
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA

MUNICIPIUL SEBEŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR.339/2021
privind aprobarea  Regulamentului  de Organizare şi Funcţionare al serviciului social

Centru] de zi pentru copii cu dizabilităţi Sebeş - compartiment în cadrul  Direcţiei Generale
de Asistenţă Soci@lă, Medicală şi Comunitară Sebeş

Consiliul Local al municipiului Sebeş, judeţul Alba;
Întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.11.2021, ora  13,00;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare

şi Funcţionare al  serviciului social Centrul  de zi pentm copii cu dizabilităţi  Sebeş - compartiment
în cadrul   Direcţiei  Generale de Asistenţă Socială, Medicală şi Comunitară Sebeş;

Văzând referatul de aprobare  nr.78379/20.10.202 l  al iniţiatorului la proiectul de hotărâre;
Analizând:

• raportul de specialitate nr.17881/19.10.2021  întocmit de Direcţia   Generală de Asistenţă Socială,

Medicală  şi  Comunitară  Sebeş  prin  care  se  propune  aprobarea   Regulamentului  de  Organizare  şi
Funcţionare al serviciului social Centrul de zi pentm copii cu dizabilităţi  Sebeş - compartiment în
cadrul  Direcţiei  Generale de Asistenţă Socială, Medicală şi Comunitară Sebeş;
-raportul   de   specialitate   nr.81737/03.11.2021   al   Serviciului   Cheltuieli   şi   Resurse   Umane   şi

raportul  de  specialitate  nr.78520/12.11.2021  al  BCJATDA  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al

primarului Municipiului Sebeş;
-anunţul   şi procesul verbal nr.15753/15.09.2021  de afişare a proiectului de hotărâre;

Având  avizul   nr.792/202l  al  Comisiei  pentm  administraţie  publică  locală, juridică  şi  de
disciplină   şi   avizul   nr.793/202l    al    Comisiei   pentm   învăţământ,   cultură,    sport,   agrement,
monumente   istorice   protecţie   socială,   protecţie   copii,   culte,   sănătate   şi   familie   din   cadrul
Consiliului Local Sebeş;

În temeiul prevederilor HCL nr.  81/2020 privind aprobarea Regulamentul de Organizare şi
Funcţionare al serviciului social Centrul de zi pentm copii cu dizabilităţi  Sebeş - compartiment în
cadrul   Direcţiei   de Asistenţă  Socială  Sebeş,  HCL nr.  79/2021  privind reorganizare Direcţiei  de
Asistenţă Socială Sebeş în Direcţia Generală de Asistenţă Socială, Medicală şi Comunitară Sebeş,
respectiv  HCL  nr.  230/2021  privind  aprobarea  Regulamentului  de  Organizare  şi  Funcţionare  al
Direcţiei  Generale  de  Asistenţă  Socială,   Medicală  şi  Comunitară  Sebeş  şi  HCL  nr.  230/2021

privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială, Medicală şi Comunitară Sebeş;

Analizând prevederile standardului 2 -Admitere din standardele minime de calitate pentm
servicii  pentm  servicii  sociale  organizate  ca  centre  de  zi  pentm  copiii  în  familie  şi/sau  copii
separaţi  sau în  risc  de  separare  de părinţi,  anexa nr.  1  la   Ordinul  nr.  27/2019  privind  aprobarea

standardelor minime de calitate pentru servicii sociale de zi destinată copiilor;
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În   baza  art.   3   alin.   1   şi   2   din   HG   nr,   867#015   pentm  aprobarea  Nomenclatorului
serviciilor sociale, coroborat cu art.  50'\4 din Ordonanţa Guvemului nr. 68/2003  privind serviciile
sociale, modificată şi completată;

În temeiul art.129,  alin.  2,  lit.  a, art.129, alin.  7,  lit. b din OUG nr.  57#019 privind Codul

administrativ, modificat şi completat;
În  baza  art.   139  din  OUG  nr.   57#019  privind  Codul  administrativ,  cu  modificările  şi

completările ulterioare :

HOTĂRĂSTE:

AEL±.  Se aprobă  Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al serviciului social Centrul
de  zi  pentm  copii  cu  dizabilităţi  Sebeş  -  compartiment  în  cadrul    Direcţiei     de  Generale  de
Asistenţă  Socială,  Medicală  şi  Comunitară  Sebeş,  conform  anexei  nr.   1,  parte  integrantă  din

prezenta hotărâre a Consiliului Local.
4Eiz: Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, încetează valabilitatea HCL

nr.  81#020  privind  aprobarea  Regulamentul  de  Organizare  şi  Functionare  al  serviciului  social
Centrul  de  zi  pentm copii  cu  dizabilităţi  Sebeş  -  compartiment în  cadrul   Direcţiei   de Asistenţă
Socială Sebeş;

4±î2  Ducerea  la  îndeplinire  a  prezentei  hotărâri  revine  Direcţiei  Generale  de  Asistenţă
Socială, Medicală şi Comunitară Sebeş din subordinea Consiliului Local Sebeş

Prezenta hotărâre va fi afişată, se va publica pe site-ul primăriei şi în monitorul oficial al
Municipiului Sebeş şi se va comunic@ :

- Instituţiei Prefectului Judeţului Alba
- Primarului Municipiului Sebeş;
- Viceprimarului Municipiului Sebeş;
- Direcţiei Generale de Asistenţă Socială, Medicală şi Comunitară Sebeş;
- Serviciului Cheltuieli şi Resurse Umane;
- Biroului Contencios Juridic, Administraţie, Transparenţă Decizională şi Arhivă;
- Compartimentului Relaţii Publice, Comunicare  lnfbrmatică  şi Monitor Oficial Local.

Sebeş h 25.112021

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Consilier local, LUPU 0VIDIU CĂT'ĂLIN
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Anexanr.llaHCLnr.j2/Z/

REGULAMENT
DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A SERVICIULUI SOCIAL DE ZI "

CcBĂTRRHLDD]Emz:şFEN[TGRHui°##i#;EBE:Ţ;ĂŢ5ă€icff#5iŢENĂTŞT

Art_  1

Definiţie
(1 ) Regulamentul de organizare şi fimcţionare este un document propriu al Serviciului

social "Centnri de Zi pentru Copii cu Dizabilităţi ", aprobat prin hotărâre a Consiliului Local
Sebeş,  în  vederea asiguării  fimcţionării  acestuia,  cu respectarea  standardelor minime  de
calitate  aplicabile  şi  a  asigurării  accesului  persoanelor  beneficiare  la  informaţii  privind
condiţiile de admitere, serviciile ofrite etc.

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

Art. 2
Identificarea serviciului social
Serviciul  social  "Centnil  de  Zi  pentru  Copii  cu  Dizabilităţi  ",  cod  serviciu  social

8891CZ+-III,esteunserviciusocialfărăpersonalitatejuridică,înfiinţatdeConsiliulLocal
al Municipiului Sebeş şi administrat de fimiizorul de servicii sociale Direcţia Generală de
Asistenţă  Socială,  Medicală  şi  Comunitară  Sebeş,  acreditat  conform  Certificatului  de
acreditare  seria AF m.  007122, deţine Licenţa de fimcţionare definitivă LF nr.  000913, cu
sediul În Municipiul Sebeş, str. Lucian Blaga, nr. 45A, Jud. Alba.

Art. 3
Scopul serviciului social

Scopul   serviciului   social   "Centnil   de   Zi   pentru   Copii   cu   Dizabilităţi"   îl   constituie
ameliorarea,  redobândirea şi/sau menţinerea  capacităţilor  fizice,  psihice  şi  senzoriale  ale
copiilor cu dizabilităţi prin realizarea unor activităţi care să le asigue autonomia necesară
pentm o viaţă independentă,  cât şi  sprijinirea şi consilierea părinţilor sau reprezentanţilor
legalipentmrezolvareaproblemelorcucareseconfimtă^mcreştereacopilului.

Art. 4
Cadml legal de înfiinţare, organizare şi fimcţionare

( 1 ) Serviciul social "Centrul de Zi pentru Copii cu Dizabilităţi" fimcţionează cu respectarea
prevederilor c.adrului general de organizare şi fimcţionare a serviciilQr sociale reglementat
de Legea nr.292/2011  a asistenţei sociale, cu modificările ulterioare, de  Legea nr. 272/2004
privind  protecţia  şi  promovarea  drepturilor  copilului,   republicată,   cu  modificările   şi
completările ulterioare, de Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor
persoanelorcuhandicap,republicatăcumodificărileşicompletărileulterioareprecumşiale
altor acte nomative secundare aplicabile domeniului.
(2)   Standardul   minim   de   calitate   aplicabil:   Ordinul   nr.   27/2019   privind   aprobarea
standardelor minime  de  calitate pentru  serviciile  sociale  de  zi  destinate pentru  copii    în
familiesi/saucopiiseparaţisau^mriscdesepararedepărinţi.
(3) Serviciul social "Centrul de Zi pentru Copii cu Dizabilităţi" este înfiinţat prin Hotărârea
Consiliului Local al Municipiului Sebeş nr. 303/2015 privind înfiinţarea compartimentului
Centrul de Zi pentm Copii cu Dizabilităţi şi fimcţionează ^in cadrul Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială, Medicală şi Comunitară Sebeş.



Art. 5
Principiile care stau la baza acordării serviciului social

(1)  Serviciul  social  "Centrul  de  Zi  pentru  Copii  cu  Dizabilităti  "  se  organizează  şi
fimcţionează  cu  respectarea  principiilor  generale  care  guvemează  sistemul  naţional  de
asistenţă  socială,  precum  şi  cu principiile  specifice care  stau la baza acordării  serviciilor
socialeprevăzuteînlegislaţiaspecifică,înconvenţiileinternaţionaleratificateprinlegeşiîn
celelalte acte intemaţionale în materie la care România este parte, precun şi în standardele
minime de calitate aplicabile.

(2)Principiilespecificecarestaulabazaprestăriiserviciilorsocialeîncadrul"Centrului
de Zi pentni Copii cu Dizabilităţi " sunt umătoarele:

a)respectareaşipromovareacuprioritateainteresuluipersoaneibeneficiare;
b)  protejarea  şi  promovarea  drepturilor  persoanelor  beneficiare  în  ceea  ce  priveşte

egalitatea   de   şanse   şi   tratament,   participarea   egală,   autodeterminarea,   autonomia   şi
demnitatea personală şi ^mtreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la
persoanele beneficiare;

c)asiguareaprotecţieiîmpotrivaabuzuluişiexploatăriipersoaneibeneficiare;
d) deschiderea către comunitate;
e)   asistarea  persoanelor  fară  capacitate   de   exerciţiu  în  realizarea   şi   exercitffea

drq]turilor lor;
f) asiguarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea ^m

unitate a unui personal mixt;
g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea ^m considerare a acesteia, ţinându-

secont,dupăcaz,devârstaşidegradulsăudematuritate,dediscemământşicapacitateade
exerciţiu;

h)promovareaunuimodelfamilialde^mgrijireapersoaneibeneficiare;
i)asiguareaueiîngrijiriindividualizateşipersonalizateapersoaneibeneficiare;
j)preocupareapemanentăpentruscurtareaperioadeideprestareaserviciilor,înbaza

potenţialuluişiabilităţilorpersoaneibeneficiaredeatrăiindependent;
k)încurajareainiţiativelorindividualealepersoanelorbeneficiareşiaimplicăriiactive

a acestora ^m soluţionarea situaţiilor de dificultate;
1)asiguareauneiintervenţiiprofesioniste,prinechipepluridisciplinare;
m) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale;
n) responsabilizarea membrilor f"iliei, reprezentaţilor legali cu privire la exercitarea

dreptuilorşiîndeplinireaobligaţiilordeîntreţinere;
o)   primordialitatea  responsabilităţii   persoanei,   fămiliei   cu  privire   la   dezvoltarea

propriilor capacităti de integrare  socială şi implicarea activă ^m soluţionarea situaţiilor de
dificultatecucaresepotconfimtalaunmomentdat;

p)   colaborarea  centrului   cu   compartimentele  de  specialitate  din  cadrul  Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială, Medicală şi Comunitară.

Art. 6
B eneficiarii serviciilor sociale
(1)   Beneficiarii   serviciilor   sociale   acordate   în   "Centrul   de   Zi   pentru   Copii   cu

Dizabilităţi" smt:
a)  copii  cu dizabilităţi cu vârste cuprinse ^mtre  3  şi  ls  ani cu domiciliul/reşedinţa în

Municipiul  Sebeş,  cu deficienţă neuro -psihomotorie,  Încadraţi într-un grad de handicap,
careauînPlanuldeabilitare-reabilitareeliberatdeDGASPCrecomandarepentrurecuperare
^incentrudezisaurecomandaremedicalădelamediculspecialistpentru:stimularepsihică

şidelimbaj,kinetoterapie,darcareauautonomiepersonalăparţială(sepoatedeplasamăcar
cusuportuladultului),cuminimeabilităţisocialepentruintegrareaÎntr-ungrup,cupotenţial
de separare de familie sau aparţinători.
b)          fămiliile/rq)rezentanţii legali ai copiilor înscrişi în centru.

Capacitatea centrului este de 10 de locuri.
(2) Condiţiile de acces/admitere ^m centru sut umătoarele:
a) acte necesare;

-            cererea părintelui/reprezentantului legal de înscriere a copilului în centru,  adresată
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială, Medicală şi Comunitară Sebeş;



copie după certificatul de naştere al copilului;
copie după cartea de identitate a părinţilor/reprezentamţilor legali;
copie după certificatul de încadrare în grad de handicap al copilului;
copie după planul de abilitare-reabilitare a copilului emis de DGASPC;

-            scrisoare medicală/referat medical  din partea medicului  specialist care  sesizează o

problemă neuo -psihomotorie, după caz;
-            adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie din care să rezihte că copilul este
apt pentm a ffecventa colectivitatea;
-            alte documente relevante, după caz.

b) Criteriile de eligibilitate ale beneficiarilor
Beneficiarii serviciilor oftite în cadrul Centrului de Zi pentru Copii cu Dizabilităţi

trebuie să ^mdeplinească criteriile menţionate mai jos:
-            să fie încadraţi ^mtr-un grad de handicap grav,  accentuat sau mediu,  certificatul  de
încadrare ^m grad de handicap să fie în termen de valabilitate;
-            să aibă vârsta cuprinsă între 3-18 ani;
-            recomandare  pentru  recuperare în  centru  de  zi  prin  Planul  de  abilitare-reabilitare
eliberat de DGASPC sau recomandare medicală de la medicul specialist;
•            să aibă domiciliul/reşedinţa ^m municipiul sebeş;
Acordarea serviciilor sociale se va face în limita locurilor disponibile.
c)          Deciziade admitere/respingere
Dispoziţia  de  admitere/respingere  a    serviciilor,  are  la bază  rezultatul  evaluării  nevoilor
individuale şi recomandarea asistentului  social/managerului  de caz şi este emisă de către
Directorul general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială, Medicală şi Comunitară .
d)          Modalitatea de încheiere a contractului de fimiizare de servicii:
Dupăemitereadispoziţieideadmitere,DirecţiaGeneralădeAsistenţăSocială,Medicalăşi
Comunitară          Sebeş     ^mcheie     contractul     de     acordare     de     servicii     sociale     cu
părintele/reprezentantul legal al copilului cu dizabilităţi.

Fomatul şi conţinutul contractului pentru acordarea de servicii sociale este stabilit
de  către  Direcţia  Generală  de  Asistenţă  Socială,  Medicală  şi  Comunitară  Sebeş  prin
adaptarea modelului de contract aprobat prin Ordinul nr.  73/2005 al Ministerului Muncii,
Solidarităţii Sociale şi Familiei.

Contractul pentm acordarea de servicii sociale se încheie între Direcţia Generală de
Asistenţă  Socială,  Medicală  şi  Comunitară  Sebeş  ^m  calitate  de  fimrizor  de  servicii  şi
părintele/reprezentantul  legal  al  copilului  cu  dizabilităţi,  pe  perioada  de  valabilitate  a
certificatului de încadrare în grad de handicap.
(e) Modelul de contract pentni acordarea de servicii sociale este prevăzut în anexa nr.  1  la
prezentul regulament.
®         Modalitatea de stabilire a contribuţiei beneficiarului.
Serviciile oferite de Centnil de Zi pentru Copii cu Dizabilităţi sunt gratuite.

(3) Condiţii de încetare a serviciilor
Serviciileoferitedecentni^inceteazăprindispoziţiăde^mcetareaserviciiloracordate,

în  baza  referatului  ^mtocmit de  Centrul  de  Zi  pentru  Copii  cu Dizabilităti  prin asistentul
social.  Dispoziţia de ^mcetare se emite de către Directorul general al Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială, Medicală şi Comunitară Sebeş.  Dispoziţia de încetare va fi comunicată
beneficiarului în scris în temen de 10 zile şi poate fi contestată ^m contencios administrativ
^m temen de 30 de zile de la data comunicării.

(4)Încetareaacordăriiserviciiloroferitedecentrusevafaceînumătoarelesituaţii:
a)          expirarea duatei pentru  care  a  fost încheiat contractul  (expirarea certificatului  de
^mcadrare în grad de handicap);

b)          acordul părţilor privind ^mcetarea contractului, respectiv la solicitarea părinţilor;
c)          atingerea obiectivelor din programul personalizat de intervenţie;
d)          ^implinireade către copil avârstei de l8 ani;
e)          decesul beneficiarului ;
f)           dacă  copilul  absentează  nemotivat  mai  mult  de  30  de  zile,  după  ce  ^m  prealabil
părintele/reprezentantul legal a fost contactat de către asistentu social şi i-a fost adusă la
cunoştinţă situaţia.



(5) Persoanele beneficiare de servicii sociale fiimizate în "Centrul de Zi pentru Copii
cu Dizabilităţi " au umătoarele drepturi:

a) să li se respecte drepturile şi libertăţile fimdamentale, fără discriminare pe bază de
rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanţă personală ori socială;

b)săparticipelaprocesuldeluareadeciziilorînfi]mizareaserviciilorsociale,respectiv
la luarea deciziilor privind intervenţia socială care li se aplică;

c) să li se asigue păstrarea confidenţialităţii asupra infomaţiilor fiimizate şi primite;
d)  să li  se  asigue  continuitatea serviciilor  sociale  fi]mizate,  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 dreptuile speciale ^m situaţia în care sunt minori sau persoane

cu dizabilităţi.

(6)  Persoanele beneficiare  de  servicii  sociale/reprezentantului  legal  al beneficiarului
fimizate în "Centnil de zi pentru Copii cu Dizabilităţi " au umătoarele obligaţii:

a)  să fimizeze  infomaţii  corecte  cu privire  la  identitate,  situaţie  familială,  socială,
medicală şi economică;

b)săparticipe,înraportcuvârsta,situaţiadedependenţăetc.laprocesuldefiJmizarea
serviciilor sociale;

c)  să  contribuie,  ^m  confomitate  cu  legislaţia în  vigoare,  la plata  serviciilor  sociale
fimizate, ^m fiincţie de tipul serviciului şi de situaţia lor materială;

d)săcomuniceoricemodificareinteNenităînlegătuăcusituaţialorpersonală;
e) să respecte prevederile prezentului regulament.

Art. 7
Activităţi şi fimcţii
Principalele fimcţii ale serviciului social  "Centrul de Zi pentru Copii cu Dizabilităţi"

sunt umătoarele :
a)  de  fimizare  a  serviciilor  sociale  de  interes  public  generalnocal,  prin  asiguarea

umătoareloractivităţi:
1.   reprezintă   fimizorul   de   servicii   sociale   în   contractu   ^mcheiat   cu   persoana

beneficiară;
2.  reprezintă  fiimizorul  de  servicii  sociale  la  nivelul  comunităţii  ®rimăria,  şcoala,

unităţile sanitare, biserica, poliţia) ;
3.găzduireabeneficiarilor^mcentn]peperioadadesfăşurăriiactivităţilor;
3 . oferă beneficiarilor umătoarele activităţi:

- activităţi de inforrnare şi consiliere;
- activităţi de recreere şi socializare;
•  activităţi  de  abilitare  şi  reabilitare:  loggpedie,  stimulare  psihică  şi  de  limbaj,

stimulare psihomotrică, kinetoterapie, terapie comportamentală, etc. ;
-  activităţi  de  educaţie  nonfomală:  terapie  prin  învăţare  Oocul  didactic),  terapie

ocupaţională, terapie prin joc;
- activităţi de reabilitare psihologică;
- alte activităţi specifice copiilor cu dizabilităţi;

b)  de  infomare  a  beneficiarilor,  potenţialilor  beneficiari,  autorităţilor  publice  şi
put)1iculuilargdespredomeniulsăudeactivitate,prinasiguareaumătoareloractivităţi:

1 . organizarea unor campanii de promovare a centnilui;
2.  elaborarea  de pliante  şi  broşuri  despre  misiunea  şi  serviciile  oferite  de  centru  şi

distibuirea în  comunitate, în mass-media;
3.  elaborarea  de materiale  infomative  pe  suport  electronic  (date  de  infomare  sau

publicitare, fotografii) postate pe site-ul direcţiei ;
4. elaborarea de rapoarte de activitate ;
5.  informarea beneficiarilor cu privire  la activităţile  derulate  de  centru,  drepturile  şi

obligaţiile  beneficiarilor  şi  fi]mizorului  de  servicii  sociale,  prevederile  contractului  de



acordare   de   servicii,   prevederile   planului   personalizat   de   intervenţie   şi   planului   de
intervenţie specific;

6.  sprijinirea  şi  ^mcuajarea voluntariatului  în  activităţile  cu  copii  cu  dizabilităţi  din
centru;

c)  de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imarini pozitive a acestora, de
promovare a drepturilor omului ^m 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 asiguarea următoarelor activităţi :
1.          activităţi  de  promovare  şi  aplicare  a  măsurilor  de  protejare  a  copiilor  ^mpotriva
oricărei forme de intimidare, discriminare, abuz, neglijare, exploatare, tratament inuman sau
degradant;
2.          activităţi de colaborare cu celelalte servicii comunitare pentru asistenţa copiilor şi
familiilor, inclusiv cu specialişti ^m domeniu;
3.          infomarea beneficiarilor asupra drq)turilor şi obligaţiilor lor;
4.           sensibilizarea comunităţii la nevoile specifice beneficiarilor;.
5.          organizarea de sesiuni periodice de instruire a personalului cu privire la cunoaşterea

modalităţilor de abordare şi relaţionare cu copii cu di2abilităţi;
6.           asigurarea condiţiilor necesare pentru exprimarea opiniei;
7.          păstrarea confidenţialităţii infomaţiilor fimizate şi primite ;
8.          asigurarea dreptului de a participa la evaluarea serviciilor primite;
9.           acţiuni de sensibilizare şi conştientizare a populaţiei;

d) de asiguare 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 . perfecţionarea continuă a personalului;
4. măsuarea gradului de satisfacţie a beneficiarilor;
e)  de  administrare  a  resuselor  financiare,  materiale  şi  umane  ale  centrului  prin

realizarea următoarelor activităţi :
1 . întocmirea necesarului de buget propriu al serviciului;
2. Întocmirea de referate de necesitate pentni achiziţiile de produse şi servicii necesare

fimcţionării şi desfaşuării activităţii centrului ;
3 . ^maintarea referatelor de necesitate Direcţiei Generale de Asistenţă Socială, Medicală

şi Comunitară Sebeş în vederea cuprinderii propunerilor din referatele de necesitate în Planul
Anual  de Achiziţii Publice al fimizorului de servicii sociale;

4. întocmirea şi implementarea Proiectului instituţional propriu;
5. întocmirea de propuneri privind perfecţionarea profesională a personalului;
6. evaluarea anuală a performanţelor individuale ale personalului.

Art. 8
Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal
(1)  Serviciul  social  "Centnri  de  Zi pentni  Copii  cu Dizabilităţi  "  fimcţionează cu un

număr total de 4 persoane, confom prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului
Sebeş nr. 79/2021, din care:

a) personal de conducere:
Coordonatorul personalului de specialitate al  Centrului  de Zi pentm Copii cu Dizabilităţi
este numit de directorul general al direcţiei, prin dispoziţie scrisă, cu respectarea condiţiilor
impuse  de  standardele  în  vigoare  pentm  acest  serviciu  social,  din  cadrul  personalului
centrului   de  zi   sau  din  cadml  Direcţiei   Generale   de   Asistenţă  Socială,   Medicală  şi
Comunitară S ebeş.
b)    personal de specialitate de ^mgrijire şi asistenţă; 4;
c)   personal cu fimcţii administrative, gospodărire, ^mtreţinere-reparaţii, deservire: - ;
d)   voluntari: în fimcţie de contractele de voluntariat semnate;
e)          personal cu contract de achiziţie de servicii: în fimcţie de contractele ^mcheiate;
f)          personal mgajat în DGASMC sebeş cu atribuţii la centrul de zi pentru copii cu
Dizabilităţi  confom dispoziţiilor directorului general.

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



Art. 9
Personalul de conducere
(1 ) Personalul de conducere este:

directorul general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială, Medicală şi Comunitară

şefiil Serviciul Programe şi Servicii Sociale
coordonator p ersonal de specialitate
(2) Atribuţiile persondului de conducere sunt:
a)   asigură   coordonarea,   îndrumarea   şi   controlul   activităţilor   desfăşuate   de

personalul serviciului şi propune organului competent sancţiuni disciplinare pentm salariaţii
care nu îşi îndeplinesc în mod corespunzător atribuţiile, cu respectarea prevederilor legale
din domeniul fimizării serviciilor sociale, codului muncii etc.;

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

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

d) colaborează cu alte centre/alţi fimizori de  servicii sociale şi/sau alte  structuri  ale
societăţii  civile  în  vederea  schimbului  de  bune  practici,  a  îmbunătăţirii  permanente  a
instrmentelor 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     desfăşuare     a     raporturilor     de     muncă     dintre     angajaţii

serviciului/centrului;
g)  propune  fimiizorului  de  servicii  sociale  aprobarea  struct`rii  organizatorice  şi  a

numărului de personal;
h) desfăşoară activităţi pentm promovarea imaginii centrului ^m comunitate;
i)  ia  în  considerare  şi  analizează  orice  sesizare  care  îi  este  adresată,  referitoare  la

încălcări ale drepturilor beneficiarilor ^m cadml serviciului pe care îl conduce;
j) răspunde de calitatea activităţilor desfăşuate de personalul din cadrul serviciului şi

dispune,  ^m  limita  competenţei,  măsuri  de  organizare  care  să  conducă  la  îmbunătăţirea
acestor activităţi sau, după caz, fomulează propuneri în acest sens;

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

1)  reprezintă  serviciul  în  relaţiile  cu  fiirnizonil  de  servicii  sociale  şi,  după  caz,  cu
autorităţile şi instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate,
precum şi ^m justiţie;

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

n) numeşte şi eliberează din fimcţie personalul din cadnil serviciului, ^m condiţiile legii;
o)  ^mtocmeşte  proiectul  bugetului  propriu  al  serviciului  şi  contul  de  încheiere  a

exerciţiului bugetar;
p)  asigură  ^mdeplinirea  măsurilor  de  aducere  la  cmoştinţă  atât  personalului,  cât  şi

beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi fimcţionare;
q) asigură ^mcheierea cu beneficiarii a contractelor de fi]mizare a serviciilor sociale;
r) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

]edî.(3)FuncţiiledeConducereSeoCupăprinconcurssau,dupăcaz,examen,^mcondiţiiie

(4) Candidaţii pentru ocuparea fiincţiei de conducere trebuie să fie absolvenţi de studii
universitare  de  licenţă absolvite  cu  diplomă,  respectiv  studii  superioare  de  lungă duată,
absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă ^m domeniul psihologie, asistenţă socială sau
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 sau al
ştiinţelor administrative, cu experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.

(5)  Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din fimcţie a conducătorilor instituţiei  se
face ^m condiţiile legii.



Art.10
Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă. Personal de specialitate şi auxiliar
(1) Personalul de specialitate este alcătuit din:
a)   asistent social cod COR 263501;
b) kinetoterapeut cod COR 226405;
d) educator specializat cod COR 531203 -2 persoane;

`      (2) Atribuţii ale personalului de specialitate:
a) asiguă 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 propueri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi

respectării legislaţiei ;

g) alte atribuţii prevăzute ^m standardul minim de calitate aplicabil.
Atribuţiile specifice ale personalului de specialitate:

a)          Asistentul social angajat cu 4 ore/zi :
-            Îşi ^msuşeşte şi este lacuent cu legislaţiaînvigoareprivind asistenţa sociâlăa copiilor
cu dizabilităţi ;
-            Colaborează cu celelalte servicii din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă socială,
Medicală şi Comunitară pentni îndeplinirea corespunzătoare a atribuţiilor de serviciu;
-            Identifică potenţiali beneficiari ai serviciilor oferite de centni, pentru a asigua

fimcţionarea centrului la capacitatea aprobată;
-            Evaluează nevoile copiilor cu dizabilităţi;
-            Întocmeşte fişele de evaluare/reevaluare, referatele de admitere/respingere/^mcetare,

prograrpele personalizate de intervenţie şi fişele de serviciu ale beneficiarilor;
Întocmeşte,monitorizează,ge'sti6nează,ţine_:riă;_rij;--ş_iări-v-;ăz;-â;-s'aru|f|ecărui
beneficiar;
Redactează dispoziţiile de admitere/respingere/încetare şi contractul de acordare a
serviciilor sociale/actele adiţionale la contract;
Ţine evidenţa reevaluărilor beneficiarilor centrului, fiind atent ca evaluările/
reevaluările să se facă conform prevederilor standardului minim de calitate;
Desfăşoară activitatea de comuiricare cu publicul şi de informare a beneficiarilor;
Oferă infomaţii şi consiliere pentm persoanele cu dizabilităţi şi firiiliile acestora cu

privire  la  drepturile  şi  obligaţiile  ce  revri  acestora,  prevăzute  ăe' Legea  nr.  448/2006
republicată, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, precun şi

rome[î:oec:p:,;::;îdâ:s=tăeî;îogramudeactîvîtăţî,progrmude]ucru,progrm,ude
vizită, programul de cuăţenie al centrului;
-            Este  responsabil   de   caz  pentm  beneficiarii   Centrului   de  Zi  pentru   Copii   cu
Dizabilităţi;
-            Participă  împreună  cu  ceilalţi  specialişti  la  elaborarea  şi  reevaluarea  periodică  a

programului personalizat de intervenţie al beneficiarilor;
-            Sprijină copiii  cu dizabilităţi  şi  fâmiliile  acestora în vederea integrării/reintegrării
socialeînfimcţiedenevoileindividualeprinactivităţideconsilierepsihosocială;
-            Desfăşoară activităţi de recrutare voluntari din comunitate şi coordonează activitatea
acestora dacă implică activitatea de asistenţă socială;
-            Realizează baza de date cu beneficiarii centrului;
-            Umăreşţe aplicarea programului personalizat de intervenţie ;
-            Desfăsoară activitatea de infomare şi consiliere:
-            Monitorizează   situaţia   beneficiarilor   şi   aplicarea   programului   personalizat   de
intervenţie;



-            Organizează reuniuni  generale  şi  individuale pentru  sprijinirea  şi  întărirea relaţiei
copil-părinte, derulează programul "şcoala pentru părinţi" ;
-            Relaţionează cu beneficiarul, menţine un climat suportiv, dovedeşte respect şi îi oferă
acestuia confort psihic;
-            Asiguă şi răspunde de securitatea participanţilor la activităţi;
-            Completează  în  pemanenţă  dosarului   individual   al   copilului   cu  documentele

prevăzute de lege şi elaborate pe perioada acordării serviciilor în centru:
-            Respectă şi promovează drepturile copilului aşa cum sunt ele prevăzute ^m legislaţia
naţională şi europeană;
-            Promovează şi aplică măsuri de protejare a copiilor cu dizabilităţi împotriva oricărei
fome de intimidare, discriminare, abuz şi neglijare;
-            Cunoaşte şi acordă primul ajutor în caz de ugenţă;
•            Elaborează instrumentele de evaluare confom standardelor minime de calitate;
•            Păstrează confidenţialitatea infomaţiilor, atât ^m ceea ce priveşte datele cu caracter

personal al beneficiarilor, cât şi ^m ceea ce priveşte situaţia economico-socială;
-            Întocmeşte proceduri de lucru pentru activităţile desfăşuate şi le actualizează ori de
câte ori este necesar;
-            Cunoaşte şi respectă programul de lucru, regulamentele direcţiei şi centrului de zi,

procedurile de lucru;
-            Răspunde  de păstrarea mijloacelor fixe  şi  a obiectelor de inventar din dotare  şi  a
documentelor pe care la foloseşte;
-            Elaborează periodic  rapoarte  de  activitate  şi  situaţii  la  solicitarea  şefilor  ierarhici
superiori sau a altor instituţii abilitate;
-            Este obligat să se perfecţioneze continuu profesional, ca autodidact şi prin cusuri de

mare;
-            Participă la întâlnirile de lucru organizate în centru;
-            Participă la cusuri de specializare şi pregătire profesională;
-            Păstrează şi arhivează ^m conformitate cu prevederile legale documente elaborate şi

primite în cadrul compartimentului ;
-            Organizează şi participă la diferite acţiuni şi activităţi desfăaşuate în parteneriat cu
alte instituţii din comunitatea locală;
-            Primeşte  şi  soluţionează  şi  alte  sarcini  trasate  de  conducerea  instituţiei,  pe  linie
ierarhică, în limita competenţelor profesionale pe care le are;
-            Are obligaţia de a avea un comportament civilizat şi de a evita situaţiile conflictuale;
-            Îşi însuşeşte şi respectănomele de protecţiamuncii, P.S.I. şi măsurile de aplicare a
acestora;
-            Respectă obligaţiile asumate prin semnarea contractului individual de muncă;
b)          Kjnetoterapeut angajat cu 4 ore/zi:
-            Îşi ^msuşeşte şi este lacuent cu legislaţia^mvigoareprivind asistenţa socială a copiilor
cu dizabilităţi ;
-            Colaborează cu celelalte servicii din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă socială,
Medicală şi Comunitară pentni ^mdeplinirea corespunzătoare a atribuţiilor de servi.ciu;
-            Elaborează ^impreună cu echipa pluridisciplinară planul personalizat al copilului cu
dizabilităţi
•            Concq)e  şi  efectuează  programul  de  intervenţie  terapeutică,   efectuând  terapia
specifică fiecănii beneficiar ^m fimcţie de recomandare şi de handicap;
-            Pregăteşte materialul didactic necesar şi organizează spaţiu în care se va desfăşua
intervenţia;
-            Efectuează kinetoterapia confom planului individual de terapie ;
-            Întocmeşte  fişele  de  evaluare/reevaluare  kinetoterapeutică periodică  a  copiilor  cu
dizabilităţi;
-            Umăreşte starea de sănătate fizică şi psihică a fiecărui beneficiar;
-            Stabileşte programul de desfăşuare al şedinţelor de terapie;
-            Asigură protecţie fizică şi psihică pe perioada de derulare a terapiei;
-             Stabileşte tehnici şi metode de intervenţie corecte şi ştiinţifice:
-            Aplică tehnici şi metode de intervenţie diferenţiat, ^m fimcţie de fiecare persoană cu
dizabilitate şi le actualizează pemanent;



•            Participă  la  evaluarea  copiilor  cu  dizabilităţi,  prezentând  rezultatele  obţinute  şi

propune modificarea obiectivelor legate de domeniul său de activitate;
-            Întocmeşte  fişa  beneficiarului  în  care  consemnează  intervenţia,  duata  şi  evoluţia

persoanei şi problemele întâmpinate;
-            Completează fişa de monitorizare;
•            Relaţionează cu beneficiarul, menţine un climat suportiv, dovedeşte respect şi îi oferă
acestuia confort psihic;
•            Asigură şi răspunde de securitatea participanţilor la activităţi;
-            Participă  impreună  cu  ceilalţi  speciâlişti  la  elaborarea  şi  reevaluarea  periodică  a

planului personalizat al beneficiarilor;
•            Păstrează confidenţialitatea inforinaţiilor, atât în ceea ce priveşte datele cu caracter

personal al beneficiarilor, cât şi ^m ceea ce priveşte starea de sănătate a acestora;
-            Întocmeşte proceduri de lucru pentru activităţile desfăşurate şi le actualizează ori de
câte ori este necesar;
•            Cunoaşte şi respectă programul de lucru, regulamentele direcţiei şi centrului de zi,

procedurile de lucru;
-            Răspunde de păstrarea mijloacelor fixe  şi  a obiectelor de  inventar din dotare  şi  a
documentelor pe care la foloseşte;
-            Elaborează periodic  rapoarte  de  activitate  şi  situaţii  la  solicitarea  şefilor ierarhici
superiori sau a altor instituţii abilitate;
-            Este obligat să se perfecţioneze continuu profesional, ca autodidact şi prin cusuri de

mare;
-            Îşi actualizează asiguarea de malpraxis;
-            Participă la întâlnirile de lucru organizate în centru;
•            Participă la cusuri de specializare şi pregătire profesională;
-            Păstrează şi aihivează ^m confomitate cu prevederile legale documente elaborate şi

primite în cadrul compartimentului ;
-            Organizează şi participă la diferite acţiuni şi activităţi desfăşuate în parteneriat cu
alte instituţii din comunitatea locală;
-            Primeşte  şi  soluţionează  şi  alte  sarcini  trasate  de  conducerea  instituţiei,  pe  linie
ierarhică, ^m limita competenţelor profesionale pe care le are;
-            Are obligaţia de a avea un comportament civilizat şi de a evita situaţiile conflictuale;
-            Are  obligaţia  de  a  aborda  relaţiile  cu  beneficiarii  în  mod  nediscririnator,  fără
antipatii sau favoritisme, folosind un limbaj şi fomule de adresabilitate adecvate;
-            Îşi ^msuşeşte şi respectă nomele de protectiamuncii, P.S.I. şi măsurile de aplicare a
acestora;
-            Respectă obligaţiile asumate prin semnarea contractului individual de muncă;
c)          Educator specializat;
-            Îşi însuşeşte şi este la cuent cu legislatiaînvigoare privind asistenţa socialăa copiilor
cu dizabilităţi;
-            Colaborează cu  celelalte  servicii  din  cadrul  Directiei  de  Asistenţă  socială pentru
^mdeplinirea corespunzătoare a atribuţiilor de serviciu;

•            Realizează evaluarea iniţială şi periodică a copiilor din punct de vedere educaţional

şi potenţialul copiilor;
-            Participă la elaborarea programului personalizat de inteivenţie al  copilului   care îi
esterq)artizat(nevoieducaţionale,recreereşisocializare,deprinderideviaţăindependenţă);
•            Consiliază părinţii cu privire la aspecte legate de viaţa copilului, de dezvoltarea fizică

şi mentală a acestora;
-            Implementează   obiectivele   terapeutice   stabilite   ^m   programul   personalizat   de
intervenţie;
-            Infomează  părintele/reprezentantul  legal  cu  privire  la  aspectele  terapeutice  şi  îl
^mcuajează să le dezvolte şi ^m mediul familial;

-             Organizează  activităţi  de  grup  ^m  fimcţie  de  nevoile  copiilor,  stimulând  libera

exprimare   a  opiniei,   contribuind   la  dezvoltarea   spiritului   de   echipă,   la  promovarea
întrajutorării şi comunicării ^mtre copii;
-            Organizează şi animă activităţi de recreere;
-            Respectă demnitatea copilului şi foloseşte fomula de adresare  preferată de copil;



-            Răspunde pentru securitarea vieţii copiilor şi ia măsuri de prevenire a accidentelor

pe perioada desfăşuării activităţilor;
-            Realizează monitorizarea evoluţiei copiilor în vederea atingerii obiectivelor propuse

pentm creşterea nivelului lor de integrare socială şi întocmeşte rapoarte de progres;
-            Practică în mod constant un comportament blând,  evitând  folosirea pedepselor de

?ricefekt:=ggŢr%ro=:rzîi,cnân;g;si:#nîţ::de;actiritiţi|edeeducaţienon-fo-dă
ale copiilor;
-            Elaborează programul educaţional pentru fiecare copil în parte, corelat cu programul

personalizat de intervenţie ;
-            Realizează monitorizarea evoluţiei copiilor în vederea atingerii obiectivelor propuse

pentm creşterea nivelului lor de integrare socială şi întocmeşte rapoarte de progres;
-            Colaborează ^mdeaproape  cu asistentul social al centrului de zi -responsabil de caz;
-            Organizează şi desfăşoară, în centrul de zi şi în proximitatea acestuia, activităţi de

petrecere a timpului liber;
-            Organizează şi amenajează spaţiul educaţional, inclusiv cu implicarea copiilor;
-            Menţine o relaţie deschisă cu părinţii/reprezentanţii legali ai copiilor şi îi infomează
in legătură cu programul zilnic al acestora şi progresu acestora;
-            Dacă este cazul, îndrumă părinţii şi copiii către activităţi de consiliere;
•            Propune activităţi pentru planul anual de acţiune al centrului, umând ^mbogăţirea şi
diversificarea pemanentă a activităţilor educaţionale;
-            Verifică permanent spaţiul centrului de zi şi materialele puse la dispoziţia copiilor cu

prilejul   activităţilor   instructiv-educative,   în   vederea   prevenirii   unor   accidente   sau
evenimente neprevăzute ;
-            Păstrează confidenţialitatea infomaţiilor, atât în ceea ce priveşte datele cu caracter

personal al beneficiarilor, cât şi în ceea ce priveşte starea de sănătate a acestora;
-            Întocmeşte procedui de lucru pentru activităţile desfăşuate şi le actualizează ori de
câte ori este necesar;
-            Cunoaşte şi respectă programul de lucru, regulamentele direcţiei şi centrului de zi,

procedurile de lucru;
-            Răspunde  de păstrarea mijloacelor fixe  şi  a obiectelor de inventar din dotare  şi  a
documentelor pe care la foloseşte;
•            Elaborează periodic  rapoarte  de  activitate  şi  situaţii  la  solicitarea  şefilor  ierarhici
superiori sau a altor instituţii abilitate;
-            Este obligat să se perfecţioneze continuu profesional, ca autodidact şi prin cusuri de

mal'e;
-            Participă la întâlnirile de lucru organizate în centru;
-            Participă la cusuri de specializare şi pregătire profesională;
-            Păstrează şi arhivează în conformitate cu prevederile legale documente elaborate şi

primite în cadrul compartimentului;
-            Organizează şi participă la diferite acţiuni şi activităţi desftşţirate ^m parteneriat cu
alte instituţii din comunitatea locală;
-            Primeşte  şi  soluţionează  şi  alte  sarcini  trasate  de  conducerea  instituţiei,  pe  linie
ierarhică, în limita competenţelor profesionale pe care le are;
-            Are obligaţia de a avea un comportament civilizat şi de a evita situaţiile conflictuale;
-            Are  obligaţia  de  a  aborda  relaţiile  cu  beneficiarii  ^in  mod  nediscriminator,  fără
antipatii sau favoritisme, folosind un limbaj şi fomule de adresabilitate adecvate;
-            Îşi ^msuşeşte şi respectă normele de protecţiammcii, P.S.I. şi măsurile de aplicare a
acestora;
-            Respectă obligaţiile asumate prin semnarea contractului individual de muncă;

Art.  1 1
Personalul administrativ, gospodărie, ^mtreţinere-reparaţii, deservire

Activităţile  auxiliare serviciului  social,  de  aprovizionare, mentenanţă,  achiziţii,  cuăţenie,
suntasiguratedepersonalulDirecţieiGeneraledeAsistenţăSocială,MedicalăşiComunitară
Sebeş sau în baza unor contracte de prestări servicii încheiate cu terţe persoane juridice sau
fizice.



Art.  12

?iî)nrnţ:şt::effneŢbu;geturideveriti.rişicheituie|i,CentruldeZipentmCopiiCU
Dizabilităţi  prin  Direcţia  Generală  de  Asistenţă  Socială,  Medicală  şi  Comunitară  are  ^m
vedere  asiguarea  resuselor  necesare  acordării  serviciilor  sociale  cel  puţin  la  nivelul
standardelor minime de calitate aplicabile.

(2)  Finanţarea  cheltuielilor  centnilui  se  asiguă prin  Direcţia  Generală de  Asistenţă
Socială, Medicală şi Comunitară, în condiţiile legii, din umătoarele surse:

a)  bugetul local al municipiului Sebeş;
b) donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori juridice din

ţară şi din străinătate;
c) fonduri exteme rambusabile şi nerambusabile;
d) alte surse de fmanţare, ^m confonnitate cu legislaţia ^m vigoare

Art.13
Dispoziţii finale

(1)        Prezentul Regulament de organizare şi Fmcţionare al centrului de zi pentru copii
cuDizabilităţipoateficompletatsaumodificatînumaunormodificărilegislative.
(2)        Prezentul Regulament de organizare şi Funcţionare al centrului de zi pentru copii
cuDizabilităţisecompleteazăcuprevederilelegislativeînvigoare.
(3)        Prevederile Regulamentului de organizare şi Funcţionare âl centrului de zi pentru
Copii  cu  Dizabilităţi  vor  fi  aduse  la  cunoştinţa  salariaţilor  şi  a  beneficiarilor  serviciilor
centrului.



Anexa nr. 1 la Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Centrului de Zi pentru
Copii cu Dizabilităţi

CONTRACT
pentm acordarea de servicii sociale

Părţile contractmte :
1.  Direcţia  Generală  de  Asistenţă  Socială,  Medicâlă  şi  Comunitară  Sebeş,  acronim

DGASMC, denumit în continuare fimizor de servicii sociale, cu sediu în Sebeş, str. Aleea
Lac   nr.    12,   judeţul   Alba,   codul   de   înregistrare   fiscală    16029712   reprezentat   de
domnul/doamna .................., având fimcţia de  ........,......... ;

şi
2.Doamna/Domnul..........(numelepărintelui/reprezentantuluilegalalbeneficiaruluide

servicii sociale) ......., domiciliatAocuieşte ^m localitatea ...... „.., str ....... nr ......., judeţul   ......,
codul numeric personal ......., posesor al B.I./C.I.  seria .... nr ........, eliberat/eliberată la data
de......de......,încalitatedepărinte/reprezentantlegalalminomlui............,.,CNP..............,
domiciliat ^m localitatea ........ „  str .......  nr ......., judeţul   ...„ posesor al C.N.  seria ......  nr.
......., eliberat la data de ..............., denumit în continuare beneficiar,

1. având în vedere:
- Fişa de evaluare nr

'-'-'-'---''``'```'`'`'      ''_''_'-_   ``````` ,,,, 1,',,_,,,+,,,

- Pr6gramu personalizat de in;ăjenţie   nr ................. / data ......................... ;
/ data

2. convin asupra următoarelor:

1 . Defriţii :
1.1.  contractul  pentni  fimizarea  de  servicii  sociale  -actul juridic  ^mcheiat  ^mtre  o

persoană fizică sau juridică, publică ori privată, acreditată confom legii să acorde servicii
sociale, denumită fiimizor de servicii sociale, şi o persoană fizică aflată în situaţie de risc
sau de dificultate socială, denumită beneficiar de servicii sociale, care exprimă acordul de
voinţă al acestora ^m vederea acordării de servicii sociale;

1.2.  fimizor  de  servicii  sociale  -persoana  fizică  sau juridică,  publică  ori  privată,
acreditată confom  legii în vederea acordării  de  servicii  sociale,  prevăzută la art.  11  din
Ordonanţa  Guvemului  m.  68/2003  privind  serviciile  sociale,  aprobată  cu  modificări  şi
completăriprinLegeanr.515/2003,cumodificărileşicompletărileulterioare;

1.3. beneficiar de servicii sociale -persoana aflată în situţie de risc şi de dificultate
socială,  împreună cu familia acesteia,  care  necesită servicii  sociale,  conform planului  de
intervenţie revizuit ^m uma evaluării complexe;

1.4.serviciisociale-ansambludemăsurişiacţiunirealizatepentruarăspundenevoilor
sociale individuale, familiale sau de grup, în vederea prevenirii şi depăşirii unor situaţii de
dificultat.e,  vulnerabilitate  sau  de  dependenţă pentru prezervarea  autonomiei  şi protecţiei
persoanei,  pentni  prevenirea  marginalizării   şi  excluziunii   sociale,  pentru  promovarea
incluziunii  sociale  şi  ^m  scopul  creşterii  calităţii  vieţii,  definite în condiţiile prevăzute  de
Ordonanţa  Guvemului  nr.  68/2003,  aprobată  cu  modificări  şi  completări  prin  Legea  nr.
515/2003, cu modificările şi completările ulterioare;

1.5.  reevaluarea situaţiei  beneficiarului  de  servicii  sociale  -activitatea obligatorie  a
fimizorului de servicii sociale de a evalua situaţia beneficiarului de servicii sociale după
acordarea de servicii sociale pe o anumită perioadă;

1.6.  revizuirea  sau  completarea  planului  individualizat  de  asistenţă  şi  ^mgrijire  -
modificarea sau completarea adusă planului individualizat pe baza rezultatelor reevaluării
situaţiei beneficiarului de servicii sociale;

1.7.   contribuţia  beneficiarului  de  servicii   sociale  -  cotă-parte  din  costu  total  al
serviciului/ serviciilor acordavacordate de fiimizorul de servicii socide, ^m ftmcţie de tipul
serviciuluişidesituaţiamaterialăabeneficiaruluideserviciisociale,şicarepoatefi^mbani,
în servicii sau în natură;



1.8.   obligaţiile  beneficiarului  de  servicii   sociale  -totalitatea  îndatoririlor  pe  care
beneficiarul  de   servicii   sociale   şi  le   asumă  prin  contract  şi  pe  care  le  va  îndepliri
valori ficându-şi maximal potenţialul psiho-fizic;

1.9. standarde minimale de calitate - ansamblul de cerinţe privind cadrul organizatoric
şi  material,  resusele  umane  şi  financiare  în  vederea  atingerii  nivelului  de  performanţă
obligatoriupentmtoţifimizoriideserviciisocialespeciali2ate,aprobateîncondiţiilelegii;

1.10. modificări de drept ale contractului de acordare de servicii sociale L modificările
aduse contractelor de acordare de servicii sociale ^m mod independent de voinţa părilor, în
temeiul prevederilor unui act normativ;

1.11.  forţa majoră - eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu §e datorează
greşelii sau vinii acestora, care nu putea fi prevăzut ^m momentul ^mcheierii contractului şi
care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea acestuia;

1.12.  evaluarea iniţială  -activitatea  de identificare/determinare  a naturii  cauzelor,  a
stăriiactualededezvoltareşideintegraresocialăabeneficiaruluideserviciisociale,precum
şiaprognosticuluiacestora,efectuatăprinutili2areademetodeşitehnicispecificeprofesiilor
sociale,  de  către  firizorul  de  servicii  sociale.  Scopuile  evaluării  sunt  cunoaşterea  şi
^mţelegereaproblemelorcucareseconfimtăbeneficiaruldeserviciisocialeşiidentificarea

măsurilor iniţiale pentni elaborarea planului iniţial de măsuri;
1.13.  planul  individualizat  de  asistenţă  şi  ^ingrijire  -ansamblul  de  măsuri  şi  servicii

adecvate  şi  individualizate  potrivit  nevoilor  sociale  identificate  ca  umare  a  efectuării
evaluării  complexe,  cuprinzând programarea  serviciilor  sociale,  personalul responsabil  şi
procedurile de acordare a serviciilor sociale;

1.14.  evaluarea  complexă  -activitatea  de  investigare  şi  analiză  a  stării  actuale  de
dezvoltare  şi  de  integrare  socială  a beneficiarului  de  servicii  sociale,  a cauzelor  Care  au
generatşicare^mtreţinsituaţiadedificultate^incareacestaseaflă,precumşiaprognosticului
acestora,  utilizându-se instrmente  şi tehnici  standardizate  specifice domeniilor:  asistenţă
socială, psihologic, educaţional, medical, juridic.

2. Obiectul contractului
2.1.)Obiectulcontractuluiîlconstituieacordareaumătoarelorserviciisociale:

a) activităţi de infomiare şi consiliere;
b) programe de educare a părinţilor;
c) activităţi de recreere şi socializare;
d) activităţi de recuperare şi reabilitare.

3. Costurile serviciilor sociale acordate şi contribuţia beneficiarului de servicii sociale
3 .1 . Serviciile sociale se acordă gratuit.
4. Duata contractului
4Ţ  Duata  contractului  este  de  la  data  de  .........  până  la data expirării  valabilităţii

certificatuluideîncadrareîngraddehandicapnr.................dindatade.....................
4.2.Duratacontractuluipoatefiprelungităcuacordulpărţilorcuperioadavalabilităţii

nouluicertificatdeîncadrareîngraddehandicap.
5. Etapele procesului de acordare a serviciilor sociale:
5.1.   implementarea   măsurilor   prevăzute   îh   planul   de   intervenţie   şi   în   planul

individualizat;
5.2.reevaluareaperiodicăasituaţieibeneficiaruluideserviciisociale;
5.3.  revizuirea  planului  individualizat  de  asistenţă  şi  ^ingrijire  în  vederea  adaptării

serviciilor sociale la nevoile beneficiarului.
6. Drepturile fimizorului de servicii socide:
6.1.deaverificaveridicitateainfomaţiilorprimitedelabeneficiaruldeserviciisociale;
6.2.deasistaacordareaserviciilorsocialecătrebeneficiar^mcazulîncareconstatăcă

acesta i-a fimizat infomaţii eronate;
6.3.deautiliza,^mcondiţiilelegii,datedenominalizateînscopulîntocmiriidestatistici

pentm dezvoltarea serviciilor sociale.
7. Obligaţiile fiimizorului de servicii sociale:
7.1.  să respecte  drepturile  şi  libertăţile  fimdamentale  ale beneficiarului ^m acordarea

serviciilor  sociale,  precuin  şi  drepturile  beneficiarului  de  servicii  sociale,  rezultate  din
prezentul contract;



7.2. să acorde servicii sociale prevăzute în planul individualizat de asistenţă şi îngrijire,
cu respectarea acestuia şi a standardelor minimale de calitate a serviciilor sociale;

7.3 să fie receptiv şi să ţină cont de toate eforturile beneficiarului de servicii sociale în
îndeplinireaobligaţiilorcontractualeşisăconsiderecăbeneficiarulşi-a^mdeplinitobligaţiile
contractuale ^m măsua în care a depus toate eforturile;

7.4. să infomeze beneficiaml de servicii sociale asupra:
- conţinutului serviciilor sociale şi condiţiilor de acordare a acestora;
- regulamentului de ordine intemă;
- oricărei modificări de drept a contractului;
7.5.  să reevalueze periodic situaţia beneficiarului de servicii  sociale,  şi, după caz,  să

completeze  şi/sau  să revizuiască planul  individualizat de  asistenţă şi ^mgrijire  exclusiv în
interesul acestuia;

7.6. să respecte, conform legii, confidenţialitatea datelor şi informaţiilor referitoare la
beneficiarul de servicii sociale;

7.7.  să  ia  ^m  considerare  dorinţele  şi  recomandările  obiective  ale  beneficiarului  cu
privire la acordarea serviciilor sociale;

§:PrgŢ;]cee:#ec];:r]:Leaserviciiiorsociaieprevă"tiiapct.2,fimiizorude
servicii sociale va respecta drepturile şi libertăţile fimdamentale ale beneficiarului de servicii
sociale.

8.2. Beneficianil are umătoarele drepturi contractuale:
a)          să i se respecte drepturile şi libertăţile fimdamentale, fară nici o discrinrinare;
b)          să fie inforinat cu privire la drepturile  sociale, serviciile primite, precum şi cu privire
la situaţiile de risc ce pot apărea pe parcursul derulării serviciilor;
c)          să i se comunice drepturile şi obligaţiile, ^m calitate de beneficiar al serviciilor sociale;
d)          să beneficieze de serviciile prevăzute ^in contractul de fiimizare servicii;
e)          să participe la procesul de luare a deciziilor ^m fi]rniz"ea serviciilor sociale;
f)           să  i  se  asigue  păstrarea  confidenţialităţii  asupra  datelor  personale,  infomaţiilor
fiimizate şi primite;
g)          să i se garanteze demnitatea şi intimitatea;
h)          să fie protejat împotriva riscului de abuz şi neglijare;
i)           să-şi exprime liber opinia cu privire la serviciile primite.

9. Obligaţiile beneficiarului/rqprezentantului legal al beneficiarului :
9.1.  să participe activ În procesul de fiimizare a serviciilor sociale şi la reevaluaLrea şi

revizuirea planului individualizat de asistenţă şi îngrijire;
9.2.   să  fiimizeze  infomaţii  corecte  cu  privire  la  identitatea  şi  situaţia  familială,

medicală,  economică  şi  socială  şi  să permită  fimizorului  de  servicii  sociale  verificarea
veridicităţii acestora;

9.3.  să  respecte  temenele  şi  clauzele  stabilite  ^m  cadru  planului  individualizat  de
asistenţă şi îngrijire;

9.4.  să  anmţe  orice  modificare  intervenită  ^in  legătuă  cu  situaţia  sa  personală  pe
parcusul acordării serviciilor sociale;

9.5.sărespecteregulamemildeordineintemăalfi]mizoruluideserviciisociale(reguli
de comportament, program, persoanele de contact etc.).

10.  Soluţionarea reclamaţiilor
10.1.  Beneficiarul/rqrezentantului  legal  al  beneficiarului  are  drq)tul  de  a  formula

verbal şi/sau în scris reclamaţii cu privire la acordarea serviciilor sociale.
10.2.  Reclamaţiile  pot  fi  adresate  ftirnizorului  de  servicii  sociale  direct  sau  prin

intemediuloricăreipersoanedincadrulechipeideimplementareaplanuluiindividualizat.
10.3. Fumizoml de servicii sociale are obligaţia de a analiza conţinutu reclamaţiilor,

consultând atât beneficiarul de servicii sociale, cât şi specialiştii implicaţi în implementarea
planuluiindividualizatdeasistenţăşiîngrijireşideafomularăsp`msîntemendemaximum
10 zile de la primirea reclamaţiei.

10.4.Dacăbeneficiaruldeserviciisocialenuestemulţumitdesoluţionareareclamaţiei,
acesta se poate adresa în scris Comisiei de mediere socială de la nivelul judeţului Alba, care
va  clarifica  prin  dialog  divergenţele  dintre  părţi  sau,  după  caz,  instanţei  de  judecată
competente.



1 1 .  Litigii
11.1.Litigiilenăscuteînlegătuăcuîncheierea,executarea,modificareaşiîncetareaori

alte pretenţii  decurgând din prezentul  contract vor fi supuse unei proceduri prealabile  de
soluţionare pe cale amiabilă.

11.2.  Dacă  după  15  zile  de  la  începerea  acestor  proceduri  neoficiale  fiimizorul  de
servicii  sociale  şi beneficianil  de  servicii  sociale nu reuşesc să rezolve în mod amiabil  o
divergenţă  contractuală,  fiecare  poate  solicita  Comisiei  de  mediere  socială  mijlocirea
soluţionăriidivergenţelorsausepoateadresainstanţelorjudecătoreşticompetente.

12. Rezilierea contractului
12.1. Constituie motiv de reziliere a prezentului contract umătoarele:
a)refiizulobiectivalbeneficiaruluideserviciisocialedeamaiprimiserviciilesociale,

exprimat în mod direct sau prin reprezentant;
b) nerespectarea ^m mod repetat de către beneficiarul de servicii sociale/reprezentantul

legal  al  beneficiarului  a  regulamentului  de  ordine  interioară  al  fiimizorului  de  servicii
sociale;

c) încălcarea de către fimizorul de servicii sociale a prevederilor legale cu privii.e la
serviciile sociale, dacă este invocată de beneficiarul de servicii sociale;

d)retragereaautorizaţieidefimcţionaresauaacredităriifiimizoruluideserviciisociale;
e)  1imitarea domeniului  de activitate pentru care fimizorul  de servicii  sociale a fost

acreditat, ^m măsura în care este afectată acordarea serviciilor către beneficiarul de servicii
sociale;

f) schimbarea obiectului de activitate al fimizorului de servicii sociale, ^m măsura în
care este afectată acordarea serviciilor către beneficiarul de servicii sociale.

13. Încetarea contractului
13.1.Constituiemotivde^mcetareaprezentuluicontractumătoarele:

a)          expirarea duatei pentru care a fost încheiat contractul;
b)          acordul părţilor privind încetarea contractului;
c)          atingerea obiectivelor din programul personalizat de interventie;
d)          ^mplinirea de către copil avârstei de l8 ani;
e)          decesul beneficiarului;
D          dacă  copilul  absentează  nemotivat  mai  mult  de  30  de  zile,  după  ce  în  prealabil
părintele/reprezentantul legal a fost contactat de către asistentul social şi i-a fost adusă la
cmoştinţă situaţia.
14.  Suspendarea serviciilor:
a)          la solicitarea părinteluvreprezentantului legal al beneficiarului (spitalizare, plecarea
din  localitate,  etc.).  Solicitarea  se  va  face  în  scris  cu  minim  48  de  ore  înainte  de  data
suspendării.
b)          incapacitatea  temporară  a  Direcţiei  Generale  de  Asistenţă  Sociala  Medicală  şi
ComunitarăSebeşdeafimizaserviciilesociale,cauzatădediversemotive;
c)          alte situaţii care impun suspendarea contractului.

15. Dispoziţii finale
15.1.  Părţile contractante au drebtul, pe durata îndeplinirii prezentului contract,  de a

cpnveni  modificarea  clauzelor  acestuia  prin  act  adiţional  numai  în  cazul  apariţiei  unor
circumstanţe care lezează interesele legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la
data încheierii prezentului contract.

15.2.  Prevederile  prezentului  contract  se  vor  completa  cu  prevederile  legislaţiei  ^m
vigoare în domeniu.

15.3.Limbacareguvemeazăprezentulcontractestelimbaromână.
15.4.PrezentulcontractvafiinterpretatconfomlegilordinRomânia.
15.5.  Furnizorul  de  servicii  sociale  realizează  monitorizarea  şi  evaluarea  serviciilor

sociale acordate.
Anexe:
a) programul personalizat de intervenţie;
c) fişa de evaluare/reevaluare a servic'iilor sociale acordate beneficiarului de servicii

sociale;



Prezentulcontratideftnni2ffeasewiciilorsocialeafost^incheiatlasediulDirecţieiGenerale
deAsjstenfăSocid5MedicalăşiComuritarăSebeşîndouăexemplare,câteunulpentm
fiecare parte contractantă.

DirecţiaGeneralădeAsistenţăSocidaMedicalăşiComunitariSebeş
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