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      Anexa nr. 1 la HCL nr. 117/17.10.2017    

             

                               

                                                                                                                                                                        

 

REGULAMENT 
de organizare şi funcţionare a serviciului social furnizat în comunitate: 

"Centrul  de Îngrijire de Zi "Negreşti 

 

 

ARTICOLUL 1 

Definiţie 

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

Serviciului social "Centrul de Îngrijire de Zi ", aprobat  prin HCL nr.117/2017 

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de 

Îngrijire de Zi. 

 (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 

Serviciul social "Centrul de Îngrijire de Zi " , cod serviciu social 8891CZ-C-

II, înfiinţat şi administrat de furnizorul Serviciul Public de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Negreşti , acreditat conform Certificatului de acreditare  seria 

AF nr. 001035 din 18.06.2014, deţine Licenţa de funcţionare definitivă/provizorie 

nr. ....... 

 

ARTICOLUL 3 

Scopul serviciului social 

Scopul serviciului social "Centrul de Îngrijire de Zi "  este de a preveni 

abandonul şi instituţionalizarea copilului prin asigurarea, pe timpul zilei, a unor 

activităţi de îngrijire, educaţie, recreere-socializare, consiliere, dezvoltarea 

deprinderilor de viaţă independentă, orientare şcolară şi profesională pentru copil, 

cât şi a unor activităţi de sprijin, consiliere, educare pentru părinţi sau 

reprezentantul legal, precum şi pentru alte persoane care au în îngrijire un copil. 

Centrul de îngrijire zi este un serviciu de zi de asistenţă şi suport pentru 

asigurarea nevoilor copiilor din comunitate. 

Beneficiază de serviciile centrului copiii care frecventează o formă de 

învăţământ (înv. preşcolar, înv. primar şi gimnazial şi înv. liceal). Aceştia 
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beneficiază de program educațional, activităţi de recreere – socializare, asistenţă 

psiho-socială, asistenţă medicală, servicii de îngrijire, masă de prânz şi gustare. 

Copiii provin din familii : 

 -   monoparentale sau în curs de divorţ; 

-    cu un număr mare de copii; 

-    cu unul sau ambii părinţi plecaţi în străinătate; 

-    cu venituri reduse; 

-    afectate de boli cronice/ grave etc. 

 

ARTICOLUL 4 

Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare 

 (1) Serviciul social "Centrul de Îngrijire de Zi pentru 40 de copii proveniţi din 

familii aflate în dificultate" 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 ale altor acte normative 

secundare aplicabile domeniului. 

 (2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul nr. 24/2004 pentru aprobarea 

Standardelor minime obligatorii pentru centrele de zi. 

 (3) Serviciul social "Centrul de Îngrijire de Zi pentru 40 de copii proveniţi din 

familii aflate în dificultate " este înfiinţat în temeiul Hotărârii nr.50/ 30.06.2005 

emisă de Consiliul Local Negreşti, privind preluarea Centrului de Îngrijire de Zi  şi 

a Cabinetului de  Consiliere şi Sprijin pentru Părinţi şi Copii Negreşti din 

administrarea DGASPC Vaslui, în administrarea Consiliului Local Negreşti. 

 

ARTICOLUL 5  

Principiile care stau la baza acordării serviciului social 

(1) Serviciul social "Centrul de Îngrijire de Zi pentru 40 de copii proveniţi din 

familii aflate în dificultate" se organizează şi funcţionează cu respectarea 

principiilor generale care guvernează sistemul naţional de asistenţă socială, precum 

şi cu principiile specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în 

legislaţia specifică, în convenţiile internaţionale ratificate prin lege şi în celelalte 

acte internaţionale în materie la care România este parte, precum şi în standardele 

minime de calitate aplicabile. 

(2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul 

"Centrului " 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 

http://lege5.ro/en/Mobile/Gratuit/gi4diobsha/legea-asistentei-sociale-nr-292-2011?pid=&d=2015-11-10
http://lege5.ro/en/Mobile/Gratuit/gi4diobsha/legea-asistentei-sociale-nr-292-2011?pid=&d=2015-11-10
http://lege5.ro/en/Mobile/Gratuit/gm4tcnrtha/legea-nr-272-2004-privind-protectia-si-promovarea-drepturilor-copilului?pid=&d=2015-11-10
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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 exerciţiu5; 

h) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare; 

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

j) preocuparea permanentă pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în 

baza potenţialului şi abilităţilor persoanei beneficiare de a trăi independent; 

k) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării 

active a acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate; 

l) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare; 

m) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale; 

n) responsabilizarea membrilor familiei, reprezentaţilor legale cu privire la 

exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor de întreţinere; 

o) primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea 

propriilor capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea 

situaţiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat; 

p) colaborarea centrului/unităţii cu serviciul public de asistenţă socială. 

 

ARTICOLUL 6 

  Beneficiarii serviciilor sociale 

 (1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în "Centrul de Îngrijire de Zi pentru 40 

de copii proveniţi din familii aflate în dificultate " sunt copiii aflaţi în situaţii de 

risc de separare de familia lor. 

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

a) acte necesare: cerere din partea părinţilor/reprezentanţilor legali, acte de stare 

civilă ale membrilor familiei, adeverinţă de venituri ( adeverinţă de salariat, cupon 

de pensie, cupon alocaţii, cupon VMG, cupon indemnizaţie de şomaj etc), certificat 

fiscal şi adeverinţă Registrul agricol, adeverinţă de elev/ preşcolar. 

b) copilul este admis în centru în baza unei dispoziţii şi a unui plan de servicii; 

ulterior cu familia se încheie un contract de furnizare a serviciilor în care sunt 

stipulate serviciile acordate, drepturile şi obligaţiile părţilor. 
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Criterii de eligibilitate: - viitorul beneficiar trebuie să frecventeze o formă de 

învăţământ ( preşcolar, primar, gimnazial, liceal); 

- trebuie să provină dintr-o familie aflată în dificultate (familie cu mulţi copii, 

cu venituri insuficiente, familie monoparentală sau aflată în proces de divorţ, 

familie în care există boli cronice grave, familie în care unul sau ambii 

părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate); 

- copilul trebuie să provină din Negreşti sau să aibă posibilitatea de navetă. 

 

 (3) Condiţii de încetare a serviciilor: 

Încetează acordarea serviciilor în cazul în care nu este respectat contractul de 

către beneficiar, în situaţia în care părintele nu are o colaborare responsabilă cu 

centrul de zi ( număr mare de absenţe nemotivate, lipsa de implicare în activităţile 

la care este solicitat). 

(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în "Centrul de Îngrijire de Zi 

pentru 40 de copii proveniţi din familii aflate în dificultate " 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 Îngrijire de Zi 

pentru 40 de copii proveniţi din familii aflate în dificultate" 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; 
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e) să respecte prevederile prezentului regulament. 

 

ARTICOLUL 7  

Activităţi şi funcţii 

Principalele funcţii ale serviciului social "Centrul de Îngrijire de Zi pentru 

40 de copii proveniţi din familii aflate în dificultate" sunt următoarele: 

a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea 

următoarelor activităţi: 

1. reprezintă furnizorul de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana 

beneficiară; 

2. reprezintă furnizorul de servicii sociale faţă de alte instituţii similare; 

b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi 

publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor 

activităţi: 

1. organizează anual campanii de prevenire a abandonului şi a instituţionalizării 

copiilor; 

2. elaborarea de rapoarte de activitate; 

3. încheie parteneriate de colaborare cu instituţii similare care pot veni în sprijinul 

beneficiarilor. 

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. întâlniri periodice cu părinţii sau reprezentanţilor legali ai acestora în vederea 

prevenirii situaţiilor de dificultate ; 

2. implicarea beneficiarilor, precum şi a părinţilor sau repezentanţilor legali în 

proiecte care vizează împuternicirea şi creşterea nivelului de independenţă al 

acestora ; 

3.servicii de consiliere psiho-socială pentru o mai bună responsabilizare a 

părinţilor faţă de creşterea, îngrijirea şi educarea copiilor ; 

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

1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a 

serviciilor; 

2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate; 

3. implementarea şi respectarea standardelor utilizate în procesul de acordare a 

serviciilor; 

e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin 

realizarea următoarelor activităţi: 

1. folosirea judicioasă a resurselor materiale , financiare şi umane ; 
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2. respectarea normelor PSI şi Protecţia Muncii ; 

3. asigurarea unui necesar valoric şi caloric în alimentaţia copiilor. 

 

ARTICOLUL 8  

Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal 

(1) Serviciul social "Centrul de Îngrijire de Zi pentru 40 de copii proveniţi din 

familii aflate în dificultate " funcţionează cu un număr de 14 angajaţi total 

personal, conform prevederilor Hotărârii consiliului local  Negresti nr.50, din 

30.06.2005 privind preluarea Centrului de Îngrijire de Zi şi a Cabinetului de 

Consiliere şi Sprijin pentru Părinţi şi Copii Negreşti de la D.G.A.S.P.C.Vaslui la 

S.P.A.S.P.C.Negreşti 

a) personal de conducere: şef de centru - 1  

b) personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă - 7;  

c) personal cu funcţii administrative, gospodărire, întreţinere-reparaţii, deservire: - 

6; 

d) voluntari: - în fiecare an instituţia beneficiază de un număr de voluntari de la 

liceul din oraş pentru care există contract de voluntariat şi fişa voluntarului. 

Instrucţiuni: 

1. Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal care 

funcţionează în cadrul centrului se aprobă, după caz, prin: 

a) hotărâre a autorităţii administraţiei publice locale  

2. Personal de specialitate reprezintă 80% din totalul personalului. 

3. Încadrarea personalului se realizează cu respectarea numărului maxim de posturi 

prevăzut în statul de funcţii aprobat. 

4. Numărul maxim de posturi pentru funcţii de conducere este: un post pentru şeful 

de centru. 

(2) Raportul angajat/beneficiar este de 2,9/1. 

 

ARTICOLUL 9  

Personalul de conducere 

(1) Personalul de conducere: şef de centru 

 (2) Atribuţiile personalului de conducere sunt: 

a) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de 

personalul serviciului şi propune organului competent sancţiuni disciplinare pentru 

salariaţii care nu îşi îndeplinesc în mod corespunzător atribuţiile, cu respectarea 

prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.; 

b) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul 

implementării obiectivelor şi întocmeşte informări pe care le prezintă furnizorului 

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

perfecţionare; 

d) colaborează cu alte centre/alţi furnizori de servicii sociale şi/sau alte structuri 

ale societăţii civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătăţirii 

permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calităţii serviciilor, precum şi 

pentru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor 

beneficiare; 

e) întocmeşte raportul anual de activitate; 

f) asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii 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) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi 

beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare; 

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

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

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

condiţiile legii. 

(4) Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducere trebuie să fie absolvenţi cu 

diplomă de învăţământ superior în domeniul psihologie, asistenţă socială şi 

sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau 

absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului superior în domeniul juridic, 

medical, economic şi al ştiinţelor administrative, cu experienţă de minimum 5 ani 

în domeniul serviciilor sociale. 

(5) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a conducătorilor instituţiei 

se face în condiţiile legii. 
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ARTICOLUL 10  

Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă. Personal de specialitate 

şi auxiliar 

 (1) Personalul de specialitate: 

a) asistent medical generalist (325901);  

b) asistent social (263501);  

c) instructor-educator pentru activităţi de resocializare (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; 

c) monitorizează respectarea standardelor minime de calitate; 

d) sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa 

beneficiarului, situaţii de nerespectare a prevederilor prezentului regulament; 

e) întocmeşte rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată; 

f) face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii 

serviciului şi respectării legislaţiei; 

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

  

Asistent medical generalist: 

a) colaborează cu instructorii de educaţie pentru întocmirea unor programe de 

educaţie pentru sănatate (prevenirea înbolnăvirilor, formarea deprinderilor 

corecte de igiena personală, autoservire în ceea ce priveşte alimentaţia şi viaţa 

sănătoasă, acordarea primului ajutor); 

b) colaborează  cu instuctorii de educaţie pentru alcătuirea şi prezentarea unor 

programe de educaţie privind dezvoltarea biofizică si psihică a copiilor ; 

c) efectuează zilnic  control general privind starea de igienă şi sănătate a 

copiilor din centru ; 

d) întocmeşte meniul săptămânal astfel încât să corespundă din punct de vedere 

nutritiv-caloric, necesitaţilor copiilor după vârstă, stare de sănătate, activitate 

desfăşurată ; 

e) asistă la eliberarea alimentelor din magazia unitatii , asigurându-se de 

respectarea cantităţilor , a calităţii, precum şi a folosirii integrale în scopul 

preparării meniului zilnic; 
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f) menţine relaţii cu medicii de familie la care sunt înscrişi copiii şi se asigură 

că aceştia beneficiază de asistenţa necesară ; 

g) execută pe baza prescripţiilor, explorările diagnostice, tratamentele, 

vaccinările, şi după caz procedurile medicale şi măsurile de recuperare, 

respectarea regimului alimentar al copilului; 

h) semnalează medicului de familie cazurile de îmbolnăvire; 

i) anunţă în timp util serviciul de salvare în cazuri excepţionale urmărind starea 

de sănătate a acestora ; 

j) însoţeşte grupurile de elevi în activităţile recreative de o durată mai mare de 

6 ore, pentru a asigura asistenţa medicală în caz de urgenţă; 

k) informează în timp util şeful de centru cu privire la orice abatere de la 

normele igienico-sanitare apărute în unitate făcând propuneri pentru 

remedierea acestora. 

 

Asistent social : 

a) se preocupă de procedura de identificare a copiilor potenţiali beneficiari ai 

centrului de zi aflaţi în risc de abandon sau instituţionalizare ; 

b) monitorizează şi evaluează situaţia copiilor beneficiari ai centrului de 

îngrijire de zi, precum şi a familiei ; 

c) participă la primirea copiilor în centru alături de psiholog şi asistentul 

medical contribuind la realizarea  evaluării iniţiale ; 

d) identifică problemele copilului şi inventariază cauzele acestora ; 

e) participă la elaborarea programului personalizat de interventie, pe baza 

evaluării primare a cazului ; 

f) elaborează împreună cu psihologul, programul de activitaţi de consiliere şi 

terapie a copilului şi familiei ; 

g) consiliază şi sprijină copilul cu privire la poziţia sa faţă de măsura de 

protecţie propusă, asigură asistenţă şi sprijin în exercitarea dreptului său la 

libera exprimare a opiniei ; 

h) urmăreşte evoluţia şcolară şi realizează împreună  cu membrii echipei 

pluridisciplinare programe de prevenire a abandonului şcolar, a eşecului 

şcolar, a disconfortului psihic cauzat de incompatibilitatea pentru o anumită 

materie şcolară ; 

i) participă în cadrul grupului suport alături de ceilalţi specialişti din centru în 

activităţi de informare pentru părinţi ; 
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j) colaborează cu specialiştii D.G.A.S.P.C. Vaslui, S.P.A.S.P.C. Negreşti, 

Inspectoratul şcolar, Inspectoratul de poliţie, şcoli, Comisia Locală 

Consultativă pentru Protecţia Copilului, etc. 

 

Educator-instructor de educație: 

  a)  realizează programul activităţilor instructiv –educative; 

b) se preocupă permanent de educarea, socializarea şi dezvoltarea afectivă a 

copiilor; 

c)  se informează periodic în legătură cu situaţia şcolară a copiilor; 

d) desfăşoară activităţi ludice, recreative, de ocupare a timpului liber, activităţi 

sportive , culturale, distractive; 

e) elaborează programul educaţional specific pentru fiecare copil; 

f) observă şi evaluează sistematic împreună cu psihologul evoluţia psiho-

cognitivă a copilului; 

g) are îndatorirea de a cunoaşte copilul şi nevoile acestuia, participând la 

identificarea şi evaluarea problemelor lui şi asistă la dezbaterea soluţiilor 

posibile pentru rezolvarea situaţiei copilului aflat în dificultate; 

h) participă la elaborarea şi derularea programului personalizat de intervenţie al 

copilului, asigurându-i acestuia un climat de siguranţă şi securitate; 

i) supraveghează îndeaproape copiii pentru evitarea incidentelor şi accidentelor; 

j) participă la formarea şi dezvoltarea caracteristicilor individuale, precum şi 

conştientizarea locului sau rolului sau ca individ în cadrul colectivităţii în care 

trăieşte şi în comunitate; 

k) participă la implicarea copiilor în procesul de luare a deciziilor, de consultare  

în stabilirea programului personalizat de intervenţie în funcţie de vârsta şi gradul 

de maturizare psihologică. 

 

Psiholog: 

a) participă la primirea copiilor în centru alături de asistentul social, psiholog, 

asistent medical contribuind la realizarea evaluării iniţiale ; 

b) identifică comportamentul deviant manifest sau latent al copiilor; 

c) parcurge împreună cu echipa pluridisciplinară programul de intervenţie 

personalizată elaborat asigurând intervenţia ; 

d) asigură consilierea părinţilor, învăţătorilor, diriginţilor, instructorilor de 

educaţie, în vederea unei cooperări şi comunicări eficiente care să sprijine 

dezvoltarea copiilor; 

e) evaluează nevoile, limitele și potențialul copiilor/adolescenților, dezvoltarea 

afectiv-motivațională și personalitatea acestora; 



11 

 

f) dovedeşte capacitate de comunicare, de analiză şi sinteză a riscurilor în lucrul 

cu ceilalţi membri ai echipei pluridisciplinare, cu copiii şi reprezentanţii legali ai 

acestora/părinţii 

g) răspunde de autoperfecţionarea profesională continuă în specialitate; 

h) elaborează şi implementează proiecte alături de ceilalţi specialişti din centru, 

proiecte care vin în sprijinul copiilor şi familiilor acestora; 

i) acţionează numai în favoarea dezvoltării copilului. 

 

 

ARTICOLUL 11  

Personalul administrativ, gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire 

Personalul administrativ asigură activităţile auxiliare serviciului social: 

aprovizionare, mentenanţă, achiziţii etc. şi poate fi: 

a) magaziner; 

b) şofer; 

c) muncitor calificat ( fochist şi bucătar); 

d) muncitor necalificat (veselar şi îngrjitoare). 

Atribuţiile pentru fiecare post de specialitate sunt prevăzute în fişa postului 

aflate în dosarele de personal şi instituţie. 

 

ARTICOLUL 12  

Finanţarea centrului 

(1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea 

resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor 

minime de calitate aplicabile. 

(2) Finanţarea cheltuielilor centrului se asigură, în condiţiile legii, din următoarele 

surse: 

a) bugetul local al oraşului; 

b) bugetul judetului; 

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. 

 

 

Șef Centru, 

Gabriela Pitaru 

 

 


