 
standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor 
beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile oferite etc. 
(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele 
beneficiare, cât şi pentru angajaţii centrului şi, după caz, pentru membrii familiei 
beneficiarilor, reprezentanţii legali/convenţionali, vizitatori. 
 

ARTICOLUL 2  

Identificarea serviciului social 
 

(1)„Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Videle”, are cod serviciu social 8790 CR-D-I,  
este organizat şi funcţionează în cadrul Complexului de Servicii pentru Persoane 
Adulte cu Handicap Videle" din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Teleorman, în regim de componentă funcţională a acesteia, fără 
personalitate juridică, având sediul Str. Intrarea Spitalului, nr 38, Videle, jud. 
Teleorman 
(2) D.G.A.S.P.C. Teleorman este furnizor de servicii sociale, acreditat prin Certificat 
de Acreditare Seria  AF nr. 001154 de catre Comisia judeteana de acreditare a 
furnizorilor de servicii sociale Teleorman, iar Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Videle   
este licentiat provizoriu cu autorizatia de functionare nr. 2964 din 18.05.2016, emisa 
de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale si Persoanelor Vârstnice. 

 
ARTICOLUL 3 

Scopul serviciului social 
 

(1)„Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Videle” este centru de tip rezidenţial şi are rolul 
de a asigura, la nivel judeţean, prin serviciile furnizate, aplicarea politicilor şi 
strategiilor de asistenţă specială a persoanelor cu handicap, prin creşterea şanselor 
recuperarii şi (re)integrarii acestora în familie ori în comunitate, şi prin acordarea 
sprijinului şi asistenţei pentru prevenirea situaţiilor ce pun în pericol securitatea 
persoanelor cu handicap.  
(2) Obiectivele serviciului vizeaza asigurarea nevoilor de baza si furnizarea de   
servicii profesioniste si personalizate de ingrijire, si reabilitare( asistenta medicala, 
evaluare/consiliere psihologica, kinetoterapie,terapie ocupationala,etc.), educatie 
sanitara, intarirea si dezvoltarea de autonomie personala, consiliere in vederea 
mentinerii  relatiei cu familia. 
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ARTICOLUL 4 
Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare 

 
(1)„Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Videle” funcţionează cu respectarea prevederilor 
cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, reglementat de 
Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, Legea nr. 448/2006, privind protectia 
si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare precum şi a altor acte normative secundare aplicabile 
domeniului. 
(2) Standardul minim de calitate  pentru acreditarea serviciilor sociale destinate 
persoanelor adulte cu dizabilităţi – Ordinul nr. 67/2015 privind aprobarea 
Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate 
persoanelor adulte cu dizabilităţi; 
(3)„Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Videle” este înfiinţat prin Hotărârea Consiliului 
Judeţean Teleorman nr. 58 din 30 decembrie 2004, funcţionează în cadrul Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman si are capacitatea 
maxima de 46 de locuri. 
 

ARTICOLUL 5 
Principiile care stau la baza acordării serviciului social 

 
(1)„Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Videle” se organizează şi funcţionează cu 
respectarea principiilor  generale care guvernează sistemul naţional de asistenţă 
socială, precum şi a principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale 
prevăzute în legislaţia specifică, în convenţiile internaţionale ratificate prin lege şi în 
celelalte acte internaţionale în materie la care România este parte, precum şi în 
standardele minime de calitate aplicabile. 
(2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul „Centrul 
de Îngrijire şi Asistenţă Videle” sunt următoarele: 
a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare; 
b) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte 
egalitatea de şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi 
demnitatea personală şi întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu 
privire la persoanele beneficiare; 
c) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare; 
d) deschiderea către comunitate; 
e) asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea 
drepturilor lor; 
f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în 
unitate a unui personal mixt; 

g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-
se cont, după caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi 
capacitate de exerciţiu; 
h) facilitarea menţinerii relaţiilor personale ale beneficiarului şi a contactelor directe, 
după caz, cu fraţii, părinţii, alte rude, prieteni, precum şi cu alte persoane faţă de care 
acesta a dezvoltat legături de ataşament; 
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i) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare; 
j) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare; 
k) preocuparea permanentă pentru identificarea soluţiilor de integrare în familie sau, 
după caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza 
potenţialului şi abilităţilor persoanei beneficiare de a trăi independent; 
l) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active 
a acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate; 
m) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare; 
n) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale; 
o) primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea 
propriilor capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor 
de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat; 
p) colaborarea centrului cu serviciul public de asistenţă socială. 
 

ARTICOLUL 6 
Beneficiarii serviciilor sociale 

 
(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în „Centrul de Îngrijire şi Asistenţă 
Videle” sunt persoane adulte cu handicap, care nu au posibilitaţi de îngrijire şi 
întreţinere în propria familie sau în cadrul comunităţii, sunt dependenţi de servicii 
sociale specializate şi care au domiciliul pe raza administrativ – teritorială a judeţului 
Teleorman. 
(2) Criterii de admitere: 
a) centrul rezidential realizeaza admiterea beneficiarilor in conditiile legii si numai 
daca pot acorda serviciile minime necesare pentru a raspunde nevoilor beneficiarilor. 
b) admiterea persoanelor cu dizabilitati,  in centru se realizeaza numai in cazul in care 
asistarea, ingrijirea, recuperea si protectia nu se poate realiza la domiciliu ori in cadrul 
altor centre; 
c) pot fi admise, in regim de urgenta, persoane fara locuinta, venituri sau persoane 
suport care sa le ofere sprijin si ingrijire; 
d) admiterea in centru se realizea cu incheierea unui contract de furnizarii de servicii. 
e) persoanele adulte cu dizabilitati asistate in centru sau sustinatorii legali ai acestora, 
in functie de veniturile personale ale persoanelor cu dizabilitati, au obligatia de a plati 
contributia lunara stabilita conform legii. In acest sens aceste persoane  trebuie sa 
semneze angajamentul de plata, parte integranta din contractul de servicii.    
f) sa aibe domiciliul pe raza judetului Teleorman (exceptie fac cazurile in  care exista 
acordul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului de a achita 
costul mediu lunar de cheltuieli stabilit pentru respectivul serviciu social in care 
urmeza sa fie admisa persoana cu handicap). 
g) sa detina un  certificat de incadrare intr-un grad de handicap mental, psihic. 
(3)Acte necesare:     
a) documentatia pentru institutionalizarea unei persoane adulte cu dizabilitati este 
reglementata de actele normative in vigoare. 

b) dosarul de admitere in centru rezidential pentru persoane adulte cu dizabilitati, 
contine urmatoarele documente: 
1.cerere de admitere in centru, semnata de beneficiar sau de reprezentatul legal; 
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2.decizia de admitere, aprobata sau, dupa caz, avizata de conducatorul centrului / 
reprezentantul furnizorului, in original;   
3.copie dupa actele de identitate ( persoana cu handicap si reprezentanti legali); 
4.copii de  pe certificatele de nastere, de casatorie si de pe actul de identitate ale 
persoanei cere solicita admiterea, ale parintilor, ale copiilor, ale sotului sau sotiei, 
dupa caz, ori ale reprezentantilor legali ai acestuia; 
5.declaratie privind lipsa sustinatorilor legali, dupa caz; 
6.acte doveditoare privind veniturile: adeverinta de salariu, talon de pensie, adeverinte 
de venit eliberate de organele financiare teritoriale, alte acte sau, dupa caz, declaratia 
pe proprie raspundere ca nu are venituri, autentificat; 
7.adeverinta de venit; 
8.documente doveditoare privind situatia locativa; 
9.ultimul talon de pensie ( daca e cazul); 
10. raportul de ancheta sociala; 

11,copii de pe hotarari judecatoresti actualizate, prin care s-au stabilit obligatii de 
intretinere ale unor persoane in favoarea sau in obligatia celui care solicita admiterea; 

12. investigatii paraclinice / analize medicale ( MRF, testul HIV, VDRL si dovada de 
la medicul de familie ca poate convietui in colectivitate si nu are boli contagioase); 

13.dovada eliberata de serviciul specializat al primariei in a carei raza teritoriala isi are 
domiciliul sau resedinta persoana cu handicap, prin care se atesta ca acestuia nu i s-a 
putut asigura protectia si ingrijirea la domiciliu sau in cadrul altor servicii din 
comunitate. 
(4)Dosarul pentru institutionalizare impreuna cu referatul tip semnat si aprobat de 
conducerea institutiei se inainteaza la Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu 
Handicap, pentru emiterea Deciziei de stabilirea unei masuri de protectie a persoanei 
cu dizabilitati intr-un centru rezidential. 
(5)Dosarul pentru institutionalizare al persoanei, referatul tip, Decizia Comisiei de 
Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap si referatul de situatie prin care s-a propus 
admiterea in centru, aprobat de conducerea institutiei sunt documentele care stau la 
baza Dispozitiei de admitere. 
(6)In „Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Videle” sunt admise persoane cu : 
a) handicap psihic; 
b) handicap mintal; 
c)handicap asociat; 
(7)Admiterea beneficiarilor în cadrul C.I.A. Videle se face în limita locurilor 
disponibile. 
(8)Centrul detine şi aplică o procedură proprie de admitere: 
a) admiterea unei persoane cu handicap în Centru se face în cazul în care acesteia nu i 
se pot asigura protecţia şi îngrijirea la domiciliu sau în cadrul altor servicii din 
comunitate; 
b) admiterea în C.I.A. Videle se face de catre D.G.A.S.P.C. Teleorman. Directorul 
General emite dispoziţia de admitere.; c) beneficiarii care realizeaza venituri proprii 
din pensii de orice natura, din indemnizatii sau din alte drepturi acordate potrivit legii, 
precum şi din alte surse cu caracter permanent sunt obligate la plata contribuţiei lunare 
de întreţinere,conform legislaţiei în vigoare; 
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d) la admitere se face evaluarea nevoilor individuale ale beneficiarilor în termen de 
maxim 7 zile de la admiterea acestuia în Centru; 
e) se întocmeşte Planul Individual de Intervenţie care include: Programul Individual 
de Îngrijire, Programul Individual de Recuperare, Programul Individual de 
Integrare/Reintegrare Sociala; 
f) centrul efectuează reevaluarea nevoilor beneficiarilor conform unui calendar 
prestabilit; 
g) reevaluarea se realizează anual, precum şi atunci când situaţia o impune, respectiv 
dacă apar modificări semnificative ale stării de sănătate şi ale statusului funcţional 
fizic şi/sau psihic al beneficiarului; 
(9) Conditii de incetare a serviciilor: 
(a) incetarea serviciilor se realizează la cererea beneficiarilor, precum şi în alte 
condiţii cunoscute şi acceptate de aceştia; 
(b) centrul detine şi aplica o procedura proprie de încetare/sistare a serviciilor;   
(c) principalele situaţii în care centrul poate sista acordarea serviciilor către beneficiar 
pe o anumita perioadă de timp sunt urmatoarele: 

1. la cererea motivata a beneficiarului în scopul ieşirii pe o perioadă determinată 
din centru; se solicită acordul scris al persoanei care îi va asigura gazduirea şi 
îngrijirea necesară pe perioada respectivă; 

2. în caz de internare în alt spital, în baza recomandarilor medicului curant sau a 
personalului medical din serviciul de ambulanţa; în cele doua situaţii de mai 
sus, beneficiarul are toate drepturile care decurg din furnizarea serviciilor 
medicale, în condiţiile contractului-cadru; 

3. în caz de transfer într-un alt centru/instituţie, în scopul efectuarii unor terapii 
sau programe de recuperare/reabilitare funcţională sau de integrare/reintegrare 
socială pe perioadă determinată în masura în care aceste servicii nu sunt 
furnizate în proximitatea centrului; se solicita acordul scris al 
centrului/institutiei către care se efectueaza transferul beneficiarului; 

4. în cazuri de forţă majoră (cataclisme naturale, incendii, aparitia unui focar de 
infecţie etc.) centrul stabileşte împreuna cu beneficiarul şi serviciul public de 
asistenţa socială modul de soluţionare a situaţiei fiecarui beneficiar (transfer în 
alt centru, revenirea în familie pe o perioada determinata, etc.).   

d) principalele situaţii în care înceteaza/se sisteaza serviciile pe perioada 
nedeterminată, precum şi modalitaţile de intervenţie sunt urmatoarele: 

1. la cererea beneficiarului care are prezervată capacitatea de discernămant, sub 
semnatură (se solicită beneficiarului să indice în scris locul de 
domiciliu/rezidenţă); în termen de 5 zile de la ieşirea beneficiarului din centru 
se notifică în scris serviciul public de asistenţă socială de la nivelul primariei 
localitaţii pe a cărei raza teritorială va locui persoana, respectiva cu privire la 
prezenţa beneficiarului în localitate, pentru a facilita verificarea condiţiilor de 
găzduire şi îngrijire oferite; 

2. dupa caz, la cererea reprezentantului legal al beneficiarului lipsit de 
discernământ şi angajamentul scris al acestuia cu privire la respectarea 
obligaţiei de a asigura găzduire, îngrijirea şi întreţinerea acestuia; în termen de 
48 ore de la ieşirea beneficiarului, centrul notifică telefonic şi în scris, serviciul 
public de asistenţă socială pe a cărei raza teritorială va locui beneficiarul, 
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respectiv cu privire la prezenţa beneficiarului în localitate, pentru a facilita 
verificarea condiţiilor de găzduire şi îngrijire oferite; 

3. transfer pe perioadă nedeterminată în alt centru, la cererea scrisa a 
beneficiarului sau, dupa caz, a reprezentantului său legal; anterior ieşirii 
beneficiarului din centru se verifica acordul centrului în care se va transfera 
acesta; 

4. la recomandarea centrului rezidenţial dacă nu mai are capacitatea de a acorda 
serviciile corespunzatoare nevoilor beneficiarului; centrul satbileşte cu 
beneficiarul/reprezentantul său legal şi D.G.A.S.P.C. Teleorman modul de 
soluţionare a situaţiei (transfer în alt centru, revenirea în familie pe perioadă 
determinată, etc.); 

5. în caz de deces al beneficiarului; 

6. în cazul în care beneficiarul nu mai respecta clauzele contractuale, inclusiv din 
motive imputabile acestuia.           

e) persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în  „Centrul de Îngrijire şi 
Asistenţă Videle” au următoarele drepturi: 

1. să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază 
de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanţă personală ori socială; 

2. să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, 
respectiv la luarea deciziilor privind intervenţia socială care li se aplică; 

3. să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi 
primite; 

4. să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atât timp cât se menţin 
condiţiile care au generat situaţia de dificultate; 

5. să fie protejaţi de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de 
exerciţiu; 

6. să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime; 
7. să participe la evaluarea serviciilor sociale primite; 
8. să li se respecte toate drepturile speciale.  

(10) Drepturile beneficiarilor sunt prevăzute în Carta drepturilor beneficiarilor 
aprobată în condiţiile legii. 
(11) Centrul deţine şi aplică un Cod propriu de etică care cuprinde un set de reguli ce 
privesc, în principal, asigurarea unui tratament egal pentru toţi beneficiarii, fară nici 
un fel de discriminare, acordarea serviciilor exclusiv în interesul beneficiarilor şi 
pentru protecţia acestora, respectarea eticii profesionale în relaţia cu beneficiarii. 
(12) Centrul organizeaza sesiuni de instruire a personalului privind prevederile 
Codului de Etică, iar aceste sunt consemnate în Registrul de evidenţă privind 
perfecţionarea continuăa personalului. 
(13) Centrul ia masuri pentru prevenirea şi combaterea oricaror forme de tratament 
abuziv, neglijent, degradant asupra beneficiarilor. Centrul îşi stabileşte propria 
procedură privind sesizările şi reclamaţiile prin care se stabileste: modul de 
comunicare cu beneficiarii, modul de formulare a sesizarilor şi reclamaţiilor, cui i se 
adresează şi cum se înregistrează, modalitatea de raspuns catre beneficiar si modul de 
solutionare.   
(14) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în „Centrul de Îngrijire şi 
Asistenţă Videle” au următoarele obligaţii: 
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a) să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială, 
medicală şi economică; 
b) să participe, în raport cu vârsta, situaţia de dependenţă etc., la procesul de furnizare 
a serviciilor sociale; 
c) să contribuie, în conformitate cu legislaţia în vigoare, la plata serviciilor sociale 
furnizate, în funcţie de tipul serviciului şi de situaţia lor materială; 
d) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală; 
e) să respecte prevederile prezentului regulament. 
 

ARTICOLUL 7 
Activit ăţi şi funcţii  

 
(1)Principalele funcţiile ale serviciului social „Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Videle” 
sunt următoarele: 
a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea 
următoarele activităţi: 
1. reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana 
beneficiară; 
2. găzduire pe perioada nedeteminata; 
3. îngrijire personală; 
4. asistenta medicala; 
5. recuperare; 
6. reabilitare; 
7. socializare. 
b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi 
publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor 
activităţi: 
1. elaboreaza si utilizeaza materiale informative privind serviciile furnizate, inclusiv in 
forme accesibile persoanelor cu handicap; 
2. dezvoltarea de parteneriate cu organizaţiile neguvernamentale, de cult sau cu 
instituţii publice în vederea diversificării serviciilor oferite beneficiarilor; 
3. consilierea şi informarea beneficiarilor asistati, precum şi a familiilor acestora, in 
legătură cu problematica protectiei sociale, cu drepturile şi obligatiile ce le revin;  
4. elaborarea de rapoarte de activitate; 
c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de 
promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de 
dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de 
persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activităţi: 
1.organizarea de activitati cultural – educative si de socializare atat in interiorul 
centrului, cat si in afara acestuia; 

2.asigura, prin intermediul specialistilor, integrarea persoanelor cu handicap in grupuri 
mici si mixte, prin realizarea un relatii interumane cu valoare instructiva si educativa; 

3.sprijin în vederea integrării sociale, prin activităţi de sensibilizare a comunităţii cu 
privire la problematica persoanelor cu dizabilitati în situaţie de risc, activităţi 
recreative şi orice alte activităţi care pot avea un rol important pentru socializarea şi 
integrarea în comunitate;  
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4.asigura beneficiarilor sprijin pentru a deveni membri activi şi responsabili ai 
comunitatii de  apartenenta. 

d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi: 
1.elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a 
serviciilor; 
2.realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate; 

3.elaborarea planurilor personalizate de intervenţie, în conformitate cu proiectul de 
viaţă şi nevoile beneficiarilor, în funcţie de situaţia fiecărui beneficiar in parte;  

e) de administrare a resurselor financiare, materiale si umane ale centrului prin  
instruirea beneficiarilor în vederea întreţinerii şi folosirii corecte şi eficiente a bazei 
materiale şi a fondurilor băneşti; 

 
ARTICOLUL 8  

STRUCTURA ORGANIZATORICA, NUMARUL DE POSTURI SI 
CATEGORIILE DE PERSONAL  

 
(1) Centrul de Ingrijire si Asistenta Videle functioneaza cu un numar de 43,5  posturi 
din care: 
a) personal de conducere: sef de complex — 0,5 post; 
b) personal de specialitate de ingrijire asistenta; personal de specialitate si auxiliar: 
1.  asistent medical generalist — 8 posturi; 

1. medic – 1 post ; 
2. infirmieri — 25 posturi; 
3. psiholog —1 posturi; 
4. educator — 0,5 posturi; 

5. kinetoterapeut — 1 posturi; 

c) personal cu functii administrative, gospodarire, intretinere-reparatii, deservire 

1. inspector de specialitate — 0,5 posturi; 
2. administrator — 0,5  vacant 

3. muncitor calificat - bucatar — 2 posturi 

4. sofer — 0,5 posturi 
5. muncitor calificat – electrician — 0,5 posturi 
6. muncitor calificat – instalator — 0,5 posturi 

7. muncitor calificat – fochist  — 1,5 posturi 

8. ingrijitor – 0,5 posturi. 
(2) Personalul de specialitate reprezinta  84% din totalul personalului. 

 
ARTICOLUL 9 

Personalul de conducere 
 

(1) Coordonarea, îndrumarea şi controlul activitaţii curente a Centrului de Îngrijire şi 
Asistenţă Videle  sunt asigurate de către şeful de complex. 

Atribuţiile sefului de complex sunt: 
a) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de catre 
personalul centrului şi propune organului competent sancţiuni disciplinare pentru 
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salariaţii care nu îşi îndeplinesc în mod corespunzător atribuţiile, cu respectarea 
prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.; 
b) elaborează rapoartele generale privind activitatea centrului, stadiul implementării 
obiectivelor şi întocmeşte informări pe care le prezintă D.G.A.S.P.C. Teleorman; 
c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi 
perfecţionare; 
d) colaborează cu alte centre/alţi furnizori de servicii sociale şi/sau alte structuri ale 
societăţii civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătăţirii permanente a 
instrumentelor proprii de asigurare a calităţii serviciilor, precum şi pentru identificarea 
celor mai bune servicii care sa răspundă nevoilor persoanelor beneficiare; 
e) întocmeşte raportul anual de activitate; 
f) asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii centrului; 
g) desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii centrului în comunitate; 
h) ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la 
încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce; 
i) răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul centrului şi 
dispune, în limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea 
acestor activităţi sau, după caz, formulează propuneri în acest sens; 
j) organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a 
regulamentului de organizare şi funcţionare; 
k) reprezintă centrul în relaţiile cu D.G.A.S.P.C. Teleorman şi, după caz, cu 
autorităţile şi instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din 
străinătate; 
l) asigură comunicarea şi colaborarea permanentă cu serviciul public de asistenţă 
socială de la nivelul primăriei şi de la nivel judeţean, cu alte instituţii publice locale şi 
organizaţii ale societăţii civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor; 
m) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi 
beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare; 
n) asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale; 
o) administrează resursele Centrului, conform misiunii acestuia şi în baza normelor 
legale în vigoare; 
p) realizează evaluarea performanţelor individuale, prin întocmirea fişelor anuale de 
evaluare a performanţelor profesionale;  
r) întocmeste fişele postului pentru personalul din subordine;  
s) răspunde de aplicarea tuturor normelor privitoare la asigurarea tehnicii securităţii 
muncii şi decide componenţa comisiei P.S.I.; 
t) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 
(2) Funcţia de sef de centru se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condiţiile 
legii. 
(3) Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de sef de centru trebuie să fie absolvenţi cu 
diplomă de învăţământ superior în domeniul psihologie, asistenţă socială şi sociologie, 
cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenţi cu 
diplomă de licenţă ai învăţământului superior în domeniul juridic, medical, economic 
şi al ştiinţelor administrative, cu experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor 
sociale. 
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(4) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a sefului de complex se face în 
condiţiile legii. 
(5) Şeful centrului organizează zilnic, săptămânal sau ori de câte ori se impune, 
întâlniri, consultări cu angajaţii pentru reglementarea problemelor curente şi pentru 
găsirea unor soluţii de îmbunătăţire a calităţii îngrijirii persoanelor asistate.      
 

ARTICOLUL 10 
PERSONALUL DE SPECIALITATE DE INGRIJIRE SI ASISTENT A. 

PERSONAL DE SPECIALITATE SI AUXILIAR  
 

(1) Personalul de specialitate : 
a) asistent medical generalist ( COR 325901),  
b) educator; 
c) infirmiera ( COR   532103); 
d) medic de medicina de familie ( COR  221108); 
e) kinetoterapeut (226405); 
f) psiholog ( COR   263411). 

(2) Atributiile ale personalului de specialitate: 
a) asigura derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea 
prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile si a prezentului 
regulament; 
b) colaboreaza cu specialisti din alte centre in vederea solutionarii cazurilor; 
identificarii de resurse etc.; 
c) monitorizeaza respectarea standardelor minime de calitate. 
d) sesizeaza conducerii centrului situatii care pun in pericol siguranta beneficiarului, 
situatii de nerespectare a prevederilor prezentului regulament etc. 
e) intocmeste rapoarte periodice cu privire la activitatea derulata. 
f) face propuneri de imbunatatire a activitatii in vederea cresterii calitatii   serviciului 
si respectarii legislatiei. 
g) alte atributii prevazute in standardul minim de calitate aplicabil. 
 
(3)  Atributiile specifice postului de asistent medical: 

a) asigura impreuna si sub directa coordonare a medicului cu care lucreaza, 
pastrarea sanatatii si profilaxia imbolnavirilor, educatia pentru sanatate, redarea 
autonomiei beneficiarilor, efectuarea tehnicilor si procedurilor aferente 
exercitarii optime a actului medical ; 

b) asista medicul cu care lucreaza, la consultarea si diagnosticarea beneficiarilor si 
la efectuarea tehnicilor medicale corespunzatoare;  

c) executa pe baza prescriptiilor medicale explorarile diagnostic, tratamentele, 
vaccinarile si dupa caz procedurile medicale si masurile de recuperare, 
administrarea medicamentelor, aplicarea regimului alimentar, etc. 

d) raporteaza medicului observatiile privind evolutia starii de sanatate si 
recuperatorie a beneficiarilor, completeaza in fisele acestora parametrii care 
confirma observatiile facute; 

e) semnaleaza medicului cazurile de imbolnaviri intercurente asigurand dupa caz 
izolarea beneficiarilor respectivi ; 
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f) programeaza si insoteste beneficiarii la efectuarea examenelor de specialitate si 
dupa caz a masurilor de recuperare ; 

g) efectueaza controlul epidemiologic la intrarea in unitate a beneficiarilor precum 
si la revenirea acestora in unitate dupa invoiri, tratament in unitati medicale 
specializate ; 

h) organizeaza si participa la aplicarea in unitate a masurilor igienico-sanitare sau 
antiepidemice; 

i) participa si raspunde de efectuarea zilnica a curateniei ;   
j) organizeaza si efectueaza igiena individuala a beneficiarilor, dispune sau dupa 

caz aplica masurile care se impun ( toaleta zilnica, baie, imbracarea si 
schimbarea beneficiarilor ).  

k) ajuta beneficiarii pentru a-si forma autonomie in igiena personala si hranire ; 
l) raspunde de sanatatea beneficiarilor in timpul programului de lucru ; 
m) creeaza un mediu securizat ( fizic si afectiv ) pentru viata beneficiarilor, se 

implica in amenajarea spatiilor de joaca si odihna ; 
n) participa la eliberarea alimentelor din magazie, urmareste ca toate alimentele sa 

fie folosite la prepararea hranei, verifica calitatea preparatelor si raspunde de 
cantitatea si calitatea alimentelor ; 

o) serveste mancarea beneficiarilor impreuna cu educatorul si infirmiera, insistand 
asupra deprinderilor beneficiarilor de a fi ordonati la masa, participa la spalarea 
veselei ; 

p) gestioneaza echipamentul beneficiarilor, sunt raspunzatori de intretinerea 
acestuia in bune conditii ; 

q) raspunde pentru pastrarea in conditii optime a camerelor, mobilierului si altor 
bunuri din dotare ; 

r) este membru al echipei multidisciplinare; 

s) întocmeşte şi completează planul de recuperare din cadrul Planului Individual  
de  Interventie; 

t) intocmeste fisele de evaluare individuala de inregistrare a progresului; 
 

(4)   Atributiile specifice postului de educator: 
a) elaboreaza proiecte de interventie in scopul prevenirii si combaterii 

institutionalizarii; 
b) pune la dispozitia persoanelor interesate pentru internare documentele care 

compun dosarul de internare; 
c) da relatii apartinatorilor sau persoanelor interesate pentru internare cu privire la 

specificul unitatii, activitatea ce se desfasoara in unitate, conditiile oferite ; 
d) colaboreaza cu comisia de aprobare a dosarelor de internare ; 
e) acorda sprijin dupa caz persoanelor interesate in vederea obtinerii unor ajutoare 

banesti, materiale si sociale precum si altele asemenea ; 
f) participa la adoptarea deciziilor privind incadrarea in grupe de probleme a      

persoanelor care necesita protectie sociala si la stabilirea modalitatilor de 
utilizare a problemelor identificate ; 

g) furnizeaza persoanelor interesate sau apartinatorilor acestora informatii privind 
drepturile de care beneficiaza in conformitate cu legislatia in vigoare precum si 
scopul functionarii Centrului de Ingrijire si Asistenta Videle ; 
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h) colaboreaza cu fundatii, asociatii si corporatii non-guvernamentale la   
realizarea unor programe care se adreseaza persoanelor internate ; 

i) insoteste persoanele internate impreuna cu infirmiera sau asistentul medical la 
consultatiile medicale de specialitate precum si in relatiile cu alte institutii ; 

j) in cazuri de deces a persoanelor internate se ocupa de rezolvarea cazului 
respectiv, formalitatile legale, anuntul familiei, pana la inhumare; 

k) participa alaturi de ceilalti membrii ai echipei multidisciplinara la evaluarea    
complexa a beneficiarilor centrului ; 

l) raspunde direct de evaluarea situatiei sociale a fiecarui beneficiar avand ca 
document de baza ancheta sociala reactualizata ; 

m) participa la elaborarea si punerea in aplicare a Planului de Interventie referitor 
la integrarea/ reintegrarea sociala/socializare ; 

n) mediaza relatia dintre beneficiari si familiile acestora (dupa caz), pe deoparte si 
diferite institutii care au responsabilitati in domeniul social, pe de alta parte ; 

o) colaboreaza cu familiile beneficiarilor pentru a verifica daca nu exista 
posibilitatea ca beneficiarul centrului sa fie reintegrat in familie si pentru a 
responsabiliza familia in legatura cu viitorul acestuia ; 

p) tine evidenta dosarelor personale si se ocupa de completarea periodica a 
documentelor cuprinse in ele ; 

q) intocmeste procesul verbal de admitere al beneficiarilor in cadrul Comisiei de 
Admitere in centru ; 

r) inainteaza catre D.G.A.S.P.C. Teleorman referatul pentru emiterea dispozitiei 
de admitere a beneficiarilor; 

s) organizeaza activitati instructiv – educative  de socializare cu grupe de 
beneficiari sau individual ; 

t) este membru al echipei multidisciplinare; 

u) întocmeşte şi completează planul de recuperare din cadrul Planului Individual  
de  Interventie; 

v) intocmeste fisele de evaluare individuala de inregistrare a progresului; 
w) raspunde si completeaza dosarele sociale ale persoanelor internate. 

 

(5)  Atributiile specifice postului de infirmiera: 
a) preia beneficiarii de la tura precedenta, urmareste toate problemele aparute 

(medical, numeric, igienic, inventar); 
b) respecta regulile de igiena la locul de munca, curatenia si ordinea; 
c) participa alaturi de asistentul medical si educator la toaleta asistatilor, culcarea 

lor, supravegherea in timpul somnului, plimbarilor; 
d) supravegheaza permanent curatenia beneficiarilor, schimbandu-i ori de cate ori 

este nevoie; 
e) participa la alimentarea beneficiarilor respectand conditiile de igiena sub 

supravegherea asistentului medical; 
f) preda lenjeria murdara, o preia pe cea curata, raspunde de inventarul 

beneficiarilor si al camerelor; 
g) pastreaza in bune conditii lenjeria si o reconditioneaza la nevoie; 
h) efectueaza si raspunde de curatenia in camere, hol, scari,  sala de mese, sala de 

relaxare; 
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i) ia masuri de asigurare a securitatii beneficiarilor; 
j) informeaza asistentul medical de orice modificare a starii generale a 

beneficiarilor; 
k) informeaza compartimentul administrativ de orice defectiune aparuta in camere. 
l) Ajuta asistentul medical la recoltarea produselor biologice si la administrarea 

tratamentului; 
m) respecta programul zilnic al beneficiarilor; 
n) ajuta educatorul in desfasurarea programului educativ; 
o) insoteste educatorul sau asistentul medical la examinarile medicale de 

specialitate ale beneficiarilor. 
 

(6)   Atributiile specifice postului de medic: 
a) efectueaza vizita medicala zilnic; 
b) prescrie tratamentul acut ori de cate ori este cazul, urmareste administrarea lui 

si evolutia bolii pana la vindecare; 
c) prescrie si reevalueaza permanent tratamentul cronic al asistatilor; 
d) colaboreaza cu medicii specialisti din Policlinica si Spitalul orasenesc Videle 

ori de cate ori este cazul; 
e) intocmeste meniurile zilnice respectand necesarul de calorii in functie de 

varsta, sex si patologie; 
f) urmareste respectarea conditiilor de igiena in unitate; 
g) coordoneaza si controleaza activitatea personalului de asistenta directa; 
h) respecta regulile de protectie a muncii si PSI; 
i) este membru al echipei multidisciplinare; 

j) întocmeşte şi completează planul de recuperare din cadrul Planului Individual  
de  Interventie; 

k) intocmeste fisele de evaluare individuala de inregistrare a progresului; 
 

(7)   Atributii functiei specifice de kinetoterapeut: 
a) este membru al echipei multidisciplinare; 

b) execută programul de kinetoprofilaxie sau kinetoterapie după caz; 
c) realizează testări ini ţiale, intermediare şi finale pentru beneficiarii aflati in 

evidenţa sa; 
d) colaborează cu ceilalti salariaţi ai Centrului pentru îndeplinirea obiectivelor 

propuse; 
e) sesizează medicul curant sau unitatea sanitară de urgenţă, în cazul apariţiilor, 

problemelor medicale în timpul procesului de recuperare; 
f) creează un mediu securizant (fizic şi psihic) pentru viaţa beneficiarilor; 
g) colaboreaza cu ceilalti membrii ai echipei pluridisciplinare în ceea ce priveşte 

programul terapeutic propus; colaborează permanent cu managerul de caz, îi 
transmite acestuia informaţiile şi documentele solicitate pentru instrumentarea 
cazurilor asistatilor care beneficiază de serviciile Centrului sau pentru care 
reprezentanţii legali ai acestora solicită admiterea în cadrul Centrului; 

h) se ocupă de amenajarea sălii de kinetoterapie şi răspunde de aparatura existentă; 
răspunde, impreună cu ceilalti salariaţi ai Centrului, de păstrarea bunurilor din 
dotarea Centrului; 
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i) întocmeşte şi completează planul de recuperare din cadrul Planului Individual  
de  Interventie; 

j) intocmeste fisele de evaluare individuala de inregistrare a progresului; 

k) informeaza conducerea unitatii asupra aspectelor deosebite privind aplicarea si  
rezultatele planului de recuperare; 

l) asigură şi răspunde de aplicarea tuturor măsurilor de igienă pe care le implică  
actul  terapeutic; 

m) raspunde de pastrarea si utilizarea aparaturii medicale de recuperare; 

n) respecta procedura privind relatia personalului cu beneficiarii; procedura 
privind  notificarea incidentelor deosebite; procedura privind prevenirea, 
identificarea, semnalarea, evaluarea si solutionarea suspiciunilor sau a 
acuzatiilor de abuz, neglijenta, discriminare, tratament degradant sau inuman 
asupra beneficiarilor; 

o) respecta declaratia  de confidetialitate; 

p) participa la activitati de perfecţionare pentru ridicarea nivelului profesional; 
q) respecta regulamentul de ordine interioara; 

r) raspunde de arhivarea sistematica si de verificarea documentelor date spre 
arhivare;  

s) executa orice alte sarcini dispuse de conducerea unitatii;  
t) furnizeaza beneficiarilor si apartinatorilor acestora informatii privind drepturile 

de care beneficiaza in conformitate cu legislatia in vigoare; 
u) sprijina beneficiarii in obtinerea drepturilor legale de care beneficiaza; 
v) sprijina beneficiarii in eforturile de a-si identifica si clarifica problemele; 

w) sprijina beneficiarii sa pastreze relatia cu familia; 
x) sprijina beneficiarii sa se integreze in viata sociala; 
y) programeaza si insoteste impreuna cu asistentul medical  beneficiarii la 

efectuarea examenelor de specialitate; 

z) insoteste beneficiarii cand parasesc centrul pentru rezolvarea problemelor 
personale. 

 
(8)   Atributiile specifice postului de psiholog: 

a) studiaza comportamentul uman, procesele mintale si investigheaza probleme 
psihologice din domeniul educatiei recomandand cai de solutionare; 

b) efectueaza observatii asupra beneficiarilor pentru a masura caracresticile 
mintale si fizice; 

c) analizeaza efectele ereditatii, mediului, sau altor factori asupra gandirii si 
comportamentului beneficiarilor; 

d) aplica teste pentru masurarea inteligentei, abilitatilor, activitatilor psihice si a 
altor caracteristici umane, interpreteaza datele obtinute si face recomandarile pe 
care le considera necesare; 

e) participa la depistarea si diagnosticarea tulburarilor de dezvoltare, la tratarea 
lor; 

f) se implica in problematica psihologica de la nivelul colectivitatii prin definirea 
programelor educational- terapeutice; 

g) elaboreaza impreuna cu echipa multidisciplinara Planul individual de 
interventie,  coordonand activitatea echipei; 
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h) coordoneaza echipa in activitatile lunare sau anuale de evaluare a beneficiarilor 
din centru; 

i) este membru al echipei multidisciplinare; 

j) întocmeşte şi completează planul de recuperare din cadrul Planului Individual  
de  Interventie; 

k) intocmeste fisele de evaluare individuala de inregistrare a progresului. 

 
ARTICOLUL 11 

PERSONALUL ADMINISTRATIV, GOSPODARIE, INTRETINERE- 
REPARATII, DESERVIRE  

 
(1)Personalului administrativ asigura activitatile auxiliare serviciului social: 
aprovizionare, mentenanta, achizitii etc. si poate fi: 
a) administrator; 

b) inspector de specialitate; 

c) ingrijitor; 
d) sofer; 
e) muncitor calificat electrician; 

f) muncitor calificat instalator; 

g) muncitor calificat fochist; 
h) muncitor calificat bucatar; 
 

(1) Atributiile specific postului de administrator: 
a) coordoneaza si raspunde de intreaga activitate administrativa ; 
b) raspunde de asigurarea bunei functionari a spatiilor destinate cazarii beneficiarilor. 
c) asigura permanent un bun ambient atat in spatiile de cazare, de activitati 

propunand eventuale reparatii ; 
d) se ingrijeste de buna functionare a spatiilor sanitare ; 
e) raspunde de buna functionare a utilajelor si aparaturii din dotare avand grija sa 

existe pentru fiecare prospecte de functionare ; 
f) raspunde de buna functionare a liftului utilitar si de revizia periodica a acestuia. 
g) raspunde de buna functionare a centralei termice si de revizia periodica a acesteia. 
h) raspunde de buna functionare si garare a autovehicolului din dotarea unitatii ; 
i) se preocupa ca spatiile din jurul cladirii sa fie curate, bine intretinute (sa se 

coseasca iarba, sa se amenajeze rondurile cu flori, sa se amenajeze spatiile de 
joaca si de activitati recreative) ; 

j) raspunde de echipamentul asistatilor si a cazarmamentului ; 
k) coordoneaza activitatea muncitorilor (instalator, electrician, fochist), sofer, 

asigurand conditii optime pentru desfasurarea activitatii ; 
l) coordoneaza activitatea de colectare a reziduurilor menajere  si curatenia in 

spatiile de depozitare a acestora ; 
(l) coordoneaza activitatea de deratizare, dezinfectie si dezinsectie a unitatii.       
 
(2) Atributiile specific postului de inspector de specialitate: 
a) in calitate de gestionar va raspunde in conformitate cu prevederile Legii nr. 

22/1969 modificata si complectata prin Legea 54/1994; actualizata; 
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b) primirea si eliberarea bunurilor din gestiune se face cu respectarea prevederilor 
H.C.M nr. 2230/1969, actualizata; 

c) receptionarea valorilor materiale se face cu respectarea  la termenele si in prezenta 
intregii comisii de receptie si conform regulamentului de aplicare a  actelor  
normative; 

d) eliberarea bunurilor din magazie se face pe baza de documente legale (foi 
alimente, bonuri de consum, referate de necesitate), dupa aprobarea prealabila de 
catre seful de compartiment, contabil si sef de centru; 

e) asigura condii optime de pastrare a bunurilor materiale alimentare (sortare, 
ambalare, conservare, temperatura etc) pentru a preintampina deprecierea, 
degradarea sau alterarea acestora; 

f) urmareste termenele de garantie si valabilitate a bunurilor; 
g) asigura conditii igienice specifice fiecarui loc unde sunt depozitate valorile 

materiale; 
h) asigura conditii de depozitare si securitate in spatiile unde sunt depozitate 

materialele; 
i) asigura o depozitare corespunzatoare magaziile unde sunt pastrate materiale ca : 

echipamente, cazarmament, materiale sanitare, obiecte de inventar, mijloace fixe 
etc.; 

j) intocmeste la zi si corect evidenta operativa (pe fise de magazie si electronic) a 
tuturor bunurilor din gestiune, periodic va efectua punctajul cu evidenta contabila. 

k) raspunde disciplinar, material, penal dupa caz pentru nereguli in activitate. 
 

(3) Atributiile specific postului de ingrijitor: 
a) executa lucrari de mici reparatii, intretinere si curatenie in interiorul si exteriorul  

cladirii; 
b) executa si intretine curatenia in curtea unitatii prin adunarea hartiilor, gunoaielor; 
c) executa lucrari de intretinere si  toaletare a pomilor, cosire a ierbii; 
d) utilizeaza corect sculele si utilajele din dotare cu actiune manuala si electro-

manuala; 
e) executa toate lucrarile ce se impun a fi rezolvate in functie de urgenta acestora; 
f) respecta sarcinile de serviciu si dispozitiile elaborate de conducerea unitatii; 

 
(4) Atributiile specific postului de sofer: 
a) este obligat sa se prezinte la serviciu la ora  odihnit,  in tinuta corespunzatoare si 

sa respecte programul stabilit; 
b) cunoaste si respecta prevederile legale cu privire la circulatia pe drumuri publice. 
c) Atat la plecare cat si la sosire din cursa, verifica starea tehnica a autovehicului, 

inclusiv anvelopele; 
d) nu pleaca in cursa daca constata  defectiuni/ nereguli ale autovehiculului si anunta  

seful ierarhic pentru a se remedia defectiunea; 
e) raspunde de integritatea autovehiculului pe care il are in primire; 
f) raspunde de intretinerea autovehiculului, ceea ce presupune exploatarea in 

conformitate cu instructiunile prevazute in cartea tehnica a acestuia; 
g) nu va conduce autovehiculul obosit sau sub influenta alcoolului, drogurilor, 

medicamentelor, etc. , care reduc capacitatea de conducere; 
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h) respecta  prevederile Legii nr. 22/1969 modificata si complectata prin Legea 
54/1994; actualizata; 

i) raspunde  de pastrarea si folosirea bunurilor pe care le manipuleaza. 

 
(5)   Atributiile specifice postului de muncitor calificat electrician: 
a) executa lucrari de intretinere si reparatii conform incadrarii; 
b) executa toate lucrarile ce se impun a fi rezolvate in functie de urgenta acestora; 
c) efectueaza lucrul in conditii de securitate, in conformitate cu legislatia si normele 

de tehnica securitatii muncii specifice locului de munca; 
d) selecteaza si foloseste corect aparatura pentru determinarea curentului, tensiunii si 

rezistentei electrice; 
e) scoate de sub tensiune echipamentele electrice conform normelor tehnice de 

securitatea muncii si P.S.I.; 
f) executa verificari asupra instalatiilor electrice vizual, auditiv, sau cu ajutorul 

aparatelor de masura, prin proceduri adecvate, in vederea respectarii normelor 
P.S.I.; 

g) identifica echipamentele si componentele defecte in vederea remedierii; 
h) inlocuieste/ repara  echipamentul electric defect; 
i) reface izolatia  circuitului si legaturile de impamantare conform normelor tehnice. 
j) repune sub tensiune instalatia electrica, in vederea verificarii calitatii lucrarii; 
k) monteaza tuburi de protectie, conductorii si echipamentele, realizeaza conexiunile 

si izolatiile conform schemei si normelor tehnice de securitatea muncii; 
l) executa inspectii periodice ale echipamentelor electrice. 

 
( 6) Atributiile specific postului de muncitor calificat - instalator: 
a) localizeaza și analizează defecțiunile aparute; 
b) propune soluții pentru remedierea defectiunilor; 

c) asigura conditiile necesare efectuarii lucrarilor de reparatii; 
d) Efectueaza lucrări de reparatii; 
e) Verifica calitatea lucrarilor efectuate; 

 
( 7) Atributiile specific postului de fochist : 
a) executa lucrari de control, supraveghere, intretinere, curatenie si reparatii; 
b) nu paraseste locul de munca pana la sosirea schimbului; 
c) are obligatia de a anunta eventualele nereguli si deficiente aparute datorate unor 

factori obiectivi (lipsa de gaze, apa); 
d) are obligatia sa controleze daca alimentarea cu apa calda si caldura este 

corespunzatoare la toate nivelele; 
e) raspunde de inventarul din dotare; 
f) pentru rezolvarea problemelor aparute, consulta permanent legislatia in vigoare, 

verificand, sesizand si luand masurile corespunzatoare in limita competentei; 
g) mentinerea instalatiilor sanitare si termice in functionare; 
h) executa mici lucrari si reperatii la instalatiile sanitare precum si masuri de 

intretinere acesteia conform calificarii; 
 

(8) Atributiile specific postului de bucatar: 
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a) conduce toate lucrarile din bucatarie si pregateste meniurile conform foilor de 
alimentatie zilnica; 

b) primeste produsele de la magazie, verifica calitatea si cantitatea lor si raspunde de 
corecta lor pastrare; 

c) raspunde de pregatirea la timp a mesei si de calitatea mancarurilor; 
d) nu permite intrarea persoanelor straine in bucatarie; 
e) asigura respectarea cerintelor igienico – sanitare in bucatarie; 
f) raspunde de corecta impartire a mesei, organizand munca de distribuire a felurilor 

de mancare pe etaje; 
g) raspunde de folosirea integrala a alimentelor scoase din magazie si repartizarea lor 

dupa foaia de alimentatie zilnica; 
h) raspunde de calitatea mancarurilor pregatite. 

 
 
 

ARTICOLUL 12  

Finanţarea centrului 
 
 
 

(1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, Centrul de Îngrijire şi Asistenţă 
Videle are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel 
puţin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile. 
(2) Finanţarea cheltuielilor centrului se asigură, în condiţiile legii, din următoarele 
surse: 
a) contribuţia persoanelor beneficiare sau a întreţinătorilor acestora, după caz; 
b) bugetul local al judeţului Teleorman; 
c) bugetul de stat; 
d) donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori juridice 
din ţară şi din străinătate; 
e) alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 
 
 
 

ARTICOLUL 13  

DISPOZIŢII FINALE 
 
 
 
(1) Serviciile specializate şi compartimentele din cadrul Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman sunt obligate să asigure serviciului 
social centrul de îngrijire și asistenta Videle sprijinul necesar pentru îndeplinirea 
atribuţiilor ce îi revin. 



(2) Prezentul regulament de organizare §i funcponare se completeaza cu prevederile 
actelor normative in domeniu §i ale hotararilor Consiliului Judejean Teleorman.
(3) Modificarea §i completarea prezentului regulament se face numai prin hotarare a 
Consiliului Judejean Teleorman.

p. PRE$EDINTE,

Vicepresedinte, 
Cristescu Ionel Danut

\ Contrasem neaza, 
Secre|a r (aTjudetu lu i,

Jr. Srlyia p p rescu

Director executiv,
Ec. M elintescu Valentina

Director executiv, 
Jr. Ionescu Iuliana
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REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI  FUNCŢIONARE  
AL  

CENTRULUI DE ÎNGRIJIRE ŞI  ASISTENŢA OLTENI  
 

ARTICOLUL 1  
Definiţie 

 
 (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al „Centrului 
de Îngrijire şi Asistenţă Olteni”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean  nr. 58 
din 30 decembrie 2004, prin care a fost înfiinţat, în vederea asigurării funcţionării 
acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării 
accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere, 
serviciile oferite etc. 
(2)Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele 
beneficiare, cât şi pentru angajaţii centrului şi, după caz, pentru membrii familiei 
beneficiarilor, reprezentanţii legali/convenţionali, vizitatori. 
 

ARTICOLUL 2  
Identificarea serviciului social 

 
(1)„Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Olteni”, are cod serviciu social 8790 CR-D-I, este 
înfiinţat in subordinea Consiliului Judeţean Teleorman şi în structura Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman, fară personalitate 
juridică, având sediul în comuna Olteni, str. Alexandriei, nr. 27, judeţul Teleorman. 
 (2) D.G.A.S.P.C. Teleorman este furnizor de servicii sociale, acreditat prin Certificat 
de Acreditare Seria  AF nr. 001154 emis de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei 
Sociale si Persoanelor Vârstnice, iar C.I.A. Olteni este serviciul social furnizat de 
către aceasta. 

 
ARTICOLUL 3  

Scopul serviciului social 
 

(1)„Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Olteni” este centru de tip rezidenţial şi are rolul de 
a asigura, la nivel judeţean, prin serviciile furnizate, aplicarea politicilor şi strategiilor 
de asistenţă specială a persoanelor cu handicap, prin creşterea şanselor recuperarii şi 
(re)integrarii acestora în familie ori în comunitate, şi prin acordarea sprijinului şi 
asistenţei pentru prevenirea situaţiilor ce pun în pericol securitatea persoanelor cu 
handicap.  
(2) Obiectivele serviciului vizeaza asigurarea nevoilor de baza si furnizarea de   
servicii profesioniste si personalizate de ingrijire, si reabilitare (asistenta medicala, 
evaluare/consiliere psihologica, kinetoterapie, terapie ocupationala, etc.), educatie 
sanitara, intarirea si dezvoltarea de autonomie personala, consiliere in vederea 
mentinerii  relatiei cu familia. 
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ARTICOLUL 4  

Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare 
 

(1)„Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Olteni” funcţionează cu respectarea prevederilor 
cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, reglementat de 
Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, Legea nr. 448/2006, privind protectia 
si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare precum şi a altor acte normative secundare aplicabile 
domeniului. 
(2) Standardul minim de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate 
persoanelor adulte cu dizabilităţi – Ordinul nr. 67/2015 privind aprobarea 
Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate 
persoanelor adulte cu dizabilităţi; 
(3)„Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Olteni” este înfiinţat prin Hotărârea Consiliului 
Judeţean  nr. 58 din 30 decembrie 2004, funcţionează în cadrul Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman si are capacitatea maxima de 50 de 
locuri. 
 

ARTICOLUL 5  
Principiile care stau la baza acordării serviciului social 

 
(1)„Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Olteni” se organizează şi funcţionează cu 
respectarea principiilor generale care guvernează sistemul naţional de asistenţă 
socială, precum şi a principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale 
prevăzute în legislaţia specifică, în convenţiile internaţionale ratificate prin lege şi în 
celelalte acte internaţionale în materie la care România este parte, precum şi în 
standardele minime de calitate aplicabile. 
(2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul „Centrul 
de Îngrijire şi Asistenţă Olteni” sunt următoarele: 
a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare; 
b) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte 
egalitatea de şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi 
demnitatea personală şi întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu 
privire la persoanele beneficiare; 
c) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare; 
d) deschiderea către comunitate; 
e) asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea 
drepturilor lor; 
f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în 
unitate a unui personal mixt; 
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g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-
se cont, după caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi 
capacitate de exerciţiu; 
h) facilitarea menţinerii relaţiilor personale ale beneficiarului şi a contactelor directe, 
după caz, cu fraţii, părinţii, alte rude, prieteni, precum şi cu alte persoane faţă de care 
acesta a dezvoltat legături de ataşament; 
i) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare; 
j) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare; 
k) preocuparea permanentă pentru identificarea soluţiilor de integrare în familie sau, 
după caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza 
potenţialului şi abilităţilor persoanei beneficiare de a trăi independent; 
l) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active 
a acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate; 
m) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare; 
n) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale; 
o) primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea 
propriilor capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor 
de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat; 
p) colaborarea centrului cu serviciul public de asistenţă socială. 
 

ARTICOLUL 6  
Beneficiarii serviciilor sociale 

 
(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în „Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Olteni” 
sunt persoane adulte cu handicap, care nu au posibilitaţi de îngrijire şi întreţinere în 
propria familie sau în cadrul comunităţii, sunt dependenţi de servicii sociale 
specializate şi care au domiciliul pe raza administrativ – teritorială a judeţului 
Teleorman. 
(2) Criterii de admitere: 
a) centrul rezidential realizeaza admiterea beneficiarilor in conditiile legii si numai 
daca pot acorda serviciile minime necesare pentru a raspunde nevoilor beneficiarilor; 
b) admiterea persoanelor cu dizabilitati,  in centru se realizeaza numai in cazul in care 
asistarea, ingrijirea, recuperea si protectia nu se poate realiza la domiciliu ori in cadrul 
altor centre; 
c) pot fi admise, in regim de urgenta, persoane fara locuinta, venituri sau persoane 
suport care sa le ofere sprijin si ingrijire;  
d) admiterea in centru se realizea cu incheierea unui contract de furnizarii de servicii; 
e) persoanele adulte cu dizabilitati asistate in centru sau sustinatorii legali ai acestora, 
in functie de veniturile personale ale persoanelor cu dizabilitati, au obligatia de a plati 
contributia lunara stabilita conform legii. In acest sens aceste persoane trebuie sa 
semneze angajamentul de plata, parte integranta din contractul de servicii;    
f) sa aibe domiciliul pe raza judetului Teleorman (exceptie fac cazurile in care exista 
acordul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului de a achita 
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costul mediu lunar de cheltuieli stabilit pentru respectivul serviciu social in care 
urmeza sa fie admisa persoana cu handicap); 
g) sa detina un  certificat de incadrare intr-un grad de handicap fizic, mental, somatic, 
auditiv, vizual.             
(3) Acte necesare:  
a) documentatia pentru institutionalizarea unei persoane adulte cu dizabilitati este 
reglementata de actele normative in vigoare; 
b) dosarul de admitere in centru rezidential pentru persoane adulte cu dizabilitati, 
contine urmatoarele documente: 

1. cerere de admitere in centru, semnata de beneficiar sau de reprezentatul legal; 
2. decizia de admitere, aprobata sau, dupa caz, avizata de conducatorul centrului / 

reprezentantul furnizorului, in original;   
3. copie dupa actele de identitate (persoana cu handicap si reprezentanti legali); 
4. copii de  pe certificatele de nastere, de casatorie si de pe actul de identitate ale 

persoanei care solicita admiterea, ale parintilor, ale copiilor, ale sotului sau 
sotiei, dupa caz, ori ale reprezentantilor legali ai acestuia; 

5. declaratie privind lipsa sustinatorilor legali, dupa caz; 
6. acte doveditoare privind veniturile: adeverinta de salariu, talon de pensie, 

adeverinte de venit eliberate de organele financiare teritoriale, alte acte sau, 
dupa caz, declaratia pe proprie raspundere ca nu are venituri, autentificata; 

7. documente doveditoare privind situatia locativa; 
8. ultimul talon de pensie (daca e cazul); 
9. raportul de ancheta sociala; 
10. copii de pe hotarari judecatoresti actualizate, prin care s-au stabilit obligatii de 

intretinere ale unor persoane in favoarea sau in obligatia celui care solicita 
admiterea; 

11. investigatii paraclinice/analize medicale (MRF, testul HIV, VDRL si dovada de 
la medicul de familie ca poate convietui in colectivitate si nu are boli 
contagioase); 

12. dovada eliberata de serviciul specializat al primariei in a carei raza teritoriala isi 
are domiciliul sau resedinta persoana cu handicap, prin care se atesta ca acesteia 
nu i s-a putut asigura protectia si ingrijirea la domiciliu sau in cadrul altor 
servicii din comunitate. 

(4) Dosarul pentru institutionalizare impreuna cu referatul tip semnat si aprobat de 
conducerea institutiei se inainteaza la Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu 
Handicap, pentru emiterea Deciziei de stabilirea unei masuri de protectie a persoanei 
cu dizabilitati intr-un centru rezidential. 
(5) Dosarul pentru institutionalizare al persoanei, referatul tip, Decizia Comisiei de 
Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap si referatul de situatie prin care s-a propus 
admiterea in centru, aprobat de conducerea institutiei sunt documentele care stau la 
baza Dispozitiei de admitere. 
(6) In „Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Olteni” sunt admise persoane cu : 
        a) handicap fizic; 
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        b) handicap somatic; 
        c) handicap auditiv; 
        d) handicap vizual; 
        e) handicap mental. 
(7) Admiterea beneficiarilor în cadrul C.I.A. Olteni se face în limita locurilor 
disponibile. 
(8) Centrul detine şi aplică o procedură proprie de admitere: 
a) admiterea unei persoane cu handicap în Centru se face în cazul în care acesteia nu i 
se pot asigura protecţia şi îngrijirea la domiciliu sau în cadrul altor servicii din 
comunitate; 
b) admiterea în C.I.A. Olteni se face de catre D.G.A.S.P.C. Teleorman. Directorul 
General emite dispoziţia de admitere; 
c) beneficiarii care realizeaza venituri proprii din pensii de orice natura, din 
indemnizatii sau din alte drepturi acordate potrivit legii, precum şi din alte surse cu 
caracter permanent sunt obligate la plata contribuţiei lunare de întreţinere, conform 
legislaţiei în vigoare;  
d) la admitere se face evaluarea nevoilor individuale ale beneficiarilor în termen de 
maxim 7 zile de la admiterea acestuia în Centru; 
e) se întocmeşte Planul Individual de Intervenţie care include: Programul Individual 
de Îngrijire, Programul Individual de Recuperare, Programul Individual de 
Integrare/Reintegrare Sociala; 
f) centrul efectuează reevaluarea nevoilor beneficiarilor conform unui calendar 
prestabilit; 
g) reevaluarea se realizează anual, precum şi atunci când situaţia o impune, respectiv 
dacă apar modificări semnificative ale stării de sănătate şi ale statusului funcţional 
fizic şi/sau psihic al beneficiarului. 
(9) Conditii de incetare a serviciilor: 
(a) incetarea serviciilor se realizează la cererea beneficiarilor, precum şi în alte 
condiţii cunoscute şi acceptate de aceştia; 
(b) centrul detine şi aplica o procedura proprie de încetare/sistare a serviciilor.   
(c) principalele situaţii în care centrul poate sista acordarea serviciilor către beneficiar 
pe o anumita perioadă de timp sunt urmatoarele: 

1. la cererea motivata a beneficiarului în scopul ieşirii pe o perioadă determinată din 
centru; se solicită acordul scris al persoanei care îi va asigura gazduirea şi îngrijirea 
necesară pe perioada respectivă; 

2. în caz de internare în spital, în baza recomandarilor medicului curant sau a 
personalului medical din serviciul de ambulanţa; în cele doua situaţii de mai sus, 
beneficiarul are toate drepturile care decurg din furnizarea serviciilor medicale, în 
condiţiile contractului-cadru; 

3. în caz de transfer într-un alt centru/instituţie, în scopul efectuarii unor terapii sau 
programe de recuperare/reabilitare funcţională sau de integrare/reintegrare socială pe 
perioadă determinată în masura în care aceste servicii nu sunt furnizate în 
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proximitatea centrului; se solicita acordul scris al centrului/institutiei către care se 
efectueaza transferul beneficiarului; 

4. în cazuri de forţă majoră (cataclisme naturale, incendii, aparitia unui focar de 
infecţie etc.) centrul stabileşte împreuna cu beneficiarul şi furnizorul de servicii 
sociale modul de soluţionare a situaţiei fiecarui beneficiar (transfer în alt centru, 
revenirea în familie pe o perioada determinata, etc.);   

 
d) principalele situaţii în care înceteaza/se sisteaza serviciile pe perioada 
nedetermintă, precum şi modalitaţile de intervenţie sunt urmatoarele: 
1. la cererea beneficiarului care are prezervată capacitatea de discernămant, sub 
semnatură (se solicită beneficiarului să indice în scris locul de domiciliu/rezidenţă); 
în termen de 5 zile de la ieşirea beneficiarului din centru se notifică în scris serviciul 
public de asistenţă socială de la nivelul primariei localitaţii pe a cărei raza teritorială 
va locui persoana, respectiva cu privire la prezenţa beneficiarului în localitate, pentru 
a facilita verificarea condiţiilor de găzduire şi îngrijire oferite; 
2. dupa caz, la cererea reprezentantului legal al beneficiarului lipsit de discernământ 
şi angajamentul scris al acestuia cu privire la respectarea obligaţiei de a asigura 
găzduire, îngrijirea şi întreţinerea acestuia; în termen de 48 ore de la ieşirea 
beneficiarului, centrul notifică telefonic şi în scris, serviciul public de asistenţă 
socială pe a cărei raza teritorială va locui beneficiarul, respectiv cu privire la 
prezenţa beneficiarului în localitate, pentru a facilita verificarea condiţiilor de 
găzduire şi îngrijire oferite; 
3. transfer pe perioadă nedeterminată în alt centru, la cererea scrisa a beneficiarului 
sau, dupa caz, a reprezentantului său legal; anterior ieşirii beneficiarului din centru 
se verifica acordul centrului în care se va transfera acesta; 
4. la recomandarea centrului rezidenţial dacă nu mai are capacitatea de a acorda 
serviciile corespunzatoare nevoilor beneficiarului; centrul satbileşte cu 
beneficiarul/reprezentantul său legal  şi D.G.A.S.P.C. Teleorman modul de 
soluţionare a situaţiei (transfer în alt centru, revenirea în familie pe perioadă 
determinată, etc.); 
5. în caz de deces al beneficiarului; 
6. în cazul în care beneficiarul nu mai respecta clauzele contractuale, inclusiv din 
motive imputabile acestuia.           
e) persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în „Centrul de Îngrijire şi 
Asistenţă Olteni” au următoarele drepturi: 
1. să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază de 
rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanţă personală ori socială; 
2. să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, 
respectiv la luarea deciziilor privind intervenţia socială care li se aplică; 
3. să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite; 
4. să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atât timp cât se menţin 
condiţiile care au generat situaţia de dificultate; 
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5. să fie protejaţi de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de 
exerciţiu; 
6. să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime; 
7. să participe la evaluarea serviciilor sociale primite; 
8. să li se respecte toate drepturile speciale.  

(10) Drepturile beneficiarilor sunt prevăzute în Carta drepturilor beneficiarilor 
aprobată în condiţiile legii. 
(11) Centrul deţine şi aplică un Cod propriu de etică care cuprinde un set de reguli ce 
privesc, în principal, asigurarea unui tratament egal pentru toţi beneficiarii, fară nici 
un fel de discriminare, acordarea serviciilor exclusiv în interesul beneficiarilor şi 
pentru protecţia acestora, respectarea eticii profesionale în relaţia cu beneficiarii. 
(12) Centrul organizeaza sesiuni de instruire a personalului privind prevederile 
Codului de Etică, iar aceste sunt consemnate în Registrul de evidenţă privind 
perfecţionarea continuăa personalului. 
(13) Centrul ia masuri pentru prevenirea şi combaterea oricaror forme de tratament 
abuziv, neglijent, degradant asupra beneficiarilor. Centrul îşi stabileşte propria 
procedură privind sesizările şi reclamaţiile prin care se stabileste: modul de 
comunicare cu beneficiarii, modul de formulare a sesizarilor şi reclamaţiilor, cui i se 
adresează şi cum se înregistrează, modalitatea de raspuns catre beneficiar si modul de 
solutionare.   
(14) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în „Centrul de Îngrijire şi 
Asistenţă Olteni” au următoarele obligaţii:  
a) să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială, 
medicală şi economică; 
b) să participe, în raport cu vârsta, situaţia de dependenţă etc., la procesul de furnizare 
a serviciilor sociale; 
c) să contribuie, în conformitate cu legislaţia în vigoare, la plata serviciilor sociale 
furnizate, în funcţie de tipul serviciului şi de situaţia lor materială; 
d) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală; 
e) să respecte prevederile prezentului regulament. 
 

ARTICOLUL 7  
Activit ăţi şi funcţii  

 
(1) Principalele funcţiile ale serviciului social „Centrul de Îngrijire şi Asistenţă 
Olteni” sunt următoarele: 
a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea 
următoarele activităţi: 
1. reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana 
beneficiară; 
2. găzduire pe perioada nedeteminata; 
3. îngrijire personală; 
4. asistenta medicala; 
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5. recuperare; 
6. reabilitare; 
7. socializare. 
b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi 
publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor 
activităţi: 
1. elaboreaza si utilizeaza materiale informative privind serviciile furnizate, inclusiv in 
forme accesibile persoanelor cu handicap; 
2. dezvoltarea de parteneriate cu organizaţiile neguvernamentale, de cult sau cu 
instituţii publice în vederea diversificării serviciilor oferite beneficiarilor; 
 3. consilierea şi informarea beneficiarilor asistati, precum şi a familiilor acestora, in 
legătură cu problematica protectiei sociale, cu drepturile şi obligatiile ce le revin;  
4. elaborarea de rapoarte de activitate; 
c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de 
promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de 
dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de 
persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activităţi: 
1. organizarea de activitati cultural – educative si de socializare atat in interiorul 
centrului, cat si in afara acestuia; 
2. asigura, prin intermediul specialistilor, integrarea persoanelor cu handicap in 
grupuri mici si mixte, prin realizarea un relatii interumane cu valoare instructiva si 
educativa; 
3. sprijin în vederea integrării sociale, prin activităţi de sensibilizare a comunităţii cu 
privire la problematica persoanelor cu dizabilitati în situaţie de risc, activităţi 
recreative şi orice alte activităţi care pot avea un rol important pentru socializarea şi 
integrarea în comunitate;  
4. asigura beneficiarilor sprijin pentru a deveni membri activi şi responsabili ai 
comunitatii de  apartenenta. 
d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi: 
1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a 
serviciilor; 
2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate; 
3. elaborarea planurilor personalizate de intervenţie, în conformitate cu proiectul de 
viaţă şi nevoile beneficiarilor, în funcţie de situaţia fiecărui beneficiar in parte;  
e) de administrare a resurselor financiare, materiale si umane ale centrului prin 
instruirea beneficiarilor în vederea întreţinerii şi folosirii corecte şi eficiente a bazei 
materiale şi a fondurilor băneşti. 
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ARTICOLUL 8  
Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal 

 
(1)„Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Olteni” dispune de o structură de personal capabil 
să asigure activităţile şi serviciile acordate, în concordanţă cu scopul/funcţiile 
centrului şi cu nevoile beneficiarilor.   
(2) Structura personalului „Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Olteni” este formată din 
categoriile de personal prevăzute şi aprobate în ştatele de funcţii. Numărul de posturi, 
natura acestora, condiţiile de încadrare şi nivelul de salarizare sunt cele stabilite prin 
organigrama şi statul de funcţii, aprobate de Consiliul Judeţean Teleorman, la 
propunerea D.G.A.S.P.C. Teleorman.  
(3) Ponderea diferitelor categorii de personal, respectiv personal de conducere, de 
specialitate, administrativ şi de îngrijire, de întreţinere şi pază se stabileşte cu 
respectarea H.G. nr.867/2015. Raportul angajat/beneficiar este de 1/1.  
(4) Personalul „Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Olteni” se angajează prin dispoziţia 
Directorului general, în limita şi structura posturilor aprobate, pe bază de concurs sau 
după caz, examen, organizat în condiţiile legii.  
(5) Structura personalului este formată din următoarele categorii: 
a) personal de conducere: sef de centru 1 post 
b) personal de specialitate de ingrijire si asistenta, personal auxiliar: 
1. psiholog: 2 posturi; 
2. asistent social: 1 post; 
3.asistent medical: 8 posturi; 
4. asistent de igiena: 1 post; 
5. kinetoterapeut: 1 post; 
6. infirmiera: 16 posturi; 
c) personal cu functii administrative, gospodarire, intretinere-reparatii, deservire 
1. ingrijitoare: 2 posturi; 
2. muncitor calificat electrician: 1 post; 
3. muncitor calificat bucatar: 3 posturi; 
4. muncitor calificat lenjereasa: 1 post; 
5. muncitor necalificat: 1 post; 
6. paznic: 3 posturi; 
7. spalatoreasa: 2 posturi; 
9. muncitor calificat fochist: 3 posturi; 
9. sofer: 1 post; 
10. administrator: 1 post; 
11. casier magaziner: 1 post; 
12. inspector de specialitate: 1 post; 
13. Numarul total  de posturi este de 50. 
(6) Personalul de specialitate reprezinta 60% din totalul personalului. 
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ARTICOLUL 9  
Personalul de conducere 

 
(1)  Coordonarea, îndrumarea şi controlul activitaţii curente a Centrului de Îngrijire şi 

Asistenţă Olteni  sunt asigurate de către şeful de centru. 
Atribuţiile sefului de centru sunt: 
a) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de catre 
personalul centrului şi propune organului competent sancţiuni disciplinare pentru 
salariaţii care nu îşi îndeplinesc în mod corespunzător atribuţiile, cu respectarea 
prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.; 
b) elaborează rapoartele generale privind activitatea centrului, stadiul implementării 
obiectivelor şi întocmeşte informări pe care le prezintă D.G.A.S.P.C. Teleorman; 
c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi 
perfecţionare; 
d) colaborează cu alte centre/alţi furnizori de servicii sociale şi/sau alte structuri ale 
societăţii civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătăţirii permanente a 
instrumentelor proprii de asigurare a calităţii serviciilor, precum şi pentru identificarea 
celor mai bune servicii care sa răspundă nevoilor persoanelor beneficiare; 
e) întocmeşte raportul anual de activitate; 
f) asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii centrului; 
g) desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii centrului în comunitate; 
h) ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la 
încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce; 
i) răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul centrului şi 
dispune, în limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea 
acestor activităţi sau, după caz, formulează propuneri în acest sens; 
j) organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a 
regulamentului de organizare şi funcţionare; 
k) reprezintă centrul în relaţiile cu D.G.A.S.P.C. Teleorman şi, după caz, cu 
autorităţile şi instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din 
străinătate; 
l) asigură comunicarea şi colaborarea permanentă cu serviciul public de asistenţă 
socială de la nivelul primăriei şi de la nivel judeţean, cu alte instituţii publice locale şi 
organizaţii ale societăţii civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor; 
m) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi 
beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare; 
n) asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale; 
o) administrează resursele Centrului, conform misiunii acestuia şi în baza normelor 
legale în vigoare; 
p) realizează evaluarea performanţelor individuale, prin întocmirea fişelor anuale de 
evaluare a performanţelor profesionale;  
r) întocmeste fişele postului pentru personalul din subordine;  
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s) răspunde de aplicarea tuturor normelor privitoare la asigurarea tehnicii securităţii 
muncii şi decide componenţa comisiei P.S.I.; 
t) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 
(2) Funcţia de sef de centru se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condiţiile 
legii. 
 (3) Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de sef de centru trebuie să fie absolvenţi cu 
diplomă de învăţământ superior în domeniul psihologie, asistenţă socială şi sociologie, 
cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenţi cu 
diplomă de licenţă ai învăţământului superior în domeniul juridic, medical, economic 
şi al ştiinţelor administrative, cu experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor 
sociale. 
(4) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a conducătorilor instituţiei se 
face în condiţiile legii. 
(5) Şeful centrului organizează zilnic, săptămânal sau ori de câte ori se impune, 
întâlniri, consultări cu angajaţii pentru reglementarea problemelor curente şi pentru 
găsirea unor soluţii de îmbunătăţire a calităţii îngrijirii persoanelor asistate.    
   

 
ARTICOLUL 10  

Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă. 
 

Personal de specialitate şi auxiliar: 
(1)Personalul de specialitate al „Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Olteni” este 
urmatorul: 
a) asistent social (263501); 
b) psiholog (263411); 
c) kinetoterapeut (226405); 
d) asistent medical generalist (325901); 
e) infirmieră (532103); 
f) asistent igiena (226921). 
(2)Atribuţii ale personalului de specialitate: 
a) asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea 
prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile şi a prezentului 
regulament; 
b) colaborează cu specialişti din alte centre în vederea soluţionării cazurilor; 
identificării de resurse etc.; 
c) monitorizează respectarea standardelor minime de calitate; 
d) sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, 
situaţii de nerespectare a prevederilor prezentului regulament etc.; 
e) întocmeşte rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată; 
f) face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi 
respectării legislaţiei; 
g) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 
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(3)Atributiile specifice asistentului social: 

a) este membru al echipei multidisciplinare; 
b) este responsabil de caz; 
c) intocmeste si completeaza programul de integrare/reintegrare sociala din cadrul          

Planului Individual de Interventie; 
d) face evaluarea cererilor de admitere si intocmeste procesul verbal al comisiei de    

admitere in centru; 
e) sprijina beneficiarii nou internati sa se integreze in colectivul centrului; 
f) furnizeaza beneficiarilor si apartinatorilor acestora informatii privind drepturile de 

care beneficiaza in conformitate cu legislatia in vigoare; 
g) sprijina beneficiarii in obtinerea drepturilor legale de care beneficiaza; 
h) sprijina beneficiarii in eforturile de a-si identifica si clarifica problemele; 
i) sprijina beneficiarii sa pastreze relatia cu familia; 
j) sprijina beneficiarii sa se integreze in viata sociala; 
k) programeaza si insoteste impreuna cu asistentul medical  beneficiarii la efectuarea 

examenelor de specialitate; 
l) insoteste beneficiarii cand parasesc centrul pentru rezolvarea problemelor personale; 
m) testeaza piata de bunuri si servicii pentru de produse si servicii prin cumparare 

directa;    
n) participa la formele de perfectionare organizate in unitate; 
o) respecta declaratia de confidentialitate; 
p) respecta procedura privind relatia personalului cu beneficiarii; procedura  privind 

prevenirea, identificarea, semnalarea, evaluarea si solutionarea suspiciunilor sau a 
acuzatiilor de abuz, neglijenta, discriminare, tratament degradant sau inuman asupra 
beneficiarilor; 

q) respecta regulamentul de ordine interioara; 
r) anunta seful centrului cu privire la orice modificare a graficului de lucru; 
s) executa orice alte sarcini dispuse de conducerea unitatii. 

 
(4) Atributiile specifice psihologului :  

a) este membru al echipei multidisciplinare; 
b) este responsabil de caz; 
c) intocmeste si completeaza planul de recuperare din cadrul Planului Individual de    

Interventie; 
d) intocmeste si completeaza fisele de evaluare psihologica individuala in vederea 

recomandarilor si controlul masurilor de stimulare a dezvoltarii psihologice in cadrul 
procesului de recuperare; 

e) aplica teste psihologice si metode psihoterapeutice corespunzatoare activitatilor de 
recuperare, interpreteaza datele obtinunte si face recomandarile necesare; 

f) acorda consiliere psihologica de la internarea beneficiarului in centru si pe tot 
parcursul internarii; 

g) contribuie la imbunatatirea permanenta a relatiilor dintre beneficiari; 
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h) initiaza si stimuleaza activitati terapeutice si ludice de grup; 
i) identifica problemele cu care se confrunta beneficiarii si dezvolta solutii pentru 

rezolvare; 
j) identifica tulburarile comportamentale, tulburarile nevrotice, tulburarile de 

personalitate si tulburarile emotionale (depresii, stari de anxietate) si asigura 
optimizarea acestora; 

k) stimuleaza dezvoltarea si mentinerea autonomiei personale a beneficiarilor; 
l) stimuleaza dezvoltarea armonioasa a personalitatii beneficiarului; 
m) stimuleaza procesele psihice ale beneficiarului; 
n) asigura sprijin si orientare pentru integrare/ reintegrare sociala; 
o) asigura activitati educationale pentru sanatate, privind promovarea sanatatii si a unui 

stil de viata sanatos a beneficiarului; 
p) mentine legatura cu familia beneficiarului; 
q) contribuie la cresterea gradului de adaptabilitate a beneficiarului la mediu, la 

aprofundarea abilitatilor de comunicare, relationare, a depinderilor sociale; 
r) informeaza conducerea unitatii asupra aspectelor deosebite privind aplicarea si  

rezultatele planului de recuperare; 
s) respecta procedura privind relatia personalului cu beneficiarii, procedura privind   

notificarea incidentelor deosebite; procedura privind prevenirea, identificarea, 
semnalarea, evaluarea si solutionarea suspiciunilor sau a acuzatiilor de abuz, 
neglijenta, discriminare, tratament degradant sau inuman asupra  beneficiarilor. 

 
(5) Atributii specific functiei de Kinetoterapeut: 
a) este membru al echipei multidisciplinare; 
b) întocmeşte şi completează planul de recuperare din cadrul Planului Individual de  

Interventie; 
c) intocmeste fisele de evaluare individuala de inregistrare a progresului; 
d) informeaza conducerea unitatii asupra aspectelor deosebite privind aplicarea si  

rezultatele planului de recuperare; 
e) asigură şi răspunde de aplicarea tuturor măsurilor de igienă pe care le implică  

actul  terapeutic; 
f) raspunde de pastrarea si utilizarea aparaturii medicale de recuperare; 
g) respecta procedura privind relatia personalului cu beneficiarii; procedura privind  

notificarea incidentelor deosebite; procedura privind prevenirea, identificarea, 
semnalarea, evaluarea si solutionarea suspiciunilor sau a acuzatiilor de abuz, 
neglijenta, discriminare, tratament degradant sau inuman asupra beneficiarilor; 

h) respecta declaratia  de confidetialitate; 
i) participa la activitati de perfecţionare pentru ridicarea nivelului profesional; 
j) respecta regulamentul de ordine interioara; 
k) raspunde de arhivarea sistematica si de verificarea documentelor date spre 

arhivare;  
l) executa orice alte sarcini dispuse de conducerea unitatii;  
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m) furnizeaza beneficiarilor si apartinatorilor acestora informatii privind drepturile de 
care beneficiaza in conformitate cu legislatia in vigoare; 

n) sprijina beneficiarii in obtinerea drepturilor legale de care beneficiaza; 
o) sprijina beneficiarii in eforturile de a-si identifica si clarifica problemele; 
p) sprijina beneficiarii sa pastreze relatia cu familia; 
q) sprijina beneficiarii sa se integreze in viata sociala; 
r) programeaza si insoteste impreuna cu asistentul medical  beneficiarii la efectuarea 

examenelor de specialitate; 
s) insoteste beneficiarii cand parasesc centrul pentru rezolvarea problemelor 

personale. 
 
       (6) Atributii specifice functiei de asistent medical: 

a) efectueaza controlul epidemiologic la intrarea in unitate a beneficiarilor, precum si 
la revenirea acestora in centru dupa invoiri sau internari in unitatile medicale de 
specialitate; 

b) asigura pastrarea sanatatii prin determinarea factorilor externi (aer, temperatura, 
alimentatie) care pot cauza starea de boala;  

c) asigura educatia pentru sanatate; 
d) acorda ajutor de urgenta beneficiariilor; 
e) executa administrarea medicamentelor si vaccinurilor conform recomandărilor           

medicului; 
f) ia măsuri de urgenţă în situaţii în care beneficiarii suferă diverse accidente:  
g) îşi desfăşoară activitatea respectând R.O.F., R.O.I şi procedurile de lucru; 
h) supravegheaza evolutia starii de sanatate a beneficiarilor; 
i) completeaza fisa medicatiei; 
j) programeaza si insoteste impreuna cu asistentul social beneficiarii la efectuarea              

examenelor de specialitate; 
k) supravegheaza alimentarea activa a beneficiarilor; 
l) participa la alimentarea pasiva a beneficiarilor; 
m) participa la pregatirea si schimbarea patului; 
n) participa la schimbarile pasive ale beneficiarilor imobilizati pentru  prevenirea 

escarelor; 
o) participa la mobilizarea si la transportul cu fotoliul rulant a beneficiarilor, la   

nevoie; 
p) participa la imbracarea/ dezbracarea beneficiarilor; 
q) supravegheaza baia generala si executarea ingrijirilor ( cavitatea bucala, ingrijirea  

unghiilor, ingrijirea parului); 
r) gestioneaza medicamentele, aparatura si instrumentarul, raspunde de pastrarea si 

utilizarea acestora in conditii igienice si de sterilizare impuse; 
s) participă la întocmirea necesarului de medicamente;  
t) controleaza respectarea meniurilor pentru asistatii din centru si consemnează in  

Lista zilnică de alimente; 
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u) indeplineste conform competentelor sale orice activitate pentru a evita punerea in 
pericol a vietii beneficiarilor; 

v) intocmeste si semneaza Lista zilnică de alimente; 
w) participa la eliberarea alimentelor din magazie; 
x) consemneaza predarea turei pe baza de semnatura in caietul de procese verbale; 
y) participa la formele de perfectionare organizate in unitate; 
z) respecta  confidentialitatea datelor referitoare la beneficiari; 
aa) respecta regulamentul de ordine interioara; 
bb) anunta seful centrului cu privire la orice modificare a graficului de lucru; 
cc) anunţă verbal şi în scris, şeful de centru despre orice eveniment deosebit apărut în       

situaţia beneficiarilor; 
dd) execută orice alte sarcini dispuse de conducerea unitatii.    

 
(7)Atributii specifice functiei de infirmiera: 
a) intretine curatenia in dormitoare; 
b) inlocuieste si transporta rufaria murdara la spalatorie in conditiile stabilite de 

normele de igiena; 
c) asista la alimentarea activa a beneficiarilor; 
d) participa la alimentarea pasiva a beneficiarilor; 
e) participa la pregatirea si schimbarea patului; 
f) participa la schimbarile pasive ale beneficiarilor imobilizati pentru prevenirea 

escarelor; 
g) participa la mobilizarea si la transportul cu fotoliul rulant a beneficiarilor, la  

nevoie; 
h) participa la imbracarea/ dezbracarea beneficiarilor; 
i) efectueaza/supravegheaza baia generala si executa ingrijirile beneficiarilor 

(cavitatea bucala, ingrijirea unghiilor, ingrijirea parului); 
j) indeplineste conform competentelor sale orice activitate pentru a evita punerea in 

pericol a vietii beneficiarilor; 
k) participa la formele de perfectionare organizate in unitate; 
l) respecta declaratia de confidentialitate; 
m) respecta procedura privind relatia personalului cu beneficiarii; procedura privind 

prevenirea, identificarea, semnalarea, evaluarea si solutionarea suspiciunilor sau a 
acuzatiilor de abuz, neglijenta, discriminare, tratament degradant sau inuman 
asupra beneficiarilor; 

n) respecta regulamentul de ordine interioara; 
o) anunta seful centrului cu privire la orice modificare a graficului de lucru; 
p) executa orice alte sarcini dispuse de conducerea unitatii. 

   
(8) Atributii asistent igiena: 
a) aplica masuri profesionale de profilaxie nespecifica, dupa caz specifica pentru 

protejarea beneficiarilor si a personalului fata de riscul de infectie; 
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b) urmareste realizarea sarcinilor cu caracter igienico-sanitar si de autocontrol 
impreuna cu personalul din unitate (asistent medical de tura, infirmiera); 

c) raspunde de starea de curatenie din centru; 
d) supravegheaza modul de ingrijire al asistatilor privind: 

1.curatenia corporala; 
       2.curatenia lenjeriei de corp si pat; 
       3.intretinerea curateniei si a dezinfectiei periodice a camerelor; 
       4.pastrarea, curatirea si dezinfectia materialelor folosite de asistatii imobilizati la 
pat (plosti, urinare, etc.); 
e) supravegheaza aprovizioneaza cu materiale de curatenie, dezinfectie, dezinsectie si 
deratizare; 
f) urmareste modul de colectare, depozitare si predare a deseurilor infectioase si 
neinfectioase; 
g) supravegheaza sursa de apa si recolteaza probe pentru examanul de laborator    
periodic sau la suspiciuni; 

        h) verifica modul de transport al alimentelor, a termenului de valabilitate, a depozitarii 
acestora; 
        i) examineaza din punct de vedere organoleptic produsele alimentare si recolteaza         
probe pentru examenul de laborator in caz de suspiciune; 

j) urmareste luarea de probe de catre bucatar din fiecare meniu servit si pastrarea 
acestora timp de 48 de ore; 

k) urmareste modul de folosire a echipamentului de protectie in timpul programului  
specific fiecarui loc de munca; 

l) instruieste personalul privind autodeclararea imbolnavirilor; 
m) tine evidenta rezultatelor examenului medical periodic si mobilizeaza personalul la 

controlul medical; 
n) efectueaza la internare si periodic triajul epidemiologic al beneficiarilor. 
 

ARTICOLUL 11  
Personalul administrativ, gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire 

 
(1) Personalul administrativ asigură activităţile auxiliare serviciului social: 
aprovizionare, mentenanţă, achiziţii etc. şi este urmatorul: 
a) administrator; 
b) inspector de specialitate; 
c) magaziner; 
d) paznic, personal pentru curăţenie spaţii, spălătoreasă; 
e) şofer; 
f) muncitor calificat; 
g) muncitor necalificat. 
 
(2) Atributii specifice administrator: 
a) planifica si coordoneaza activitatea administrativa in cadrul centrului; 
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b) propune soluţii de ordin administrative; 
c) asigură buna funcţionare a mijloacelor fixe de uz comun; 
d) are calitatea de gestionar de bunuri si materiale; 
e) intocmeste planul de paza; 
f) intocmeste graficele personalului de paza si al muncitorilor; 
g) supravegheaza si controleaza personalul de paza si muncitorii; 
h) controleaza curatenia in cadrul centrului; 
i) intocmeste necesarul de materiale pentru intretinere; 
j) ia masuri pentru efectuarea reparatiilor din centru si a mobilierului deteriorat; 
k) asigura instruirea pe linie de Prevenirea si Stingerea Incendiilor a personalulul din 

cadrul centrului; 
l) indeplineste atributiile soferului pe perioada concediului de odihna a acestuia; 
m) anunta seful ierarhic eventualele defectiuni si participa la inlaturarea acestora; 
n) respecta normele legale in vigoare referitoare la secretul de serviciu, 

confidentialitatea informatiilor la care are acces. 
 
(3) Atributii specifice inspector de specialitate:  
a) asigura inregistrarea cronologica si sistematica a documentelor primare in         

evidentele C.I.A. Olteni; 
b) tine evidenta analitica a materialelor, alimentelor, ambalajelor si a obiectelor de    

inventar, inregistrand cronologic intrarile si consumurile; 
c) efectueaza lunar confruntul cu gestionarul, privind realitatea stocurilor; 
d) tine evidenta analitica a mijloacelor fixe si obiectelor de inventar; 
e) participa la activitati de perfectionare profesionala; 
f) asigura instruirea pe linie de Protectia Muncii a personalului din cadrul centrului; 
g) respecta declaratia de confidentialitate; 
h) respecta procedura privind relatia personalului cu beneficiarii;  procedura privind 

prevenirea, identificarea, semnalarea, evaluarea si solutionarea suspiciunilor sau a 
acuzatiilor de abuz, neglijenta, discriminare, tratament degradant sau inuman 
asupra beneficiarilor; 

i) ridica si justifica numerarul (avansuri de trezorerie) din  casieria DGASPC pentru 
CIA Olteni; 

j) incaseaza contributia asistatilor si depune sumele in casieria DGASPC; 
k) anunta seful centrului cu privire la orice modificare a graficului de lucru; 
l) respecta regulamentul de ordine interioara; 
m) executa orice  alte sarcini dispuse de conducerea unitatii;     
 
(4) Atributii specifice  paznic: 
a) sa cunoasca locurile si punctele vulnerabile din perimetrul postului  sau pentru a 

preveni producerea oricaror fapte de natura sa aduca prejudicii institutiei; 
b) sa pazeasca cu inalt simt de raspundere obiectivul si bunurile primite in paza si sa 

asigure integritatea acestora; 
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c)  sa permita accesul in centru numai in conformitate cu dispozitiile legale, sa 
efectueze control la intrarea si iesirea din incinta unitatii, a persoanelor, 
materialelor si a altor bunuri, dupa care va mentiona aceasta in registrul de 
evidenta; 

d) sa instiinteze conducerea unitatii si despre oricare eveniment petrecut in timpul 
executarii serviciului de paza si despre masurile luate; 

e)  sa ia toate masurile ce decurg din consemnul de paza pentru a preveni producerea de 
incendii, explozii ori alte evenimente de natura a cauza pagube la instalatii, 
conducte de apa sau rezervoare de combustibil, la retelele telefonice sau electrice; 
in cazul in care astfel de evenimente s-au produs, sa ia masurile stabilite prin  
consemn si sa anunte de indata pe cei in drept; 

f)  in caz de incendii sa ia primele masuri de stingere, de salvare a persoanelor si 
bunurilor, sa sesizeze organele de politie si  pompierii, sa anunte conducerea 
unitatii; 

g) sa ia masuri pentru salvarea persoanelor si bunurilor in caz de calamitati;   
h)  raspunde de intretinerea spatiilor verzi si a gradinii de zarzavat. 

 
(5)Atributii specifice electrician: 

a) asigura si verifica buna functionare a instalatiilor electrice; 
b) repară sau înlocuieşte eventualele echipamente  defecte conductori, izolaţii etc;  
c) efectuează întreţinerea curentă pentru a menţine dispozitivele şi aparatele în stare 

de funcţionare corectă, în conformitate cu procedurile sau reglementările în 
vigoare; 

d) verifica instalatiile de protectie prin legare la nul si/sau legare la pamant; 
e) verifica integritatea izolatiei,ingradirilor, starea carcaselor; 
f) are grija la folosirea aparatelor electrice portabile sau fixe sa se conecteze la 

instalatia de legare la pamant; 
g) face necesarul de material solicitand sa fie aprovizionat la timp cu tot ce este 

necesar; 
h) raspunde de sculele, utilajele, aparatele, dispozitivele, uneltele etc.pe care le are 

in primire; 
i) indeplineste atributiile fochistului, pe perioada concediului de  odihna a acestuia; 
j) anunta seful ierarhic eventualele defectiuni; 
k) participa la activitati de perfectionare profesionala; 
l) respecta normele legale in vigoare referitoare la secretul de serviciu, 

confidentialitatea informatiilor la care are acces. 
 
(6) Atributi specifice fochist: 
a) asigura si verifica buna functionare a instalatiilor termice; 
b) verifica zilnic inainte de pornirea centralei indicele contorului de gaze; 
c) raspunde de buna functionare a pompei de apa care asigura circuitul de apa din 

unitate; 
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d) verifica si remediaza in timpul cel mai scurt, eventualele defectiuni ce pot aparea 
la instalatia de apa si canalizare; 

e) anunta seful ierarhic eventualele defectiuni si participa la inlaturarea acestora; 
f) participa la activitati de perfectionare profesionala; 
g) respecta normele legale in vigoare referitoare la secretul de serviciu,       
h) confidentialitatea informatiilor la care are acces; 
i) indeplineste atributiile administratorului, pe perioada concediului de  odihna a 

acestuia; 
j) respecta regulamentul de ordine interioara. 
 
(7) Atributii specifice magazioner: 
a) asigura gestiunea fizica a stocului de marfa; 
b) opereaza in stoc miscarile de marfa - inregistrarea sistematica sicronologica a   

datelor privind stocurile in baza documentelor de intrare; 
c) pastreaza documentele justificative legate de stocuri; 
d) participa activ la operatiunile de incarcare/descarcare a marfii la/din magazia  

firmei; 
e) raporteaza superiorului ierarhic orice neconcordanta intre stocul fizic si cel 

scriptic; 
f) ofera informatii despre stocuri; 
g) respecta legislatia de gestiune a stocurilor; 
h) efectueaza operatiuni de intrare in stoc a marfii; 
i) efectueaza receptia fizica a marfii la intrarea in magazia unitatii; 
j) raspunde de depozitarea marfurilor in bune conditiuni pentru a se ezita degradarea  

respectandu-se si normele de igena, sanitare si de protectia muncii si PSI;  
periodic, solicita operatorului de pe calculator situatia stocurilor si verifica daca  
acestea corespund cu ceea ce se afla in magazie. Anunta seful ierarhic cand 
stocurile la anumite materiale sunt epuizate sau nu au miscare;      

k) raporteaza superiorului ierarhic diferentele intre marfa fizica si cea scriptica  
aparute la receptia marfii la magazie; 

l) verifica documentele la introducerea NIR-ului si semnaleaza eventualele 
neconcordante; 

m) urmareste ca marfa introdusa in magazia unitatii sa corespunda din punct de 
vedere calitativ, cantitativ si sa respecte preturile prevazute in contract ; 

n) inregistreaza, prelucreaza si pastreaza informatiile referitoare la situatia stocurilor; 
o) raporteaza lunar rezultatele activitatii de gestiune a stocului; 
p) utilizeaza eficient spatiul de depozitare a marfurilor; 
q) asigura miscarea stocurilor; 
r) efectueaza transferurile de marfa; 
s) pastreaza evidenta documentelor de transfer emise, cu semnaturile de 

predare/primire la zi. 
t) ridica si justifica numerarul (avansuri de trezorerie) din casieria DGASPC pentru 

CIA Olteni; 
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u) incaseaza contributia asistatilor si depune sumele in casieria DGASPC; 
 
(8) Atributii specifice sofer:  

a) cunoaste si respecta prevederile legale cu privire la circulatia pe drumurile publice; 
b) pleaca in cursa cu foaia de parcurs semnata de seful de centru si la sosirea din cursa 

o preda inspectorului de specialitate completata corespunzator pentru evidenta 
corecta a gestiunii consumului de benzina; 

c) respecta cu strictete itinerariul si instructiunile primite de la seful de centru; 
d) atat la plecarea cat si la sosirea din cursa, verifica starea tehnica a autovehicului; 
e) raspunde personal de integritatea autovehiculului pe care il are in primire; 
f) raspunde de  intretinerea autovehiculului, ceea ce presupune: efectuarea la timp a 

reviziilor, schimburilor de ulei si filtre; 
g) raspunde de exploatarea autovehiculului in conformitate cu  instructinule prevazute 

in cartea tehnica a acestuia. 
 
(9) Atributii specifice muncitor necalificat: 

a) raspunde de intretinerea corespunzatoare a curtii si a spatiilor verzi; 
b) raspunde de strangerea si depozitarea deseurilor menajere; 
c) raspunde de hranirea animalelor si pastrarea curateniei in gospodaria anexa; 
d) participa la activitati de perfectionare profesionala;  
e) respecta declaratia de confidentialitate; 
f) respecta procedura privind relatia personalului cu beneficiarii; procedura privind 

prevenirea, identificarea, semnalarea, evaluarea si solutionarea suspiciunilor sau a 
acuzatiilor de abuz, neglijenta, discriminare, tratament degradant sau inuman asupra 
beneficiarilor. 

 
(10) Atributii specifice spalatoreasa : 

a) 1.efectueaza spalarea imbracamintei si a lenjeriei beneficiarilor dupa dezinfectia 
acestora; 

b) 2. respecta normele de igiena pentru prevenirea infectiilor nosocomiale; 
c) 3. respecta circuitul rufelor curate si murdare; 
d) raspunde de integritatea cantitativa si calitativa a lenjeriei; 
e) preda compartimentului “lenjerie”, lenjeria si rufele curate; 
f) 6.raspunde de buna gestionare si intretinere a bunurilor de inventar cu care isi   

desfasoara activitatea; 
g) participa la formele de perfectionare organizate in unitate; 
h) respecta declaratia de confidentialitate; 
i) respecta procedura privind relatia personalului cu beneficiarii; procedura privind 

prevenirea, identificarea, semnalarea, evaluarea si solutionarea suspiciunilor sau a 
acuzatiilor de abuz, neglijenta, discriminare, tratament degradant sau inuman asupra 
beneficiarilor; 

j) respecta regulamentul de ordine interioara; 
k) anunta seful centrului cu privire la orice modificare a graficului de lucru; 
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(11) Atributii specifice muncitor calificat bucatarie: 

a) participa la intocmirea meniului; 
b) preia alimentele de la magazie, pe baza foii de alimente zilnice; 
c) pregateste mancarurile conform retetarului; 
d) participa la spalarea si dezinfectia vaselor, veselei, instalatiei si interioarelor; 
e) pregateste hrana in conditii igienico- sanitare conform normelor in vigoare; 
f) raspunde de vesela si tacamurile din dotare; 
g) pastreaza in bune conditii ustensilele si aparatura din dotare; 
h) opreste probe alimentare la fiecare masa si le pastreaza 36 de ore, acestea fiind  

etichetate; 
i) mentine curatenia in bucatarie si in spatiile de depozitare a alimentelor; 
j) participa la servirea mesei; 
k) participa la activitati de perfectionare profesionala;  
l) respecta declaratia de confidentialitate; 
m) respecta procedura privind relatia personalului cu beneficiarii;  procedura privind 

prevenirea, identificarea, semnalarea, evaluarea si solutionarea suspiciunilor sau a 
acuzatiilor de abuz, neglijenta, discriminare, tratament degradant sau inuman asupra 
beneficiarilor. 

 
(12)Atributii specifice lenjereasa: 

a) preia lenjeria curata de la spalatorie, o sorteaza si o calca; 
b) efectueaza reparatii la lenjeria deteriorata; 
c) confectioneaza, dupa caz lenjerie, imbracaminte pentru  beneficiari si echipament de 

protectie pentru salariati; 
d) raspunde de integritatea calitativa si cantitativa a lenjeriei istribuita beneficiarilor; 
e) raspunde de intretinerea si pastrarea hainelor personale ale beneficiarilor; 
f) intocmeste necesarul de lenjerie, imbracaminte si incaltaminte; 
g) gestioneaza obiectele de inventar de natura: echipament, lenjerie si alte obiecte de 

inventar; 
h) intocmeste referate pentru eliberarea din magazie a obiectelor de  inventar. 

 
 

ARTICOLUL 13  
Finanţarea centrului 

 
(1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, Centrul de Îngrijire şi Asistenţă 
Olteni are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel 
puţin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile. 
(2) Finanţarea cheltuielilor centrului se asigură, în condiţiile legii, din următoarele 
surse: 
a) contribuţia persoanelor beneficiare sau a întreţinătorilor acestora, după caz; 
b) bugetul local al judeţului Teleorman; 



c) bugetul de stat;
d) donapi, sponsorizari sau alte contribupi din partea persoanelor fizice ori juridice 
din \ara §i din strainatate;
e) alte surse de finan^are, in conformitate cu legislapa in vigoare.

ARTICOLUL 14 
DISPOZIJII FINALE

(1) Serviciile specializate §i compartimentele din cadrul Direcjiei Generale de 
Asistenpi Sociala §i Protecjia Copilului Teleorman sunt obligate sa asigure serviciului 
social centrul de ingrijire si asistenta Olteni sprijinul necesar pentru indeplinirea 
atribupilor ce ii revin.
(2) Prezentul regulament de organizare §i funcponare se completeaza cu prevederile 
actelor normative in domeniu §i ale hotararilor Consiliului Jude^ean Teleorman.
(3) Modificarea §i completarea prezentului regulament se face numai prin hotarare a 
Consiliului Jude^ean Teleorman.

p. PRESEDINTE,

Vicepresedinte, 
Cristescu IoneLBanut

Director executiv,
Ec. Melintescu Valentina

Director executiv, 
Jr* Ionescu Iuliana
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REGULAMENT 
de organizare si functionare a servicilui social cu cazare 

Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica Videle 
ARTICOLUL 1 

DEFINITIE 
 

(1) Regulamentul de organizare si functionare este un document propriu al serviciului 
social "Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica Videle",  aprobat de 
Consiliul Judetean Teleorman, in conditiile legii si ale caror norme sunt obligatorii cu 
respectarea standardelor minime de calitate aplicabile si a asigurarii accesului 
persoanelor beneficiare la informatii privind conditiile de admitere, serviciile oferite 
etc. 
(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atat pentru persoanele 
beneficiare, cat si pentru angajatii centrului si, dupa caz, pentru membrii familiei 
beneficiarilor, reprezentantii legali/conventionali, vizitatori.  
 

ARTICOLUL 2 
IDENTIFICAREA SERVICIULUI SOCIAL 

 
(1)"Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica Videle", cod serviciu social  
8790 CR – D II, este organizat şi funcţionează în cadrul Complexului de Servicii 
pentru Persoane Adulte cu Handicap Videle" din structura Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman, în regim de componentă 
funcţională a acesteia, fără personalitate juridică, având sediul Str. Intrarea Spitalului, 
nr 38, Videle, jud. Teleorman. 
(2) D.G.A.S.P.C. Teleorman este furnizor de servicii sociale, acreditat prin Certificat 
de Acreditare Seria AF, nr. 001154 de catre Comisia judeteana de acreditare a 
furnizorilor de servicii sociale Teleorman si licentiat provizoriu cu autorizatia de 
functionare nr. 2964 din 18.05.2016, emisa de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei 
Sociale si Persoanelor Vârstnice, iar Centrul de Recuperare si Reabilitare 
Neuropsihiatrica Videle este serviciul social furnizat de către aceasta. 

 
ARTICOLUL  3 

SCOPUL SERVICIULUI SOCIAL 
 

      Scopul serviciului social "Centrul de Recuperare si Reabilitare  Neuropsihiatrica 
Videle" este de a asigura la nivel judetean si local aplicarea politicilor si strategiilor de 
asistenta speciala a persoanelor cu handicap, prin cresterea sanselor recuperarii si 
inegrarii acestora in familie, ori in comunitate si acorda sprijin si asistenta pentru 
prevenirea situatiilor care pun in pericol securitatea persoanelor adulte cu handicap. 
Centrul are o capacitate de 20 locuri. 
 

ARTICOLUL 4 
CADRUL LEGAL DE INFIINTARE, ORGANIZARE SI FUNCTIONA RE 

 
(1) Serviciul social "Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica Videle" 
functioneaza cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare si functionare 
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a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificarile ulterioare, 
Legea nr. 448/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 

(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul 67/2015 privind aprobarea 
Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate 
persoanelor adulte cu dizabilitati. 
(3) Serviciul social "Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica Videle" 
este infiintat prin Hotararea Consiliului Judetean Teleorman  nr. 100 din 30 august 
2007  si functioneaza in structura  Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia 
Copilului Teleorman,  in regim de componenta functionala  a  acesteia, fara 
personalitate juridica. 
 

ARTICOLUL 5  
PRINCIPIILE CARE STAU LA BAZA ACORDARII SERVICIULUI  SOCIAL 

 
(1 )Serviciul social "Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica Videle" se 
organizeaza si functioneaza cu respectarea principiilor generale care guverneaza 
sistemul national de asistenta sociala, precum si a principiilor specifice care stau la 
baza acordarii serviciilor sociale prevazute in legislatia specifica, in conventiile 
internationale ratificate prin lege si in celelalte acte internationale in materie la care 
Romania este parte, precum si in standardele minime de calitate aplicabile. 
(2) Principiile specifice care stau la baza prestarii serviciilor sociale in cadrul "Centrul 
de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica Videle" sunt urmatoarele: 
a) respectarea si promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare; 
b) protejarea si promovarea drepturilor persoanelor beneficiare in ceea ce priveste 
egalitatea de sanse si tratament, participarea egala, autodeterminarea, autonomia si 
demnitatea personala si intreprinderea de actiuni nediscriminatorii si pozitive cu 
privire la persoanele beneficiare; 
c) asigurarea protectiei impotriva abuzului si exploatarii persoanei beneficiare; 
d) deschiderea catre comunitate; 
e) asistarea persoanelor fara capacitate de exercitiu in realizarea si exercitarea 
drepturilor lor; 
f) asigurarea in mod adecvat a unor modele de rol si statut social, prin incadrarea in 
unitate a unui personal mixt; 
g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare si luarea in considerare a acesteia, tinandu-
se cont, dupa caz, de varsta si de gradul sau de maturitate, de discernamant si 
capacitate de exercitiu,  (cu respectarea prevederilor Legii sanatatii mintale si a 
protectiei persoanelor cu tulburari psihice nr. 487/2002, republicata); 
h) facilitarea mentinerii relatiilor personale ale beneficiarului si a contactelor directe, 
dupa caz, cu fratii, parintii, alte rude, prieteni, precum si cu alte persoane fata de care 
acesta a dezvoltat legaturi de atasament; 
i) promovarea unui model familial de ingrijire a persoanei beneficiare; 
j) asigurarea unei ingrijiri individualizate si personalizate a persoanei beneficiare; 
k) preocuparea permanenta pentru identificarea solutiilor de integrare in familie sau, 
dupa caz, in comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, in baza 
potentialului si abilitatilor persoanei beneficiare de a trai independent; 
l) incurajarea initiativelor individuale ale persoanelor beneficiare si a implicarii active 
a acestora in solutionarea situatiilor de dificultate; 
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m) asigurarea unei interventii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare; 
n)asigurarea confidentialitatii si a eticii profesionale; 
o) primordialitatea responsabilitatii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea 
propriilor capacitati de integrare sociala si implicarea activa in solutionarea situatiilor 
de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat; 
p) colaborarea centrului/unitatii cu serviciul public de asistenta sociala. 
 

ARTICOLUL 6 
BENEFICIARII SERVICIILOR SOCIALE 

 
(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate in "Centrul de Recuperare si Reabilitare 
Neuropsihiatrica Videle" sunt: persoane cu handicap, care nu au posibilitati de 
ingrijire si intretinere in propria familie sau comunitate, sunt dependente de servicii 
sociale specializate, aflate in situatii de dificultate sau risc de excluziune sociala, 
admise in centru dupa criterii de eligibilitate stabilite cu respectarea legislatiei special  
si a misiunii/ scopului centrului, avand domiciliul pe raza  judetului Teleorman, pe 
baza deciziei Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap, in conformitate 
cu normele in vigoare si in limita locurilor disponibile.  
(2) Criterii de admitere: 
a) centrul rezidential realizeaza admiterea beneficiarilor in conditiile legii si numai 
daca pot acorda serviciile minime necesare pentru a raspunde nevoilor beneficiarilor. 
b) admiterea persoanelor cu dizabilitati,  in centru se realizeaza numai in cazul in care 
asistarea, ingrijirea, recuperea si protectia nu se poate realiza la domiciliu ori in cadrul 
altor centre. 
c) pot fi admise, in regim de urgenta, persoane fara locuinta, venituri sau persoane 
suport care sa le ofere sprijin si ingrijire.  
d) admiterea in centru se realizea cu incheierea unui contract de furnizarii de servicii. 
e) persoanele adulte cu dizabilitati asistate in centru sau sustinatorii legali ai acestora, 
in functie de veniturile personale ale persoanelor cu dizabilitati, au obligatia de a plati 
contributia lunara stabilita conform legii. In acest sens aceste persoane  trebuie sa 
semneze angajamentul de plata,parte integranta din contractul de servicii.    
f) sa aibe domiciliul pe raza judetului Teleorman (exceptie fac cazurile in  care exista 
acordul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului de a achita 
costul mediu lunar de cheltuieli stabilit pentru respectivul serviciu social in care 
urmeza sa fie admisa persoana cu handicap). 
g) sa detina un  certificat de incadrare intr-un grad de handicap mental, psihic. 
(3)Acte necesare:     
a) documentatia pentru institutionalizarea unei persoane adulte cu dizabilitati este 
reglementata de actele normative in vigoare. 

b) dosarul de admitere in centru rezidential pentru persoane adulte cu dizabilitati, 
contine urmatoarele documente: 
1.cerere de admitere in centru, semnata de beneficiar sau de reprezentatul legal; 
2.decizia de admitere, aprobata sau, dupa caz, avizata de conducatorul centrului / 
reprezentantul furnizorului, in original;   
3.copie dupa actele de identitate ( persoana cu handicap si reprezentanti legali); 



6 

 

4.copii de  pe certificatele de nastere, de casatorie si de pe actul de identitate ale 
persoanei cere solicita admiterea, ale parintilor, ale copiilor, ale sotului sau sotiei, 
dupa caz, ori ale reprezentantilor legali ai acestuia; 
5.declaratie privind lipsa sustinatorilor legali, dupa caz; 
6.acte doveditoare privind veniturile: adeverinta de salariu, talon de pensie, adeverinte 
de venit eliberate de organele financiare teritoriale, alte acte sau, dupa caz, declaratia 
pe proprie raspundere ca nu are venituri, autentificat; 
7.adeverinta de venit; 
8.documente doveditoare privind situatia locativa; 
9.ultimul talon de pensie ( daca e cazul); 
10. raportul de ancheta sociala; 

11,copii de pe hotarari judecatoresti actualizate, prin care s-au stabilit obligatii de 
intretinere ale unor persoane in favoarea sau in obligatia celui care solicita admiterea; 

12. investigatii paraclinice / analize medicale ( MRF, testul HIV, VDRL si dovada de 
la medicul de familie ca poate convietui in colectivitate si nu are boli contagioase); 

13.dovada eliberata de serviciul specializat al primariei in a carei raza teritoriala isi are 
domiciliul sau resedinta persoana cu handicap, prin care se atesta ca acestuia nu i s-a 
putut asigura protectia si ingrijirea la domiciliu sau in cadrul altor servicii din 
comunitate. 
(4)Dosarul pentru institutionalizare impreuna cu referatul tip semnat si aprobat de 
conducerea institutiei se inainteaza la Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu 
Handicap, pentru emiterea Deciziei de stabilirea unei masuri de protectie a persoanei 
cu dizabilitati intr-un centru rezidential. 
(5)Dosarul pentru institutionalizare al persoanei, referatul tip, Decizia Comisiei de 
Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap si referatul de situatie prin care s-a propus 
admiterea in centru, aprobat de conducerea institutiei sunt documentele care stau la 
baza Dispozitiei de admitere. 
 (6)In „Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica Videle” sunt admise 
persoane cu : 
        a) handicap psihic; 
        b) handicap mintal; 
        c)handicap asociat; 
(7)Admiterea beneficiarilor în cadrul Centrul de Recuperare si Reabilitare 
Neuropsihiatrica Videle se face în limita locurilor disponibile. 
(8)Centrul detine şi aplică o procedură proprie de admitere: 
a) admiterea unei persoane cu handicap în Centru se face în cazul în care acesteia nu i 
se pot asigura protecţia şi îngrijirea la domiciliu sau în cadrul altor servicii din 
comunitate. 
b) admiterea în C.I.A. Videle se face de catre D.G.A.S.P.C. Teleorman. Directorul 
General emite dispoziţia de internare. 
c) beneficiarii care realizeaza venituri proprii din pensii de orice natura, din 
indemnizatii sau din alte drepturi acordate potrivit legii, precum şi din alte surse cu 
caracter permanent sunt obligate la plata contribuţiei lunare de întreţinere,conform 
legislaţiei în vigoare.  
d) la admitere se face evaluarea nevoilor individuale ale beneficiarilor în termen de 
maxim 7 zile de la admiterea acestuia în Centru. 
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e) se întocmeşte Planul Individual de Intervenţie care include: Programul Individual 
de Îngrijire, Programul Individual de Recuperare, Programul Individual de 
Integrare/Reintegrare Sociala. 
f) centrul efectuează reevaluarea nevoilor beneficiarilor conform unui calendar 
prestabilit. 
g) reevaluarea se realizează anual, precum şi atunci când situaţia o impune, respectiv 
dacă apar modificări semnificative ale stării de sănătate şi ale statusului funcţional 
fizic şi/sau psihic al beneficiarului. 
(9) Conditii de incetare a serviciilor: 
(a) incetarea serviciilor se realizează la cererea beneficiarilor, precum şi în alte 
condiţii cunoscute şi acceptate de aceştia. 
(b) centrul detine şi aplica o procedura proprie de încetare/sistare a serviciilor.   
(c) principalele situaţii în care centrul poate sista acordarea serviciilor către beneficiar 
pe o anumita perioadă de timp sunt urmatoarele: 

1. la cererea motivata a beneficiarului în scopul ieşirii pe o perioadă determinată 
din centru; se solicită acordul scris al persoanei care îi va asigura gazduirea şi 
îngrijirea necesară pe perioada respectivă; 

2. în caz de internare în alt spital, în baza recomandarilor medicului curant sau a 
personalului medical din serviciul de ambulanţa; în cele doua situaţii de mai 
sus, beneficiarul are toate drepturile care decurg din furnizarea serviciilor 
medicale, în condiţiile contractului-cadru; 

3. în caz de transfer într-un alt centru/instituţie, în scopul efectuarii unor terapii 
sau programe de recuperare/reabilitare funcţională sau de integrare/reintegrare 
socială pe perioadă determinată în masura în care aceste servicii nu sunt 
furnizate în proximitatea centrului; se solicita acordul scris al 
centrului/institutiei către care se efectueaza transferul beneficiarului; 

4. în cazuri de forţă majoră (cataclisme naturale, incendii, aparitia unui focar de 
infecţie etc.) centrul stabileşte împreuna cu beneficiarul şi serviciul public de 
asistenţa socială modul de soluţionare a situaţiei fiecarui beneficiar (transfer în 
alt centru, revenirea în familie pe o perioada determinata, etc.).   

d) principalele situaţii în care înceteaza/se sisteaza serviciile pe perioada nedetermintă, 
precum şi modalitaţile de intervenţie sunt urmatoarele: 

1. la cererea beneficiarului care are prezervată capacitatea de discernămant, sub 
semnatură (se solicită beneficiarului să indice în scris locul de 
domiciliu/rezidenţă); în termen de 5 zile de la ieşirea beneficiarului din centru 
se notifică în scris serviciul public de asistenţă socială de la nivelul primariei 
localitaţii pe a cărei raza teritorială va locui persoana, respectiva cu privire la 
prezenţa beneficiarului în localitate, pentru a facilita verificarea condiţiilor de 
găzduire şi îngrijire oferite; 

2. dupa caz, la cererea reprezentantului legal al beneficiarului lipsit de 
discernământ şi angajamentul scris al acestuia cu privire la respectarea 
obligaţiei de a asigura găzduire, îngrijirea şi întreţinerea acestuia; în termen de 
48 ore de la ieşirea beneficiarului, centrul notifică telefonic şi în scris, serviciul 
public de asistenţă socială pe a cărei raza teritorială va locui beneficiarul, 
respectiv cu privire la prezenţa beneficiarului în localitate, pentru a facilita 
verificarea condiţiilor de găzduire şi îngrijire oferite; 
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3. transfer pe perioadă nedeterminată în alt centru, la cererea scrisa a 
beneficiarului sau, dupa caz, a reprezentantului său legal; anterior ieşirii 
beneficiarului din centru se verifica acordul centrului în care se va transfera 
acesta; 

4. la recomandarea centrului rezidenţial dacă nu mai are capacitatea de a acorda 
serviciile corespunzatoare nevoilor beneficiarului; centrul satbileşte cu 
beneficiarul/reprezentantul său legal şi D.G.A.S.P.C. Teleorman modul de 
soluţionare a situaţiei (transfer în alt centru, revenirea în familie pe perioadă 
determinată, etc.); 

5. în caz de deces al beneficiarului; 
6. în cazul în care beneficiarul nu mai respecta clauzele contractuale, inclusiv din 

motive imputabile acestuia.           
e) persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în  „Centrul de Recuperare si 
Reabilitare Neuropsihiatrica Videle” au următoarele drepturi: 

1. să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază 
de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanţă personală ori socială; 

2. să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, 
respectiv la luarea deciziilor privind intervenţia socială care li se aplică; 

3. să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi 
primite; 

4. să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atât timp cât se menţin 
condiţiile care au generat situaţia de dificultate; 

5. să fie protejaţi de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de 
exerciţiu; 

6. să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime; 
7. să participe la evaluarea serviciilor sociale primite; 
8. să li se respecte toate drepturile speciale.  

(10) Drepturile beneficiarilor sunt prevăzute în Carta drepturilor beneficiarilor 
aprobată în condiţiile legii. 
(11) Centrul deţine şi aplică un Cod propriu de etică care cuprinde un set de reguli ce 
privesc, în principal, asigurarea unui tratament egal pentru toţi beneficiarii, fară nici 
un fel de discriminare, acordarea serviciilor exclusiv în interesul beneficiarilor şi 
pentru protecţia acestora, respectarea eticii profesionale în relaţia cu beneficiarii. 
(12) Centrul organizeaza sesiuni de instruire a personalului privind prevederile 
Codului de Etică, iar aceste sunt consemnate în Registrul de evidenţă privind 
perfecţionarea continuăa personalului. 
(13) Centrul ia masuri pentru prevenirea şi combaterea oricaror forme de tratament 
abuziv, neglijent, degradant asupra beneficiarilor. Centrul îşi stabileşte propria 
procedură privind sesizările şi reclamaţiile prin care se stabileste: modul de 
comunicare cu beneficiarii, modul de formulare a sesizarilor şi reclamaţiilor, cui i se 
adresează şi cum se înregistrează, modalitatea de raspuns catre beneficiar si modul de 
solutionare.   
(14) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în „Centrul de Recuperare si 
Reabilitare Neuropsihiatrica Videle” au următoarele obligaţii: 
a) să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială, 
medicală şi economică; 
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b) să participe, în raport cu vârsta, situaţia de dependenţă etc., la procesul de furnizare 
a serviciilor sociale; 
c) să contribuie, în conformitate cu legislaţia în vigoare, la plata serviciilor sociale 
furnizate, în funcţie de tipul serviciului şi de situaţia lor materială; 
d) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală; 
e) să respecte prevederile prezentului regulament. 
 
 

ARTICOLUL 7 
ACTIVITATI SI FUNCTII  

 
(1) Principalele functii ale serviciului social "Centrul de Recuperare si Reabilitare 
Neuropsihiatrica Videle" sunt urmatoarele: 
a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea 
urmatoarelor activitati:  
1.reprezentarea furnizorului de servicii sociale in contractul incheiat cu persoana 
beneficiara; 
2.gazduire pe perioada nedeterminata; 
3.ingrijire personala, dupa caz; 
4. asistenta pentru sanatate;  
5.socializare si activitati culturale; 
6.integrare-reintegrare sociala, dupa caz; 
7.alimentatie; 
8.reabilitarea si adaptare a ambientului; 
9.terapii ocupationale;  
10.formarea si dezvoltarea deprinderilor de viata independenta;  
11.consiliere psihologica si suport emotional; 
b) de informare a beneficiarilor, potentialilor beneficiari, autoritatilor publice si 
publicului larg despre domeniul sau de activitate, prin asigurarea urmatoarelor 
activitati:  
1.facilitarea accesului potentialilor beneficiari/reprezentantilor legali/reprezentantilor 
conventionali/membrilor familiei lor, anterior admiterii beneficiarilor, pentru a 
cunoaste conditiile de locuit si de desfasurare a activitatilor/serviciilor oferite in baza 
unui program de vizita stabilit; 
2. stabilirea programului de vizita,  prevede cel putin o zi /luna planificata in acest 
scop; 
3.in timpul vizitei, beneficiarii/reprezentantii legali/reprezentantii conventionali, 
membrii de familie sunt insotiti de un angajat al centrului care le poate oferi 
informatiile solicitate, pot discuta cu personalul de specialitate si alti beneficiari; 
c) de promovare precum si de prevenire a situatiilor de dificultate in care pot intra 
categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit 
scopului acestuia, prin asigurarea urmatoarelor activitati:  
1. elaborarea si aplicarea Cartei drepturilor beneficiarilor, in conformitate cu 
drepturile prevazute in Conventia ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilitati; 
2. informarea beneficiarilor/reprezentantilor legali/conventionali ai acestora asupra 
drepturilor lor; 
3. cunoasterea si respectarea prevederilor Cartei de care personalul institutiei; 
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4. aplicarea unui Cod propriu de etica, care cuprinde un set de reguli ce privesc 
asigurarea unui tratament egal pentru toti beneficiarii; 
5. cunoasterea modalitatilor de abordare si relationare a personalului cu beneficiarii, in 
functie de situaliile particulare in care acestia se afla;  
d) de asigurare a calitatii  serviciilor sociale prin realizarea urmatoarelor activitati: 
1.elaborarea instrumentelor standardizate utilizate in procesul de acordare a 
serviciilor; 
2. realizarea de evaluari periodice a serviciilor prestate; 
3. masurarea gradului de satisfactie a beneficiarilor cu privire la activitatea desfasurata 
in cadrul centrului;  
e) de administrare a resurselor financiare, materiale umane ale centrului prin realizarea 
urmatoarelor activitati: 
1. realizarea necesarelor materiale catre Serviciul Administrativ al D.G.A.S.P.C. 
Teleorman; 
2. primirea si inregistrarea materialelor;  
3. eliberarea din magazia unitatii; 
4.realizarea de propuneri pentru angajarea/disponibilizarea unor persoane catre 
Serviciul Resurse umane al D.G.A.S.P.C. Teleorman. 
 

ARTICOLUL 8 
STRUCTURA ORGANIZATORICA, NUMARUL DE POSTURI SI 

CATEGORIILE DE PERSONAL 
 
 (1) Complexului de Servicii pentru Persoane Adulte cu Handicap Videle 
functioneaza cu un numar de 22,5  posturi din care: 
a) personal de conducere: sef de complex — 0,5 post; 
b) personal de specialitate de ingrijire asistenta; personal de specialitate si auxiliar: 
1.  asistent medical generalist — 4 posturi; 
2.  medic –  0.5 posturi ; 
3.  infirmieri — 8 posturi; 
4.  psiholog —1 posturi 
5.  educator — 0,5 posturi; 
6.  kinetoterapeut — 0.5 posturi; 
7. pedagog de recuperare – 1 post; 
c) personal cu functii administrative, gospodarire, intretinere-reparatii, deservire: 
a. inspector de specialitate — 0,5 posturi; 
b. administrator — 0,5  vacant; 
c. muncitor calificat - bucatar — 2 posturi; 
d. sofer — 0,5 posturi; 
e. muncitor calificat – electrician — 0,5 posturi; 
f. muncitor calificat – instalator — 0,5 posturi; 
g. muncitor calificat – fochist  — 1,5 posturi; 

h. ingrijitor – 0.5 

 
(2) Personalul de specialitate reprezinta  68% din totalul personalului. 
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ARTICOLUL 9 
Personalul de conducere 

 
(1) Coordonarea, îndrumarea şi controlul activitaţii curente a Centrul de Recuperare si 

Reabilitare Neuropsihiatrica Videle  sunt asigurate de către şeful de complex. 
(2)  Atribuţiile sefului de complex sunt: 

a) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de catre 
personalul centrului şi propune organului competent sancţiuni disciplinare pentru 
salariaţii care nu îşi îndeplinesc în mod corespunzător atribuţiile, cu respectarea 
prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.; 
b) elaborează rapoartele generale privind activitatea centrului, stadiul implementării 
obiectivelor şi întocmeşte informări pe care le prezintă D.G.A.S.P.C. Teleorman; 
c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi 
perfecţionare; 
d) colaborează cu alte centre/alţi furnizori de servicii sociale şi/sau alte structuri ale 
societăţii civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătăţirii permanente a 
instrumentelor proprii de asigurare a calităţii serviciilor, precum şi pentru identificarea 
celor mai bune servicii care sa răspundă nevoilor persoanelor beneficiare; 
e) întocmeşte raportul anual de activitate; 
f) asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii centrului; 
g) desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii centrului în comunitate; 
h) ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la 
încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce; 
i) răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul centrului şi 
dispune, în limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea 
acestor activităţi sau, după caz, formulează propuneri în acest sens; 
j) organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a 
regulamentului de organizare şi funcţionare; 
k) reprezintă centrul în relaţiile cu D.G.A.S.P.C. Teleorman şi, după caz, cu 
autorităţile şi instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din 
străinătate, precum şi în justiţie; 
l) asigură comunicarea şi colaborarea permanentă cu serviciul public de asistenţă 
socială de la nivelul primăriei şi de la nivel judeţean, cu alte instituţii publice locale şi 
organizaţii ale societăţii civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor; 
m) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi 
beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare; 
n) asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale; 
o) administrează resursele Centrului, conform misiunii acestuia şi în baza normelor 
legale în vigoare; 
p) realizează evaluarea performanţelor individuale, prin întocmirea fişelor anuale de 
evaluare a performanţelor profesionale;  
r) întocmeste fişele postului pentru personalul din subordine;  
s) răspunde de aplicarea tuturor normelor privitoare la asigurarea tehnicii securităţii 
muncii şi decide componenţa comisiei P.S.I.; 
t) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 
(2) Funcţia de sef de centru se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condiţiile 
legii. 
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(3) Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de sef de centru trebuie să fie absolvenţi cu 
diplomă de învăţământ superior în domeniul psihologie, asistenţă socială şi sociologie, 
cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenţi cu 
diplomă de licenţă ai învăţământului superior în domeniul juridic, medical, economic 
şi al ştiinţelor administrative, cu experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor 
sociale. 
(4) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a sefului de complex se face în 
condiţiile legii. 
(5) Şeful centrului organizează zilnic, săptămânal sau ori de câte ori se impune, 
întâlniri, consultări cu angajaţii pentru reglementarea problemelor curente şi pentru 
găsirea unor soluţii de îmbunătăţire a calităţii îngrijirii persoanelor asistate.      
 

ARTICOLUL 10 
PERSONALUL DE SPECIALITATE DE INGRIJIRE SI ASISTENT A. 

PERSONAL DE SPECIALITATE SI AUXILIAR 
 
(1) Personalul de specialitate : 
a) asistent medical generalist ( COR 325901),  
b) educator; 
c) infirmiera ( COR   532103); 
d) medic de medicina de familie ( COR  221108); 
e) kinetoterapeut (226405); 
f) psiholog ( COR   263411). 
g) pedagog de recuperare, 
(2) Atributiile ale personalului de specialitate: 
a) asigura derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea 
prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile si a prezentului 
regulament; 
b) colaboreaza cu specialisti din alte centre in vederea solutionarii cazurilor; 
identificarii de resurse etc.; 
c) monitorizeaza respectarea standardelor minime de calitate; 
d) sesizeaza conducerii centrului situatii care pun in pericol siguranta beneficiarului, 
situatii de nerespectare a prevederilor prezentului regulament etc. 
e) intocmeste rapoarte periodice cu privire la activitatea derulata; 
f) face propuneri de imbunatatire a activitatii in vederea cresterii calitatii   serviciului 
si respectarii legislatiei; 
g) alte atributii prevazute in standardul minim de calitate aplicabil. 
 
(3)  Atributiile specifice postului de asistent medical: 

a) asigura impreuna si sub directa coordonare a medicului cu care lucreaza, 
pastrarea sanatatii si profilaxia imbolnavirilor, educatia pentru sanatate, redarea 
autonomiei beneficiarilor, efectuarea tehnicilor si procedurilor aferente 
exercitarii optime a actului medical ; 

b) asista medicul cu care lucreaza, la consultarea si diagnosticarea beneficiarilor si 
la efectuarea tehnicilor medicale corespunzatoare; 
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c) executa pe baza prescriptiilor medicale explorarile diagnostic, tratamentele, 
vaccinarile si dupa caz procedurile medicale si masurile de recuperare, 
administrarea medicamentelor, aplicarea regimului alimentar, etc. 

d) raporteaza medicului observatiile privind evolutia starii de sanatate si 
recuperatorie a beneficiarilor, completeaza in fisele acestora parametrii care 
confirma observatiile facute; 

e) semnaleaza medicului cazurile de imbolnaviri intercurente asigurand dupa caz 
izolarea beneficiarilor respectivi ; 

f) programeaza si insoteste beneficiarii la efectuarea examenelor de specialitate si 
dupa caz a masurilor de recuperare ; 

g) efectueaza controlul epidemiologic la intrarea in unitate a beneficiarilor precum 
si la revenirea acestora in unitate dupa invoiri, tratament in unitati medicale 
specializate ; 

h) organizeaza si participa la aplicarea in unitate a masurilor igienico-sanitare sau 
antiepidemice; 

i) participa si raspunde de efectuarea zilnica a curateniei ;   
j) organizeaza si efectueaza igiena individuala a beneficiarilor, dispune sau dupa 

caz aplica masurile care se impun ( toaleta zilnica , baie , imbracarea si 
schimbarea beneficiarilor ) ; 

k) ajuta beneficiarii pentru a-si forma autonomie in igiena personala si hranire ; 
l) raspunde de sanatatea beneficiarilor in timpul programului de lucru ; 
m) creeaza un mediu securizat ( fizic si afectiv ) pentru viata beneficiarilor, se 

implica in amenajarea spatiilor de joaca si odihna ; 
n) participa la eliberarea alimentelor din magazie, urmareste ca toate alimentele sa 

fie folosite la prepararea hranei, verifica calitatea preparatelor si raspunde de 
cantitatea si calitatea alimentelor ; 

o) serveste mancarea beneficiarilor impreuna cu educatorul si infirmiera, insistand 
asupra deprinderilor beneficiarilor de a fi ordonati la masa, participa la spalarea 
veselei ; 

p) gestioneaza echipamentul beneficiarilor, sunt raspunzatori de intretinerea 
acestuia in bune conditii ; 

q) raspunde pentru pastrarea in conditii optime a camerelor, mobilierului si altor 
bunuri din dotare ; 

r) este membru al echipei multidisciplinare; 

s) întocmeşte şi completează planul de recuperare din cadrul Planului Individual  
de  Interventie; 

t) intocmeste fisele de evaluare individuala de inregistrare a progresului. 
 

(4)   Atributiile specifice postului de educator: 
a) elaboreaza proiecte de interventie in scopul prevenirii si combaterii 

institutionalizarii; 
b) pune la dispozitia persoanelor interesate pentru internare documentele care 

compun dosarul de internare; 
c) da relatii apartinatorilor sau persoanelor interesate pentru internare cu privire la 

specificul unitatii, activitatea ce se desfasoara in unitate, conditiile oferite ; 
d) colaboreaza cu comisia de aprobare a dosarelor de internare ; 
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e) acorda sprijin dupa caz persoanelor interesate in vederea obtinerii unor ajutoare 
banesti, materiale si sociale precum si altele asemenea ; 

f) participa la adoptarea deciziilor privind incadrarea in grupe de probleme a      
persoanelor care necesita protectie sociala si la stabilirea modalitatilor de 
utilizare a problemelor identificate ; 

g) furnizeaza persoanelor interesate sau apartinatorilor acestora informatii privind 
drepturile de care beneficiaza in conformitate cu legislatia in vigoare precum si 
scopul functionarii Centrului de Ingrijire si Asistenta Videle ; 

h) colaboreaza cu fundatii, asociatii si corporatii non-guvernamentale la   
realizarea unor programe care se adreseaza persoanelor internate ; 

i) insoteste persoanele internate impreuna cu infirmiera sau asistentul medical la 
consultatiile medicale de specialitate precum si in relatiile cu alte institutii ; 

j) in cazuri de deces a persoanelor internate se ocupa de rezolvarea cazului 
respectiv, formalitatile legale, anuntul familiei, pana la inhumare; 

k) participa alaturi de ceilalti membrii ai echipei multidisciplinara la evaluarea    
complexa a beneficiarilor centrului ; 

l) raspunde direct de evaluarea situatiei sociale a fiecarui beneficiar avand ca 
document de baza ancheta sociala reactualizata ; 

m) participa la elaborarea si punerea in aplicare a Planului de Interventie referitor 
la integrarea/ reintegrarea sociala/socializare ; 

n) mediaza relatia dintre beneficiari si familiile acestora (dupa caz), pe deoparte si 
diferite institutii care au responsabilitati in domeniul social, pe de alta parte ; 

o) colaboreaza cu familiile beneficiarilor pentru a verifica daca nu exista 
posibilitatea ca beneficiarul centrului sa fie reintegrat in familie si pentru a 
responsabiliza familia in legatura cu viitorul acestuia ; 

p) tine evidenta dosarelor personale si se ocupa de completarea periodica a 
documentelor cuprinse in ele ; 

q) intocmeste procesul verbal de admitere al beneficiarilor in cadrul Comisiei de 
Admitere in centru ; 

r) inainteaza catre D.G.A.S.P.C. Teleorman referatul pentru emiterea dispozitiei 
de admitere a beneficiarilor; 

s) organizeaza activitati instructiv – educative  de socializare cu grupe de 
beneficiari sau individual ; 

t) este membru al echipei multidisciplinare; 

u) întocmeşte şi completează planul de recuperare din cadrul Planului Individual  
de  Interventie; 

v) intocmeste fisele de evaluare individuala de inregistrare a progresului; 
w) raspunde si completeaza dosarele sociale ale persoanelor internate. 

 
 (5)  Atributiile specifice postului de infirmiera: 

a) preia beneficiarii de la tura precedenta, urmareste toate problemele aparute 
(medical, numeric, igienic, inventar); 

b) respecta regulile de igiena la locul de munca, curatenia si ordinea; 
c) participa alaturi de asistentul medical si educator la toaleta asistatilor, culcarea 

lor, supravegherea in timpul somnului, plimbarilor; 
d) supravegheaza permanent curatenia beneficiarilor, schimbandu-i ori de cate ori 

este nevoie; 
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e) participa la alimentarea beneficiarilor respectand conditiile de igiena sub 
supravegherea asistentului medical; 

f) preda lenjeria murdara, o preia pe cea curata, raspunde de inventarul 
beneficiarilor si al camerelor; 

g) pastreaza in bune conditii lenjeria si o reconditioneaza la nevoie; 
h) efectueaza si raspunde de curatenia in camere, hol, scari,  sala de mese, sala de 

relaxare; 
i) ia masuri de asigurare a securitatii beneficiarilor; 
j) Informeaza asistentul medical de orice modificare a starii generale a 

beneficiarilor; 
k) informeaza compartimentul administrativ de orice defectiune aparuta in camere. 
l) ajuta asistentul medical la recoltarea produselor biologice si la administrarea 

tratamentului; 
m) respecta programul zilnic al beneficiarilor; 
n) ajuta educatorul in desfasurarea programului educativ; 
o) insoteste educatorul sau asistentul medical la examinarile medicale de 

specialitate ale beneficiarilor. 
 
 (6)   Atributiile specifice postului de medic : 

a) efectueaza vizita medicala zilnic; 
b) prescrie tratamentul acut ori de cate ori este cazul, urmareste administrarea lui 

si evolutia bolii pana la vindecare; 
c) prescrie si reevalueaza permanent tratamentul cronic al asistatilor; 
d) colaboreaza cu medicii specialisti din Policlinica si Spitalul orasenesc Videle 

ori de cate ori este cazul; 
e) intocmeste meniurile zilnice respectand necesarul de calorii in functie de 

varsta, sex si patologie; 
f) urmareste respectarea conditiilor de igiena in unitate; 
g) coordoneaza si controleaza activitatea personalului de asistenta directa; 
h) respecta regulile de protectie a muncii si PSI; 
i) este membru al echipei multidisciplinare; 

j) întocmeşte şi completează planul de recuperare din cadrul Planului Individual  
de  Interventie; 

k) intocmeste fisele de evaluare individuala de inregistrare a progresului; 
 
(7)   Atributii specifice kinetoterapeut: 
a) este membru al echipei multidisciplinare; 

b) execută programul de kinetoprofilaxie sau kinetoterapie după caz; 
c) realizează testări iniţiale, intermediare şi finale pentru beneficiarii aflati in 

evidenţa sa; 
d) colaborează cu ceilalti salariaţi ai Centrului pentru îndeplinirea obiectivelor 

propuse; 
e) sesizează medicul curant sau unitatea sanitară de urgenţă, în cazul apariţiilor, 

problemelor medicale în timpul procesului de recuperare; 
f) creează un mediu securizant (fizic şi psihic) pentru viaţa beneficiarilor; 
g) colaboreaza cu ceilalti membrii ai echipei pluridisciplinare în ceea ce priveşte 

programul terapeutic propus; colaborează permanent cu managerul de caz, îi 
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transmite acestuia informaţiile şi documentele solicitate pentru instrumentarea 
cazurilor asistatilor care beneficiază de serviciile Centrului sau pentru care 
reprezentanţii legali ai acestora solicită admiterea în cadrul Centrului; 

h) se ocupă de amenajarea sălii de kinetoterapie şi răspunde de aparatura existentă; 
răspunde, impreună cu ceilalti salariaţi ai Centrului, de păstrarea bunurilor din 
dotarea Centrului; 

i) întocmeşte şi completează planul de recuperare din cadrul Planului Individual  de  
Interventie; 

j) intocmeste fisele de evaluare individuala de inregistrare a progresului; 
k) informeaza conducerea unitatii asupra aspectelor deosebite privind aplicarea si  

rezultatele planului de recuperare; 
l) asigură şi răspunde de aplicarea tuturor măsurilor de igienă pe care le implică  

actul  terapeutic; 
m) respecta procedura privind relatia personalului cu beneficiarii; procedura privind  

notificarea incidentelor deosebite; procedura privind prevenirea, identificarea, 
semnalarea, evaluarea si solutionarea suspiciunilor sau a acuzatiilor de abuz, 
neglijenta, discriminare, tratament degradant sau inuman asupra beneficiarilor; 

n) respecta declaratia  de confidetialitate; 
o) participa la activitati de perfecţionare pentru ridicarea nivelului profesional; 
p) respecta regulamentul de ordine interioara; 
q) raspunde de arhivarea sistematica si de verificarea documentelor date spre 

arhivare;  
r) executa orice alte sarcini dispuse de conducerea unitatii;  
s) furnizeaza beneficiarilor si apartinatorilor acestora informatii privind drepturile 

de care beneficiaza in conformitate cu legislatia in vigoare; 
t) sprijina beneficiarii in obtinerea drepturilor legale de care beneficiaza; 
u) sprijina beneficiarii in eforturile de a-si identifica si clarifica problemele; 
v) sprijina beneficiarii sa pastreze relatia cu familia; 
w) sprijina beneficiarii sa se integreze in viata sociala; 
x) programeaza si insoteste impreuna cu asistentul medical  beneficiarii la efectuarea 

examenelor de specialitate; 
y) insoteste beneficiarii cand parasesc centrul pentru rezolvarea problemelor 

personale. 
 
(8)   Atributiile specifice postului de psiholog: 

a) studiaza comportamentul uman, procesele mintale si investigheaza probleme 
psihologice din domeniul educatiei recomandand cai de solutionare. 

b) efectueaza observatii asupra beneficiarilor pentru a masura caracresticile mintale 
si fizice. 

c) analizeaza efectele ereditatii, mediului, sau altor factori asupra gandirii si 
comportamentului beneficiarilor. 

d) aplica teste pentru masurarea inteligentei, abilitatilor, activitatilor psihice si a 
altor caracteristici umane, interpreteaza datele obtinute si face recomandarile pe 
care le considera necesare. 

e) participa la depistarea si diagnosticarea tulburarilor de dezvoltare, la tratarea lor. 
f) se implica in problematica psihologica de la nivelul colectivitatii prin definirea 

programelor educational- terapeutice. 
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g) elaboreaza impreuna cu echipa multidisciplinara Planul individual de interventie,  
coordonand activitatea echipei. 

h) coordoneaza echipa in activitatile lunare sau anuale de evaluare a beneficiarilor 
din centru. 

i) este membru al echipei multidisciplinare; 
j) întocmeşte şi completează planul de recuperare din cadrul Planului Individual  

de  Interventie; 
k) intocmeste fisele de evaluare individuala de inregistrare a progresului; 

 
(9)   Atributiile specifice postului de pedagog de recuperare: 
a) participa la organizarea si desfasurarea activitatii educativ – recuperatorii a 

beneficiarilor din centru. 
b) elaboreaza  programe  de desfasurare a activitatilor.  
c) organizeaza activitati instructiv – educative cu grupe de beneficiari sau individual, 

sau dupa caz urmarind cuprinderea zilnica a tuturor beneficiarilor. 
d) organizeaza si asigura petrecerea timpului liber al beneficiarilor, concursuri, 

sarbatorirea unor evenimente sau dupa caz excursii, drumetii, jocuri in aer liber. 
e) se preocupa  de beneficiarii  autoagresivi, consemneaza cu regularitate evolutia 

manifestarilor acestora si acorda sprijinul necesar infirmierelor si persoanelor care 
asigura asistenta medico- sanitara a beneficiarilor respectivi. 

f) participa alaturi de infirmiere si alte categorii de persoane din unitate la ingrijirea 
beneficiarilor, formarea deprinderilor de autoservire, autonomiei si socializarii 
acestora. 

g) este membru al echipei multidisciplinare; 
h) întocmeşte şi completează planul de recuperare din cadrul Planului Individual  de  

Interventie; 
i) intocmeste fisele de evaluare individuala de inregistrare a progresului; 

 
ARTICOLUL 11 

PERSONALUL ADMINISTRATIV, GOSPODARIE, INTRETINERE- 
REPARATII, DESERVIRE 

 
(1)Personalului administrativ asigura activitatile auxiliare serviciului social: 
aprovizionare, mentenanta, achizitii etc. si poate fi: 
   a) administrator; 

   b) inspector de specialitate; 

   c) ingrijitor; 
   d) sofer; 
   e) muncitor calificat electrician; 

   f) muncitor calificat instalator; 

   g) muncitor calificat fochist; 
   h) muncitor calificat bucatar; 
 

(1) Atributiile specific postului de administrator: 
a) coordoneaza si raspunde de intreaga activitate administrativa ; 
b) raspunde de asigurarea bunei functionari a spatiilor destinate cazarii beneficiarilor. 
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c) asigura permanent un bun ambient atat in spatiile de cazare, de activitati 
propunand eventuale reparatii ; 

d) se ingrijeste de buna functionare a spatiilor sanitare ; 
e) raspunde de buna functionare a utilajelor si aparaturii din dotare avand grija sa 

existe pentru fiecare prospecte de functionare ; 
f) raspunde de buna functionare a liftului utilitar si de revizia periodica a acestuia. 
g) raspunde de buna functionare a centralei termice si de revizia periodica a acesteia. 
h) raspunde de buna functionare si garare a autovehicolului din dotarea unitatii ; 
i) se preocupa ca spatiile din jurul cladirii sa fie curate, bine intretinute (sa se 

coseasca iarba, sa se amenajeze rondurile cu flori, sa se amenajeze spatiile de 
joaca si de activitati recreative) ; 

j) raspunde de echipamentul asistatilor si a cazarmamentului ; 
k) coordoneaza activitatea muncitorilor (instalator, electrician, fochist), sofer, 

asigurand conditii optime pentru desfasurarea activitatii ; 
l) coordoneaza activitatea de colectare a reziduurilor menajere  si curatenia in 

spatiile de depozitare a acestora ; 
(l) coordoneaza activitatea de deratizare, dezinfectie si dezinsectie a unitatii.       
 
(2) Atributiile specific postului de inspector de specialitate: 
a) in calitate de gestionar va raspunde in conformitate cu prevederile Legii nr. 

22/1969 modificata si complectata prin Legea 54/1994; actualizata; 
b) primirea si eliberarea bunurilor din gestiune se face cu respectarea prevederilor 

H.C.M nr. 2230/1969, actualizata; 
c) receptionarea valorilor materiale se face cu respectarea  la termenele si in prezenta 

intregii comisii de receptie si conform regulamentului de aplicare a  actelor  
normative; 

d) eliberarea bunurilor din magazie se face pe baza de documente legale (foi 
alimente, bonuri de consum, referate de necesitate), dupa aprobarea prealabila de 
catre seful de compartiment, contabil si sef de centru; 

e) asigura condii optime de pastrare a bunurilor materiale alimentare (sortare, 
ambalare, conservare, temperatura etc) pentru a preintampina deprecierea, 
degradarea sau alterarea acestora; 

f) urmareste termenele de garantie si valabilitate a bunurilor; 
g) asigura conditii igienice specifice fiecarui loc unde sunt depozitate valorile 

materiale; 
h) asigura conditii de depozitare si securitate in spatiile unde sunt depozitate 

materialele; 
i) asigura o depozitare corespunzatoare magaziile unde sunt pastrate materiale ca : 

echipamente, cazarmament, materiale sanitare, obiecte de inventar, mijloace fixe 
etc.; 

j) intocmeste la zi si corect evidenta operativa (pe fise de magazie si electronic) a 
tuturor bunurilor din gestiune, periodic va efectua punctajul cu evidenta contabila. 

k) raspunde disciplinar, material, penal dupa caz pentru nereguli in activitate. 
 

 (3) Atributiile specific postului de ingrijitor: 
a) executa lucrari de mici reparatii, intretinere si curatenie in interiorul si exteriorul  

cladirii; 
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b) executa si intretine curatenia in curtea unitatii prin adunarea hartiilor, gunoaielor; 
c) executa lucrari de intretinere si  toaletare a pomilor, cosire a ierbii; 
d) utilizeaza corect sculele si utilajele din dotare cu actiune manuala si electro-

manuala; 
e) executa toate lucrarile ce se impun a fi rezolvate in functie de urgenta acestora; 
f) respecta sarcinile de serviciu si dispozitiile elaborate de conducerea unitatii; 

 
 (4) Atributiile specific postului de sofer: 
a) este obligat sa se prezinte la serviciu la ora  odihnit,  in tinuta corespunzatoare si 

sa respecte programul stabilit; 
b) cunoaste si respecta prevederile legale cu privire la circulatia pe drumuri publice. 
c) Atat la plecare cat si la sosire din cursa, verifica starea tehnica a autovehicului, 

inclusiv anvelopele; 
d) nu pleaca in cursa daca constata  defectiuni/ nereguli ale autovehiculului si anunta  

seful ierarhic pentru a se remedia defectiunea; 
e) raspunde de integritatea autovehiculului pe care il are in primire; 
f) raspunde de intretinerea autovehiculului, ceea ce presupune exploatarea in 

conformitate cu instructiunile prevazute in cartea tehnica a acestuia; 
g) nu va conduce autovehiculul obosit sau sub influenta alcoolului, drogurilor, 

medicamentelor, etc. , care reduc capacitatea de conducere; 
h) respecta  prevederile Legii nr. 22/1969 modificata si complectata prin Legea 

54/1994; actualizata; 
i) raspunde  de pastrarea si folosirea bunurilor pe care le manipuleaza. 

 
 (5)   Atributiile specifice postului de muncitor calificat electrician: 
a) executa lucrari de intretinere si reparatii conform incadrarii; 
b) executa toate lucrarile ce se impun a fi rezolvate in functie de urgenta acestora; 
c)  efectueaza lucrul in conditii de securitate, in conformitate cu legislatia si normele 

de tehnica securitatii muncii specifice locului de munca; 
d) selecteaza si foloseste corect aparatura pentru determinarea curentului, tensiunii si 

rezistentei electrice; 
e) scoate de sub tensiune echipamentele electrice conform normelor tehnice de 

securitatea muncii si P.S.I.; 
f) executa verificari asupra instalatiilor electrice vizual, auditiv, sau cu ajutorul 

aparatelor de masura, prin proceduri adecvate, in vederea respectarii normelor 
P.S.I.; 

g) identifica echipamentele si componentele defecte in vederea remedierii; 
h) inlocuieste/ repara  echipamentul electric defect; 
i) reface izolatia  circuitului si legaturile de impamantare conform normelor tehnice. 
j) repune sub tensiune instalatia electrica, in vederea verificarii calitatii lucrarii; 
k) monteaza tuburi de protectie, conductorii si echipamentele, realizeaza conexiunile 

si izolatiile conform schemei si normelor tehnice de securitatea muncii; 
l) executa inspectii periodice ale echipamentelor electrice. 

 
( 6) Atributiile specific postului de muncitor calificat - instalator: 
a) localizeaza și analizează defecțiunile aparute; 
b) propune soluții pentru remedierea defectiunilor; 
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c) asigura conditiile necesare efectuarii lucrarilor de reparatii; 
d) efectueaza lucrări de reparatii; 
e) verifica calitatea lucrarilor efectuate. 

 
( 7) Atributiile specific postului de fochist sunt: 
a) executa lucrari de control, supraveghere, intretinere, curatenie si reparatii; 
b) nu paraseste locul de munca pana la sosirea schimbului; 
c) are obligatia de a anunta eventualele nereguli si deficiente aparute datorate unor 

factori obiectivi (lipsa de gaze, apa); 
d) are obligatia sa controleze daca alimentarea cu apa calda si caldura este 

corespunzatoare la toate nivelele; 
e) raspunde de inventarul din dotare; 
f) pentru rezolvarea problemelor aparute, consulta permanent legislatia in vigoare, 

verificand, sesizand si luand masurile corespunzatoare in limita competentei; 
g) mentinerea instalatiilor sanitare si termice in functionare; 
h) executa mici lucrari si reperatii la instalatiile sanitare precum si masuri de 

intretinere acesteia conform calificarii. 
 

(8) Atributiile specific postului de bucatar: 
a) conduce toate lucrarile din bucatarie si pregateste meniurile conform foilor de 

alimentatie zilnica; 
b)  primeste produsele de la magazie, verifica calitatea si cantitatea lor si raspunde de 

corecta lor pastrare; 
c) raspunde de pregatirea la timp a mesei si de calitatea mancarurilor; 
d) nu permite intrarea persoanelor straine in bucatarie; 
e) asigura respectarea cerintelor igienico – sanitare in bucatarie; 
f) raspunde de corecta impartire a mesei, organizand munca de distribuire a felurilor 

de mancare pe etaje; 
g) raspunde de folosirea integrala a alimentelor scoase din magazie si repartizarea lor 

dupa foaia de alimentatie zilnica; 
h) raspunde de calitatea mancarurilor pregatite. 

 
ARTICOLUL 12 

Finanţarea centrului 
 

(1)În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, Centrul de Recuperare si Reabilitare 
Neuropsihiatrica Videle are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării 
serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile. 
(2)Finanţarea cheltuielilor centrului se asigură, în condiţiile legii, din următoarele 
surse: 
a) contribuţia persoanelor beneficiare sau a întreţinătorilor acestora, după caz; 
b) bugetul local al judeţului Teleorman; 
c) bugetul de stat; 
d) donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori juridice 
din ţară şi din străinătate; 
e) alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 
 



ARTICOLUL 13 
DISPOZIJH FINALE

(1) Serviciile specializate §i compartimentele din cadrul Direcpei Generale de 
Asistenpi Sociala §i Protecjia Copilului Teleorman sunt obligate sa asigure serviciului 
social Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica Videle sprijinul necesar 
pentru indeplinirea atribupilor ce ii revin.
(2) Prezentul regulament de organizare §i funcponare se completeaza cu prevederile 
actelor normative in domeniu §i ale hotararilor Consiliului Jude^ean Teleorman.
(3) Modificarea §i completarea prezentului regulament se face numai prin hotarare a 
Consiliului Jude^ean Teleorman.

p. PRESEDINTE,

Vicepresedinte,

Contrasemneaza,

Director executiv, Director executiv,
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REGULAMENT  
de organizare şi funcţionare a  serviciului social furnizat la domiciliu pentru copilul 

aflat in plasament la asistentul maternal profesionist 
Biroul management de caz pentru asistenţi maternali profesionişti”  

 
    ARTICOLUL 1  

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

management de caz pentru asistenţi maternali profesionişti, aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Judeţean Teleorman  nr.139/29.08.2013, în vederea asigurării funcţionării 
acestuia, cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării 
accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile 
oferite la domiciliul unei persoane fizice, referitoare la creşterea şi îngrijirea copilului 
separat, temporar sau definitiv, de părinţii săi, ca urmare a stabilirii în condiţiile 
prezentei legi a măsurii plasamentului. 
(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele 
beneficiare, cât şi pentru angajaţii Biroul management de caz pentru asistenţi maternali 
profesionişti şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii 
legali/convenţionali. 

    
     ARTICOLUL 2  

    Identificarea serviciului social 
 " Biroul management de caz pentru asistenţi maternali profesionişti " are cod 
serviciu social 8790 SF - C, este administrat de furnizorul Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman (D.G.A.S.P.C. Teleorman), este 
acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr. 001154 din data de 
05.06.2014 si are sediul în str.Dunării, nr.7, Alexandria, judeţul Teleorman. 
  

    ARTICOLUL 3  
 Scopul serviciului social 

(1) Scopul “Biroului management de caz pentru asistenţi maternali profesionişti”, este 
de asigurare la domiciliul unei persoane fizice creşterea şi îngrijirea copilului 
separat, temporar sau definitiv, de părinţii săi, ca urmare a stabilirii în condiţiile 
legii a măsurii plasamentului. Acesta reiese din activităţile de bază, categoria de 
beneficiari şi situaţiile de dificultate întâlnite în cadrul Biroul management de caz 
pentru asistenţi maternali profesionişti.  

 (2) Activităţile de bază desfăşurate în cadrul Biroului Management de caz pentru 
AMP sunt :   

- pentru asistenţii sociali ai copilului aflat în plasament la AMP(asistent 
maternal profesionist):  

 



 

a) stabilirea criteriilor de eligibilitate pentru accesul clienţilor la serviciile pe  care le 
oferă (criterii de admitere), precum şi a metodologiilor şi procedurilor de lucru 
caracteristice fiecărui tip de serviciu; 

b) revizuirea criteriilor de eligibilitate în funcţie de nevoile comunităţii, dinamica 
serviciilor, apariţia modificărilor legislative în domeniu şi propunerile făcute de către 
personalul de specialitate; 

c) realizarea evaluarilor şi propunerea de instituire a măsurilor de protectie, pentru 
cazurile repartizate Biroului;  

d) evaluarea comprehensivă şi multidimensională a situaţiei copilului în context 
sociofamilial, întocmirea rapoartelor de vizită şi a rapoartelor de evaluare detaliată; 

e) preluarea cazurilor copiilor aflaţi în dificultate, pentru care s-au stabilit, deja, 
măsurile de protectie la AMP; 

f) elaborarea planului individualizat de protecţie, cu implicarea activă a copilului şi 
familiei sale sau a altui reprezentant legal precum si a specialistilor din cadrul echipei 
pluridisciplinare; 

g) prezentarea Comisiei pentru Protecţia Copilului a planului individualizat de 
protecţie, odată cu raportul de anchetă socială, în vederea instituirii măsurilor de 
protectie; 

h) întocmirea documentatiei şi predarea acesteia la Serviciul Juridic – Contencios, 
Resurse umane şi Evaluare Iniţială, în vederea instituirii măsurilor de protectie prin 
instanţă, odată cu raportul de anchetă socială, în vederea instituirii măsurilor de 
protectie; 

i) încheierea contractului cu familia/reprezentantul legal în vederea  furnizării 
serviciilor şi a intervenţiilor cuprinse în planul individualizat de protecţie; 

j) monitorizarea realizării planului individualizat de protecţie, respectiv progreselor 
care se înregistrează în soluţionarea situaţiei copilului; 

k) reevaluarea situaţiei copilului o dată la 3 luni sau de câte ori este nevoie, precum şi 
revizuirea planului individualizat de protecţie dacă acest lucru este necesar; 

l) reevaluarea situaţiei copilului/tînărului  cu dizabilităţi, din punct de vedere al 
incadrării in grad de handicap şi al orientării scolare/profesionale, întocmirea 
documentatiei necesare in acest sens; 

m) coordonează şi colaborează cu AMP, asigură îndrumarea metodologică a acestora; 
n) colaborarea cu celelalte compartimente din cadrul instituţiei, în vederea 

instrumentării cazurilor repartizate; 
o) închiderea cazului şi monitorizarea post-servicii pe o perioadă de cel puţin 6 luni 

de la încheierea implementării planului individualizat de protecţie în colaborare cu 
autorităţile locale din comunitatea în care locuieşte familia cu copilul; 

p) asigură indrumarea metodologică a personalului cu atributii de asistenţă socială 
din    cadrul primăriilor la solicitarea acestora; 

r) informeaza familia acolo unde este posibil despre continutul  planului 
individualizat de protecţie precum si alte persoane interesate: copilul, asistentul 
maternal; 



 

s) aduce la cunostinta asistentului maternal toate informaţiile despre copil, necesare 
în vederea asigurării îngrijirii în siguranta a acestuia, precum şi a celorlalţi copii ai 
asistentului maternal sau plasati la acesta; 

s) întocmeşte convenţia de plasament pentru fiecare copil; 
t) transmite copii ale convenţiei de plasament asistentului maternal precum şi altor 

persoane fizice sau juridice prevăzute de lege;  
t) evaluează situaţia familiei copilului în vederea atingerii finalităţii PIP(reintegrare în 

familie, adopţia internă sau integrare socio –profesională); asigura, în condiţiile legii, 
menţinerea relaţiilor copilului cu familia sau cu orice alte persoane relevante pentru viata 
copilului; afla şi susţine opinia copilului şi - acolo unde este posibil - i se acorda 
prioritate în luarea deciziilor referitoare la menţinerea relaţiilor; tine evidenta 
intalnirilor/vizitelor şi consemnează impactul acestora asupra copilului; cu consultarea 
asistentului maternal, se asigura ca fiecare copil este înscris la un medic de familie şi are 
acces la o îngrijire medicală corespunzătoare, inclusiv consiliere şi terapie, îngrijire 
stomatologica şi oftalmologica, un regim alimentar adecvat şi informaţii despre un mod 
de viata sanatos; 

u) crearea bazei de date proprii privind copii aflati in sistemul de protectie; participă 
la  elaborarea procedurilor de lucru specifice; 

v) îndeplinirea  oricăror alte atribuţii stabilite, de conducătorul DGASPC. 
 

- pentru asistenţii sociali ai AMP: 
a) desfăşurarea pe plan local de campanii de publicitate şi recrutare a asistenţilor 

maternali; 
b) identificarea şi evaluarea persoanelor care doresc să devină asistenţi maternali 

profesionişti ; 
c) propune C.P.C. eliberarea/reinoirea/respingerea cererii de atestare ca asistent 

maternal profesionist; 
d) asigura formarea iniţială şi continuă a asistenţilor maternali profesionişti; 
e) pregătirea asistentului maternal profesionist pentru aplicarea planului 

individualizat de protecţie al copilului, conform legislaţiei in vigoare; 
f) supervizarea activităţii asistenţilor maternali profesionişti şi a evoluţiei copilului, 

întocmirea rapoartelor de vizită; 
g) monitorizarea activităţii asistenţilor maternali profesionişti şi înaintarea către 

C.P.C. a propunerilor privind modificarea, suspendarea sau retragerea atestatului 
de asistent maternal profesionist atunci când este cazul; 

h) întocmirea, păstrarea şi actualizarea documentaţiei referitoare la AMP; 
i) informarea si consilierea AMP in legătura cu procedurile de lucru aplicabile 

Biroului precum si cu legislatia care reglementeaza domeniul de activitate; 
j) colaborarea cu copilul, familia acestuia şi asistentul maternal profesionist, pentru 

menţinerea legăturilor copilului cu familia biologică, familia extinsă, şi după caz, 
dezvoltarea legăturilor cu familia adoptivă, sustinerea asistentilor sociali ai 
copiilor in demersurile de monitorizare a situatiei copiilor aflati in plasament la 
AMP; 



 

k) participă la elaborarea procedurilor de lucru specifice Biroului; 
l) îndeplinirea a oricăror alte atribuţii stabilite, de conducerea DGASPC. 
(2) In cadrul Biroul management de caz pentru asistenţi maternali profesionişti, 

serviciile sociale acordate sunt urmatoarele: îngrijire personală, educare, 
dezvoltare abilităţi de viaţă independentă, consiliere psihosocială şi suport 
emoţional, supraveghere, reintegrare familială şi comunitară, socializare şi 
activităţi culturale, cazare pe perioada prevăzută în măsura de protecţie, masă, 
inclusiv preparare hrană caldă si curăţenie. Alte activităţi, după caz: îngrijiri 
medicale curente, inserţie/reinserţie socială, terapie ocupaţională, consiliere şi 
informare, orientare vocaţională, consiliere juridică, pază, menaj, alte activităţi 
administrative. 

(3) Categoria de beneficiari: 
a) copilul lipsit, temporar sau definitiv, de ocrotirea părinţilor săi sau a celui care, în 

vederea protejării intereselor sale, nu poate fi lăsat în grija acestora. 
b) copilul ai cărui părinţi sunt decedaţi, necunoscuţi, decăzuţi din exerciţiul drepturilor 

părinteşti sau cărora li s-a aplicat pedeapsa interzicerii drepturilor părinteşti, puşi sub 
interdicţie, declaraţi judecătoreşte morţi sau dispăruţi, când nu a putut fi instituită 
tutela; 

c) copilul care, în vederea protejării intereselor sale, nu poate fi lăsat în grija părinţilor 
din motive neimputabile acestora; 

d) copilul abuzat sau neglijat; 
e) copilul găsit sau copilul părăsit în unităţi sanitare; 
f) copilul care a săvârşit o faptă prevăzută de legea penală şi care nu răspunde penal 

(4)Serviciile sociale acordate în cadrul Biroul management de caz pentru asistenţi 
maternali profesionişti, reprezintă activitatea sau ansamblul de activităţi realizate pentru a 
răspunde nevoilor sociale, precum şi celor speciale, individuale, familiale sau de grup, în 
vederea depăşirii situaţiilor de dificultate, prevenirii şi combaterii riscului de excluziune 
socială, promovării incluziunii sociale şi creşterii calităţii vieţii.  
     

  ARTICOLUL 4  
 Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare 

 (1) " Biroul management de caz pentru asistenţi maternali profesionişti ", funcţionează 
cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor 
sociale reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, Legea nr. 
272/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a altor acte 
normative secundare aplicabile domeniului. 
 (2) Standarde minime de calitate aplicabile:  
a) Ordinul nr. 35 din 15 mai 2003-privind aprobarea Standardelor minime obligatorii 
pentru asigurarea protecţiei copilului la asistentul maternal profesionist şi a ghidului 
metodologic de implementare a acestor standarde; 
b) Ordinul nr. 288 din 6 iulie 2006-pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii 
privind managementul de caz in domeniul protectiei drepturilor copilului; 



 

(3)"Biroul management de caz pentru asistenţi maternali profesionişti", este înfiinţat prin 
Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 58/2004 şi funcţionează în cadrul Direcţiei Generale 
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman. 
       

 
ARTICOLUL 5  

    Principiile care stau la baza acordării serviciului social 
(1) “Biroul management de caz pentru asistenţi maternali profesionişti," se organizează 
şi funcţionează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul naţional de 
asistenţă socială, precum şi cu principiile specifice care stau la baza acordării serviciilor 
sociale prevăzute în legislaţia specifică, în convenţiile internaţionale ratificate prin lege 
şi în celelalte acte internaţionale în materie la care România este parte, precum şi în 
standardele minime de calitate aplicabile. 
(2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale de către " Biroul 
management de caz pentru asistenţi maternali profesionişti",  sunt următoarele: 
a) respectarea, cu prioritate, a dreptului de a trăi în propria familie sau, dacă acest lucru 
nu este posibil, într-o familie substitutivă(asistent maternal profesionist) sau, după caz, 
într-un mediu familial (domiciliul persoanei beneficiare/persoanei care acordă îngrijirea 
copilului); 
b) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare; 
c) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte 
egalitatea de şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi 
demnitatea personală şi întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire 
la persoanele beneficiare; 
d) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare; 
e) asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor 
lor; 
f) ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se 
cont, după caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitate de 
exerciţiu. 
g) facilitarea menţinerii relaţiilor personale ale beneficiarului şi a contactelor directe, 
după caz, cu fraţii, părinţii, alte rude, prieteni, precum şi cu alte persoane faţă de care 
acesta a dezvoltat legături de ataşament; 
h) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare; 
i) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare; 
j) preocuparea permanentă pentru identificarea soluţiilor de integrare în familie sau, 
după caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza 
potenţialului şi abilităţilor persoanei beneficiare de a trăi independent; 
k) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a 
acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate; 
l) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare; 
m) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale; 



 

n) primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea 
propriilor capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de 
dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat; 
 

 ARTICOLUL 6    
 Beneficiarii serviciilor sociale 

(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate de "Biroul management de caz pentru 
asistenţi maternali profesionişti” sunt: 
a) copiii separaţi temporar sau definitiv de părinţii lor pentru care s-a stabilit, în 
condiţiile legii, plasamentul la asistentul maternal profesionist. 
(2) Condiţiile de accesare a serviciilor sociale furnizate de "Biroul management de caz 
pentru asistenţi maternali profesionişti” sunt următoarele: 
a) Dosarul copilului şi familiei biologice: 

1. sesizare/solicitare; 
2. raport privind ancheta socială iniţială; 
3. răspuns la sesizare; 
4. raport privind stabilirea nevoilor copilului; 
5. hotărâre/sentinţă civilă/dispoziţie de stabilire a măsurii de protecţie; 
6. hotărâre de stabilire a gradului de handicap sau/şi a orientării şcolare; 
7. plan individualizat de protecţie; 
8. raport de revizuire a planului individualizat de protecţie; 
9. rapoarte de vizită / urmărire a evoluţiei copilului; 
10. acte stare civilă şi copii acte stare civilă; 
11. raport de vizită familia naturală; 
12. raport întâlnire cu copilul;  
13. raport reevaluare a împrejurărilor care au stat la baza stabilirii măsurii de 

protecţie specială plasament. 
b) Dosarul AMP:  

1. cerere evaluare; 
2. curriculum vitae/cazier judiciar/copii de pe actele de stare civilă şi de 

studii/alte acte prevăzute de lege; 
3. raport de vizită la domiciliu; 
4. recomandări / referinte; 
5. certificate medicale ; 
6. raport intermediar de evaluare; 
7. raport de pregătire; 
8. raport final de evaluare; 
9. cerere de eliberare a atestatului; 
10. propunere/recomandare a asistentului social; 
11. atestat; 
12. copie contractul individual de muncă 
13. convenţie de plasament; 
14. raport de vizită la domiciliul AMP; 



 

15. raport de evaluare anuală; 
16. aviz psihologic. 

         (3) Criterii de eligibilitate ale beneficiarilor: 
 Copii:   

a) copilul lipsit, temporar sau definitiv, de ocrotirea părinţilor săi sau a celui 
care, în vederea protejării intereselor sale, nu poate fi lăsat în grija acestora. 

b) copilul ai cărui părinţi sunt decedaţi, necunoscuţi, decăzuţi din exerciţiul 
drepturilor părinteşti sau cărora li s-a aplicat pedeapsa interzicerii 
drepturilor părinteşti, puşi sub interdicţie, declaraţi judecătoreşte morţi sau 
dispăruţi, când nu a putut fi instituită tutela; 

c) copilul care, în vederea protejării intereselor sale, nu poate fi lăsat în grija 
părinţilor din motive neimputabile acestora; 

d) copilul abuzat sau neglijat; 
e) copilul găsit sau copilul părăsit în unităţi sanitare; 
f) copilul care a săvârşit o faptă prevăzută de legea penală şi care nu răspunde 

penal; 
AMP:   
a) pot fi atestate ca asistent maternal profesionist numai persaonele care îndeplinesc 
următoarele condiţii:  

1. au capacitate deplină de exerciţiu; 
2. prin comportamentul lor în societate, starea sănătăţii şi profilul lor 

psihologic, prezintă garanţii pentru îndepinirea corectă a obligaţiilor care 
revin unui părinte, referitoare la creşterea, îngrijirea şi educarea copiilor săi; 

3. au în folosinţă o locuinţă care acoperă necesităţile de preparare a hranei, 
igiena, educaţie şi odihnă ale utilizatorilor săi, inclusiv cele ale copiilor care 
urmează a fi primiţi în plasament ; 

4. au urmat cursurile de formare profesională organizate de specialiştii 
D.G.A.S.P.C. Teleorman în vederea acordării atestatului de asistent maternal 
profesionist; 

  
b) nu poate fi asistent maternal profesionist: 

1. persoana care a suferit o condanmnare prin hotărâre judecătorească rămasă 
definitivă pentru săvârşirea cu intenţie a unei infracţiuni; 

2. părintele decăzut din drepturile părinteşti sau cel al cărui copil a fost 
declarat abandonat prin hotărâre  judecătorească rămasă definitivă; 

(4) Decizia de admitere/respingere a solicitării de instituire plasament se ia de: 
a) directorul General al D.G.AS.P.C. Teleorman (în cazul plasamentului în 

regim de urgenţă) 
b) Comisia pentru protecţia copilului (în cazul în care există acordul părinţilor 

pentru instituirea unei măsuri de protecţie specială pentru copilul care, în 
vederea protejării intereselor sale, nu poate fi lăsat în grija părinţilor din 
motive neimputabile acestora; care a săvârşit o faptă prevăzută de legea 



 

penală şi care nu răspunde penal şi în privinţa atestării/reatestării/respingerii 
cererii de atestare a AMP); 

c) instanţa de judecată (în cazul în care nu există opinia părinţilor/unuia dintre 
părinţi la instituirea măsurii, există opinii contrare  sau părinţii se opun 
instituirii măsurii de protecţie). 

(5) Condiţii de încetare a serviciilor: managerul de caz reevaluează periodic 
împrejurările care au dus la stabilirea masurii de protecţie şi dacă acestea s-au schimbat 
propune încetarea/înlocuirea/menţinerea măsurii de protecţie stabilite prin C.P.C sau 
instanţă prin: 

a) reintegrare familială; 
b) integrare socio – profesională; 
c) înlocirea măsurii de protecţie de tip familial cu o măsură de protecţie în 

sistem rezidenţial; 
d) instituirea tutelei;  
e) adopţie; 
f) decesul beneficiarului măsurii de protecţie. 

(6) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate de "Biroul management de caz 
pentru asistenţi maternali profesionişti” au următoarele drepturi: 
a) să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază de 
rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanţă personală ori socială; 
b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv 
la luarea deciziilor privind intervenţia socială care li se aplică; 
c) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite; 
d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate, atât timp cât se menţin 
condiţiile care au generat situaţia de dificultate; 
e) să fie protejaţi de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de 
exerciţiu; 
f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime; 
g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite; 
h) să li se respecte toate drepturile speciale în situaţia în care sunt minori sau persoane cu 
dizabilităţi. 
(7) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate de "Biroul management de caz 
pentru asistenţi maternali profesionişti” au următoarele obligaţii:  
a) să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială, 
medicală şi economică; 
b) să participe, în raport cu vârsta, situaţia de dependenţă etc., la procesul de furnizare a 
serviciilor sociale; 
c) să contribuie, în conformitate cu legislaţia în vigoare, la plata serviciilor sociale 
furnizate, în funcţie de tipul serviciului şi de situaţia lor materială; 
d) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală; 
e) să respecte prevederile prezentului regulament. 
   

 



 

ARTICOLUL 7   
Activit ăţi şi funcţii  

    (1) Principalele funcţiile ale "Biroul management de caz pentru asistenţi maternali 
profesionişti” sunt următoarele: 
    a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public judetean, prin asigurarea 
următoarelor activităţi: 
1. reprezintă furnizorul de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară; 
2. consiliere juridică;  
3. supraveghere; 
4. reintegrare familială şi comunitară; 
5.  socializare şi activităţi culturale; 
6. cazare; 
7. masă;  
8. curăţenie; 
9. îngrijire personală; 
10. educaţie  informală şi nonformală; 
11. dezvoltarea de abilităţi de viaţă independentă; 
12. consiliere psihosocială şi suport emotional. 
    b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi 
publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi: 

    1. consiliere şi informare; 
    2. orientare vocaţională;   
    3. elaborarea de rapoarte de activitate; 
    4. recrutare şi identificare AMP; 
    5.  pregătirea AMP; 
    6. atestarea AMP; 
    7. plasarea şi îngrijirea copilului la AMP;  
    8. monitorizarea plasamentului; 
    9. evaluarea activităţii AMP. 

    c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de 
promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de 
dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de 
persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activităţi: 

    1. educare; 
    2. supraveghere; 
    3. socializare şi activităţi culturale; 
    4. inserţie/reinserţie socială; 
    5. asigurarea de servicii medicale;  
  6. realizarea de studii, analize în colaborare cu alte servicii/instituţii.  

     d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi: 
1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor; 
2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate; 



 

3. participarea personalului propriu la programe de pregătire specifică în funcţie de 
nevoile de formare identificate. 
  e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale serviciului prin 
realizarea următoarelor activităţi: 
1. reevaluari periodice ale imprejurarilor care au stat la baza stabilirii masurii de 
protectie; 
2. stabilirea unor atributii clare, precise fiecarui manager de caz pentru a fi eficienta 
munca prestata. 
 

    ARTICOLUL 8  
    Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal 

(1) "Biroul management de caz pentru asistenţi maternali profesionişti” funcţionează cu 
un număr de 212 total personal prevăzut în organigramă,  din care: 
a) personal de conducere:  1 sef birou; 
b) personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă: personal de specialitate şi auxiliar: 1 
referenti cu atributii de asistenta sociala, 10 inspectori cu atributii de asistenta sociala si 
200 asistenti maternali. 
     
(2) Raportul angajat/beneficiar: 1 manager de caz/50 dosare  
        

ARTICOLUL 9  
Personalul de conducere 

(1) Personalul de conducere este: 
        a) 1 sef birou; 
(2) Atribuţiile personalului de conducere sunt: 
a) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul 
serviciului şi propune conducerii DGASPC Teleorman sancţiuni disciplinare pentru 
salariaţii care nu îşi îndeplinesc în mod corespunzător atribuţiile, cu respectarea 
prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii si legii 
functionarului public; 
b) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul 
implementării obiectivelor şi întocmeşte informări pe care le prezintă Directorului 
General /Directorului General Adj al D.G.A.S.P.C. Teleorman; 
c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi 
perfecţionare; 
d) colaborează cu alte centre/alţi furnizori de servicii sociale şi/sau alte structuri ale 
societăţii civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătăţirii permanente a 
instrumentelor proprii de asigurare a calităţii serviciilor, precum şi pentru identificarea 
celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare; 
e)   întocmeşte raportul anual de activitate; 
f) asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii biroului; 
g) propune Directorului General /Directorului General Adj al D.G.A.S.P.C. Teleorman 
aprobarea structurii organizatorice şi a numărului de personal; 



 

h) ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la 
încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul biroului pe care îl conduce; 
i) răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul biroului şi 
dispune, în limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea 
acestor activităţi sau, după caz, formulează propuneri în acest sens; 
j) organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a 
regulamentului de organizare şi funcţionare; 
k) reprezintă biroul în relaţiile cu furnizorul de servicii sociale şi, după caz, cu 
autorităţile şi instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din 
străinătate; 
l) asigură comunicarea şi colaborarea permanentă cu serviciul public de asistenţă socială 
de la nivelul primăriei şi  cu alte instituţii publice locale şi organizaţii ale societăţii civile 
active în comunitate, în folosul beneficiarilor; 
m) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi 
beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare;    
n)  atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil; 
o) alte atributii stabilite de Directorul General al DGASPC Teleorman. 
 
(3) Funcţiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condiţiile 
legii. 
 
(4) Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducere trebuie să fie absolvenţi cu diplomă 
de învăţământ superior în domeniul psihologie, asistenţă socială şi sociologie, cu 
vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenţi cu diplomă de 
licenţă ai învăţământului superior în domeniul juridic, medical, economic şi al ştiinţelor 
administrative, cu experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale. 
 
(5) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a sefului de birou se face în 
condiţiile legii. 
     

ARTICOLUL 10  
 Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă 

(1) Personalul de specialitate este: 
    a) asistent maternal (531201); 
    b) inspector; 
    c) referent. 
      (2) Atribuţii ale personalului de specialitate: 
Asistent maternal profesionist: 

a) creaza un mediu de viaţă adecvat dezvoltării complexe a personalităţii copilului; 
b) asigura  un  mediu sanatos, sigur si stimulativ pentru copilul plasat; 
c) asigura igienei şi hrana corespunzătoare  copilului; 
d) previne îmbolnăvirile copilului; 
e) formeaza deprinderile de activitate independentă, autocontrol; 



 

f) informeaza – transmite  cunoştinţe şi deprinderi; 
g) implica copilul în activităţile cotidiene ale familiei; 
h) organizeaza timpului liber alături de membrii familiei; 
i) dezvolta relaţiile copilului cu comunitatea; 
j) stimularea dezvoltării personalităţii copilului; 
k) dezvolta afectivităţii;  
l) asigura consiliere; 
m) antrenare în exprimarea opiniei; 
n) primeste  în vizita  familia naturala a copilului sau a familiei adoptive; 
o) asigura convorbiri telefonice cu familia naturală a copilului sau cu familia adoptivă; 
p) asigura corespondenţa cu familia naturală a copilului sau cu familia adoptivă; 
q) asigura comunicarea cu familia biologica; 
r) are alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 

         
Inspector/ referent 
a) efectuează evaluarea detaliată a situaţiei copilului,  întocmeste raportul de anchetă 

socială cu concluziile evaluarii detaliate, pe care il comunică şefului de birou pentru 
avizare şi Directorului General Adjunct pentru aprobare; 

b) pentru copilul cu handicap, în vederea evaluării complexe, colaborează cu specialiştii 
Compartimentului de Evaluare Complexă a Copilului cu Handicap; 

c) în urma evaluării detaliate, întocmeşte PIP-ul si PIS-urile corespunzatoare, alături de 
ceilalţi membrii ai echipei multidisciplinare; 

d) PIP si PIS-urile  vor reprezenta intervenţiile (tipurile de servicii) şi măsurile de luat, 
în funcţie de problemele depistate în ariile de evaluare şi este negociat cu 
beneficiarul/susţinătorul legal; 

e) realizeaza monitorizarea şi evaluarea/reevaluare a beneficiarilor, care cuprinde 
realizare obiectivelor din, PIP, PIS, progresul unui beneficiar în cadrul planului 
precum şi schimbările sau adecvările necesare,  urmare serviciilor stabilite; 

f) răspunde de convocarea membrilor echipei P.I.P şi desfăşurarea întîlnirilor de lucru 
ale acestora, prin intocmirea minutelor de intalnire; 

g) întocmeşte raportul de anchetă socială pentru instituirea măsurii de protecţie; 
transmite, pentru avizare, sefului de birou, PIP-urile şi rapoartele de anchetă socială 
cu concluziile evaluării detaliate pe care le prezintă în C.P.C sau le transmite 
Serviciului juridic, contencios şi resurse umane şi evaluare iniţială pentru prezentare 
in Instanţă; 

h) asigură reevaluarea periodică, conform legii, a condiţiilor care au stat la baza 
instituirii măsurii de protecţie prin vizite la domiciliul copilului, al familiei naturale 
prin intocmirea rapoartelor de vizită şi a rapoartelor de anchetă socială ; urmăreste 
realizarea obiectivelor stabilite în PIP. 

i) asigură revizuirea PIP-ului; 
j) asigura respectarea etapelor managementului de caz ; 
k) în situaţia în care condiţiile o impun, întocmeşte documentaţia pentru incetarea 

măsurii de protecţie şi prezintă cazul  în C.P.C sau înaintează documentaţia către  



Serviciului juridic, contencios §i resurse umane §i evaluare inipala pentru soluponare 
prin instanja;

l) la incetarea masurii de protecpe prin reintegrarea in familia naturala are obligapa sa 
informeze, serviciul public de asistenpi sociala sau persoanele cu atribujii de 
asistenja sociala din primariile de la domiciliul, sau, dupa caz de la re§edin{a 
parinplor in vederea urmarii evolupei dezvoltarii copilului, precum §i modul in care 
parinpi i§i exercita drepturile §i i§i indeplinesc obligapile cu privire la copil, 
intocmind rapoarte lunare pe o perioada de minim 6 luni.

ARTICOLUL 11
Finanfarea serviciului

(1) In estimarea bugetului de venituri §i cheltuieli, biroul are in vedere asigurarea 
resurselor necesare acodarii serviciilor sociale cel pupn la nivelul standardelor minime 
de calitate aplicabile.
(2) Finan^area cheltuielilor D.GA.S.P.C. Teleorman se asigura, in condipile legii, din 
urmatoarele surse:

a) contribupa persoanelor beneficiare sau a intrepnatorilor acestora, dupa caz;
b) bugetul local al judepilui Teleorman;
c) bugetul de stat;
d) donapi, sponsorizari sau alte contribupi din partea persoanelor fizice ori juridice 
din {ara §i din strainatate;
e) alte surse de finance, in conformitate cu legislapa in vigoare.

ARTICOLUL 12 
DISPOZITH FINALE

(1) Serviciile specializate §i compartimentele din cadrul Direcpei Generale de 
Asistenpa Sociala §i Protecpa Copilului Teleorman sunt obligate sa asigure serviciului 
social sprijinul necesar pentru indeplinirea atribupilor ce ii revin.
(2) Prezentul regulament de organizare §i funcponare se completeaza cu prevederile 

actelor normative in domeniu §i ale hotararilor Consiliului Judejean Teleorman.
(3) Modificarea §i completarea prezentului regulament se face numai prin hotarare a 
Consiliului Judejean Teleorman.
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