CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ

HOTĂRÂRE
privind regulamentele de organizare și funcționare ale serviciilor sociale
din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Dolj
Consiliul Județean Dolj, întrunit în ședință ordinară;
având în vedere referatul de aprobare nr. 4760/06.07.2020 al Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj, aportul de specialitate
al Serviciului Organizare Resurse Umane nr. 19817/14.07.2020, raportul
Serviciului Juridic, Administrație Locală nr. 20093/17.07.2020, precum și avizul
comisiilor de specialitate,
în baza prevederilor:
- art. 34 din Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările și
completările ulterioare,
- art. 119 alin. (2) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea
drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
- art. 3 alin. (1) din Hotărârea nr. 867/2015 pentru aprobarea
Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de
organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările și completările
ulterioare,
- Hotărârii Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială
şi Protecţia Copilului Dolj nr.______/________ privind avizarea favorabilă a
proiectului privind regulamentele de organizare și funcționare ale serviciilor
sociale din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Dolj,
în temeiul art.173 alin.(1) lit.a), alin.(2) lit.c) și art.182 alin.(1) și art.196
alin.1 lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare:
HOTĂRĂȘTE:
Art.1 – Se aprobă modificarea regulamentelor de organizare și funcționare
ale serviciilor sociale din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Dolj, aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Dolj

nr.5/30.01.2020, ca urmare a modificărilor în structura de personal, conform
anexelor nr.1-17 la prezenta hotărâre.
Art.2 – Se aprobă regulamentele de organizare și funcționare ale
serviciilor sociale din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Dolj, aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Dolj
nr.5/30.01.2020, ca urmare a înființării unor noi servicii sociale, conform
anexelor nr.18-21 la prezenta hotărâre.
Art.3 – Anexele nr.1,3,43,44 la Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr.
5/30.01.2020 își încetează aplicabilitatea, ca urmare a desființării structurilor
organizatorice care făceau obiectul acestor regulamente.
Art.4 - Direcțiile de specialitate ale Consiliului Județean Dolj și Direcţia
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj vor duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
Art.5 - Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Dolj.

Nr._______
PREŞEDINTE,

Adoptată la data de _______/2020
CONTRASEMNEAZĂ
pentru SECRETAR GENERAL
AL JUDEȚULUI

ION PRIOTEASA
ANDA NICOLAE

4760

06.07.
PREȘEDINTE
ION PRIOTEASA
REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind regulamentele de organizare și funcționare ale
serviciile sociale din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Dolj
Direcţia Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj aplică politicile
sociale în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu
dizabilități, precum și altor persoane, grupuri sau comunități aflate în nevoie socială la nivelul
județului Dolj, cu rol în administrarea și acordarea beneficiilor de asistență socială și a
serviciilor sociale.
Odată cu adoptarea Hotărârii de Guvern nr.867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului
serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor
sociale, Direcţia Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj a elaborat, pentru
fiecare tip de serviciu social aflat în administrare, regulamente proprii de organizare și
funcționare, cu respectarea modelului-cadru al regulamentului aplicabil, a legislației specifice,
convențiilor internaționale ratificate prin lege și a celorlalte acte internaționale în materie la
care România este parte, precum și a standardelor minime de calitate aplicabile.
Regulamentele-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale conțin cel puțin
următoarele: identificarea serviciului social, potrivit Nomenclatorului, scopul acestuia, cadrul
legal de înființare, organizare și funcționare, principiile care stau la baza acordării serviciilor,
funcțiile și activitățile principale, condiții de accesare, drepturi și obligații ale persoanelor
beneficiare, structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal.
Ori de câte ori au intervenit modificări în structura organizatorică sau de personal,
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj a făcut demersurile pentru
modificarea regulamentelor de organizare și funcționare a serviciilor sociale.
Prin Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr.5/30.01.2020 au fost aprobate un număr de
70 de regulamente de organizare și funcționare ale serviciilor sociale.
Menționăm că dintre cele 70 de servicii sociale pentru care au fost elaborate și aprobate
regulamente de organizare și funcționare:
-pentru 4 structuri organizatorice desființate (Centrul de Plasament ,,Noricel”, Centrul de
Plasament ,,Vis de copil”, Centrul de Consiliere şi Sprijin pentru Copilul care a Săvârșit Fapte
Penale și Nu Răspunde Penal și Centrul de Recuperare şi Reabilitare ,,Noricel”) se abrogă
regulamentele de organizare și funcționare; prin urmare acestea nu o să mai fie în vigoare de
la data abrogării;
-la 17 structuri organizatorice au intervenit modificări în structura de personal (Centrul de
Plasament “Sf. Apostol Andrei”, Casa de Tip Familial “Elena”, Casa “Speranța”, Casa
“Călimănești”, Casa “Aurora”, Casa “Voința”, Centrul de Servicii pentru Copilul Aflat în
Plasament la Rude/Familii/Persoane, Centrul de Servicii de Asistență Maternală, Centrul de

Recuperare şi Reabilitare ,,Vis de copil”, Centrul de Recuperare și Reabilitare “Sf. Apostol
Andrei”, Centrul de Servicii de Recuperare și Reabilitare prin Echipa Mobilă – Copii, Locuința
Maxim Protejată pentru Persoane Adulte cu Handicap “Ceahlăul”, Centrul de Îngrijire şi
Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilități "Sf. Maria", Centrul de Îngrijire şi Asistenţă
pentru Persoane Adulte cu Dizabilități "Sf. Ștefan, Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru
Persoane Adulte cu Dizabilități „Sf. Ioan”, Centrul de Servicii de Recuperare și Reabilitare
prin Echipa Mobilă – Adulți, Centrul de Servicii de Îngrijire la Domiciliu); prin urmare se
impune modificarea regulamentelor de organizare și funcționare ale acestor servicii sociale;
-se înființează 4 structuri organizatorice noi pentru care se elaborează 4 regulamente de
organizare și funcționare (Casa de Tip Familial „Lucia”, Casa de Tip Familial „Antonia”, Casa
de Tip Familial „Teodora”, Centrul de Servicii de Recuperare și Reabilitare prin Echipa Mobilă
– Adulți Filiași).
Obiectivul strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul județului Dolj îl
reprezintă protecția și respectarea drepturilor copilului, familiei, persoanelor vârstnice,
persoanelor cu dizabilități precum și altor persoane, grupuri sau comunități aflate în nevoie
socială, prin mobilizarea resurselor necesare, responsabilizarea factorilor relevanți și
asigurarea unui parteneriat eficient cu instituțiile care desfășoară activități complementare
domeniului asistenței sociale.
În vederea asigurării unui cadru efectiv de implementare a principalelor priorități la
nivel județean, precum și în vederea creșterii calității vieții beneficiarilor sistemului de
protecție socială, s-a luat în calcul dezvoltarea unui sistem teritorial de asistenţă socială, aflat
cât mai aproape de persoanele aflate în dificultate.
Având în vedere cele expuse, și ținând cont de prevederile art. 25 din Metodologia de

reorganizare a centrelor rezidenţiale pentru persoanele adulte cu handicap, aprobată prin
Decizia nr. 877 din 30 octombrie 2018, ale Ordonanței de Urgență nr. 69 din 17 iulie
2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, ale Ordinului nr. 82 din 16 ianuarie
2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru
serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi, precum și de avizele de
înființare, respectiv de înființare prin reorganizare eliberate de Autoritatea Naţională pentru
Persoanele cu Dizabilităţi, se impune modificarea Organigramei, Statului de funcții și
Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Dolj.
Ținând cont de modificarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de
organizare și funcționare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj,
se impune elaborarea/modificarea și aprobarea Regulamentelor-cadru de organizare şi
funcţionare a serviciilor sociale din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Dolj.
Având în vedere cele expuse, considerăm că sunt îndeplinite condiţiile legale şi
propunem adoptarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării și completării
regulamentelor de organizare și funcționare ale serviciilor sociale din cadrul Direcţiei Generale
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj, în forma prezentată, conform anexelor nr.121, regulamente întocmite potrivit Legii asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările și
completările ulterioare, Standardelor Minime Obligatorii și în conformitate cu prevederile H.G.
nr.867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelorcadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările și completările
ulterioare, după cum urmează:
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1
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Casa de Tip Familial „Elena”
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3
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Casa “Aurora”
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Casa “Voința”
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Centrul de Servicii pentru Copilul
7
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Centrul de Servicii de Asistență
8
38
Maternală
Centrul de Recuperare și Reabilitare
9
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„Vis de Copil”
Centrul de Recuperare și Reabilitare
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Nr. anexă
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Regulamente de organizare și funcționare abrogate
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1
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3
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DIRECTOR GENERAL,
FLORIN STANCU

Șef Serviciul Resurse Umane, Organizare, Salarizare,
SILVIA-MIOARA ILIE

CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ
Serviciul Organizare Resurse Umane
Nr. 19817 din 14.07.2020

RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea proiectului de hotărâre referitor la
regulamentele de organizare și funcționare ale serviciilor sociale din cadrul
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj este o
instituţie publică cu personalitate juridică, înfiinţată în subordinea Consiliului
Județean Dolj cu scopul de a asigura aplicarea politicilor sociale în domeniul
protecţiei copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi,
precum şi altor persoane, grupuri sau comunităţi aflate în nevoie socială, cu rol
în administrarea şi acordarea beneficiilor de asistenţă socială şi a serviciilor
sociale.
Potrivit dispozițiilor art. 173 alin. (1) lit. a), coroborate cu cele ale alin. (2)
lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare, consiliul județean are atribuţii privind înfiinţarea,
organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al consiliului judeţean, ale
instituţiilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor şi regiilor autonome de
interes judeţean, iar în acest sens aprobă, în condiţiile legii, la propunerea
preşedintelui consiliului judeţean, regulamentul de organizare şi funcţionare a
consiliului judeţean, organigrama, statul de funcţii, regulamentul de organizare şi
funcţionare ale aparatului de specialitate al consiliului judeţean, precum şi ale
instituţiilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor şi regiilor autonome de
interes judeţean.
Din analiza referatului de aprobare a proiectului de hotărâre privind
aprobarea regulamentelor de organizare și funcționare ale serviciilor sociale din
cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj, nr.
4760/2020, s-au constatat următoarele:
Regulamentele de organizare și funcționare ale serviciile sociale din cadrul
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj se modifică în
urma reorganizării unor serviciilor sociale, respectiv: desființarea a 4 centre,
înființarea a 4 noi structuri, dar și modificări ale structurii de personal la 17 unități
de servicii sociale. Regulamentele de organizare și funcționare sunt întocmite
potrivit Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările
ulterioare și Hotărârii de Guvern nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului
serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare
a serviciilor sociale.

Ținând cont de cele mai sus prezentate, Serviciul Organizare Resurse
Umane propune spre aprobare modificarea și aprobarea regulamentelor de
organizare și funcționare ale serviciilor sociale în forma înaintată de către Direcţia
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj.

Șef Serviciu,
ORGANIZARE REUSRSE UMANE
Anda NICOLAE

Întocmit,
Elena Buduru

CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ
D.J.A.L.S. – Serviciul juridic, Administraţie Locală
Nr.20093/ 17.07.2020
VIZAT
Director executiv
Ovidiu Roșca

RAPORT DE SPECIALITATE
asupra proiectului de hotărâre privind regulamentele de organizare
și funcționare ale serviciilor sociale din cadrul Direcției Generale de Asistență
Socială și Protecția Copilului Dolj

În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4) coroborate cu ale art. 136 din
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare, Direcția Juridică – Serviciul Juridic,
Administraţie Locală în calitatea sa de compartiment de resort în cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Dolj, a analizat proiectul de hotărâre privind
regulamentele de organizare și functionare ale serviciilor sociale din cadrul
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj, propus de
Președintele Consiliului Județean Dolj și a constatat următoarele:
1) Obiectul/domeniul reglementat: aprobare regulamente de organizare și
funcționare și modificare regulamente existente
2)
Compatibilitatea şi conformitatea cu legile, ordonanţele, hotărârile
Guvernului, strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, normative,
regulamente, etc.), în limitele şi în a căror implementare şi aplicare este elaborat
respectivul proiect de hotărâre:
- prin proiectul de hotărâre analizat se respectă prevederile/normele aplicabile
domeniului reglementat, respectiv prevederile art.34 din Legea nr.292/2011 a
asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare, art.119 alin.(2) din Legea
nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu
modificarile si completarile ulterioare, art.3 alin.(1) din Hotărârea Guvernului
nr.867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a
regulamntelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările
și completările ulteioare ,art.173 alin.(1) lit. a), alin. (2) lit.c), art.182 alin.(1) si
art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificarile si completarile ulterioare.

3) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate a
compartimentului juridic: nu a fost identificat.
Ținând seama de constatările precizate mai sus, opinăm faptul că proiectul de
hotărâre este întemeiat, din punct de vedere al reglementărilor specifice aplicabile,
respectiv al legalităţii, raportat la atribuțiile și competențele specifice acestui
compartiment, sens în care îl avizăm favorabil şi propunem analizarea şi supunerea
spre dezbatere şi adoptare a proiectului de hotărâre în cauză, în şedinţă ordinară a
Consiliului Judeţean Dolj, în conformitate cu procedurile prevăzute de Instrucţiunile de
lucru privind elaborarea proiectelor de hotărâri şi constituirea proiectului ordinii de zi.
Menţiuni/obiecțiuni: nu este cazul.

Avizat,
Șef serviciul juridic

Întocmit,
Consilier Juridic

Daiana STOICA

Bărăgan Larisa-Simona

Anexa nr. 1
la HCJ nr._____/_____

Avizat,
Director General
Florin Stancu

Director General Adjunct
Asistență Socială-Protecția Copilului
Violeta Manea

REGULAMENT de organizare şi funcţionare a serviciului social
Centrul de Plasament “Sf. Apostol Andrei”

Art. 1: Definiţie
(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social Centrul de
Plasament “Sf. Apostol Andrei” din cadrul Direcției Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
(DGASPC) Dolj, aprobat prin hotărârea Consiliului Judeţean Dolj nr.___/______, 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.

Art. 2: Identificarea serviciului social
Serviciul social Centrul de Plasament “Sf. Apostol Andrei”, cod serviciu social 8790CR-C-I, este înfiinţat şi
administrat de furnizorul Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj, acreditat conform
Certificatului de acreditare nr. 000698/25.04.2014, deţine Licenţa de funcţionare nr. 0001835/20.09.2016, cu
sediul în Craiova, strada General Dragalina, nr.60 A, judetul Dolj.

Art. 3: Scopul serviciului social
Scopul serviciului social Centrul de Plasament “Sf. Apostol Andrei” este asigurarea accesului copilului cu
handicap/dizabilități, lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinților săi și pentru care s-a instituit o măsură

1

de protecție specială, la servicii specializate de găzduire, îngrijire, reabilitare, educație și pregătire în vederea
reintegrării sau integrării familiale și integrării/includerii sociale.
Art. 4: Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare
(1) Serviciul social Centrul de Plasament “Sf. Apostol Andrei” 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 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, Legea 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor
cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale altor acte normative secundare
aplicabile domeniului.
De asemenea, pentru buna organizare și funcționare a serviciului social sunt aplicabile toate actele normative
incidente.
(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul nr. 25/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate
pentru serviciile sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție specială.
(3) Serviciul social Centrul de Plasament “Sf. Apostol Andrei” este înfiinţat prin Hotărârea Consiliului Judeţean
Dolj nr. 32/23.02.2006 şi funcţionează în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Dolj.
Art. 5: Principiile care stau la baza acordării serviciului social
(1) Serviciul social Centrul de Plasament “Sf. Apostol Andrei” 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 Plasament “Sf.
Apostol Andrei” 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;
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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 centrului cu serviciul public de asistenţă socială.

Art. 6: Beneficiarii serviciilor sociale
(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Centrul de Plasament “Sf. Apostol Andrei” sunt copiii/tinerii cu
handicap/dizabilități, lipsiți, temporar sau definitiv, de ocrotirea părinţilor lor, ca urmare a stabilirii, în condițiile
legii, a măsurii plasamentului.
(2) Condiţiile de acces/admitere în centru sunt următoarele:
a) Acte necesare la dosarul beneficiarului:
-decizia de instituire a măsurii de protecție;
-documentul care atestă dizabilitatea/încadrarea în grad de handicap, după caz;
-planul de abilitare-reabilitare emis de Serviciul de Evaluare Complexă a Copilului;
-certificat de orientare școlară, după caz;
-alte documente relevante pentru identificarea nevoilor copilului și acordarea suportului necesar.
b) Criterii de eligibilitate ale beneficiarilor:
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-copii cu vârsta între 7 și 18 ani, precum și tineri cu vârsta de până la 26 de ani care își continuă studiile o
singură dată la o formă de învățământ de zi;
-existența dizabilității și/sau a certificatului de încadrare în grad de handicap;
-copilului nu i s-a putut asigura protecția, ocrotirea și îngrijirea în familie sau în cadrul altor servicii din
comunitate.
c) Admiterea în cadrul Centrului de Plasament “Sf. Apostol Andrei” se face în baza măsurii de plasament
(plasament în regim de urgență sau plasament) dispusă fie de directorul general al DGASPC Dolj, fie de
comisia pentru protecţia copilului sau de către instanţa judecătorească, în condițiile legislației în vigoare din
România.
d) Centrul rezidential asigură beneficiarului serviciile necesare în baza unui contract de furnizare servicii
sociale, încheiat în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.
Modelul contractului de furnizare servicii sociale este prezentat în anexa nr. 1 la prezentul Regulament.
Părţile contractante au posibilitatea modificării şi completării, după caz, a modelului de contract, acesta putând
cuprinde și alte clauze sau clauze specifice, în funcție de standardele minime de calitate aplicabile fiecărui tip de
serviciu, situația particulară a fiecărui beneficiar în parte și particularitățile (modul de organizare și funcționare)
centrului, cu respectarea legislației în vigoare și aprobarea conducerii Direcției Generale de Asistență Socială și
Protecția Copilului Dolj.
e) Comisia pentru Protecția Copilului sau, după caz, instanța care a dispus plasamentul copilului/tânărului în
condițiile legii, va stabili, dacă este cazul, și cuantumul contribuției lunare a părinților la întreținerea acestuia, în
condițiile stabilite de Codul Civil.
În lipsa stabilirii unui cuantum al contribuției părinților la întreținerea copilului/tânărului aflat în plasament,
serviciile sunt gratuite.
(3) Condiţii de încetare a serviciilor :
Încetarea măsurii de protecție specială este dispusă în condițiile legislației în vigoare, în următoarele situații:
-copilul poate fi reintegrat în familie;
-în situația încuviințării adopției;
-copilul a împlinit vârsta de 18 ani și nu urmează o formă de învățământ, respectiv tânărul a împlinit vârsta de
26 de ani, situații în care se asigură transferul în sistemul de protecție pentru persoane adulte cu dizabilități.
(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Centrul de Plasament “Sf. Apostol Andrei” 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;
h) să li se respecte toate drepturile speciale conferite de legislația în vigoare.
(5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Centrul de Plasament “Sf. Apostol Andrei” 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, precum și regulile generale de conduită, prevederile
regulamentare, metodologiile și procedurile de lucru din cadrul centrului.
Art. 7: Activităţi şi funcţii
(1) Principalele funcţiile ale Centrului de Plasament “Sf. Apostol Andrei” sunt următoarele:
a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarelor activităţi:
1.reprezentarea

furnizorului

de

servicii

sociale

în

contractul

încheiat

cu

familia/reprezentantul legal, după caz;
2.găzduire pe perioadă determinată;
3. asigurarea unei alimentații corespunzătoare din punct de vedere calitativ și cantitativ;
4.îngrijire personală;
5.asistență pentru sănătate;
6.educație non formală;
7.suport emotional și, după caz, consiliere psihologică;
8.activități de recreere-socializare.
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persoana

beneficiară/

b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre
domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi:
1. elaborarea misiunii centrului în scris, afişarea acesteia în cadrul serviciului;
2. realizarea de materiale informative;
3. colaborarea cu instituțiile relevante de la nivelul comunității;
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.asigură beneficiarilor asistență și suport în cunoașterea și exercitarea drepturilor lor;
2.promovează și ia măsuri pentru prevenirea și combaterea oricăror forme de tratament abuziv, neglijent,
degradant asupra beneficiarilor;
3.utilizează mijloace de informare și comunicare corecte, transparente și accesibile.
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/reevaluari periodice a serviciilor prestate;
3. dezvoltarea, planificarea, implementarea și îmbunătățirea permanentă a activităților desfășurate în cadrul
centrului;
4. măsurarea gradului de satisfacție a beneficiarilor;
5. exercitarea controlului managerial intern, în condițiile legislației în vigoare.
e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea următoarelor
activităţi:
1. întocmirea unui proiect de buget care sa reflecte nevoile centrului;
2. solicitarea dotărilor necesare bunei funcționări a centrului;
3. solicitarea resurselor umane în funcție de serviciile furnizate și legislația în vigoare;
4. întocmirea fișelor de post ale angajaților;
5. evaluarea performanțelor individuale ale angajaților;
6. elaborarea propunerilor de formare profesională.
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Art. 8: Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal
(1) Serviciul social Centrul de Plasament "Sf. Apostol Andrei" funcţionează cu un număr de 43 posturi, conform
prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean nr. _________/______________, din care:
a) personal de conducere: şef centru 1 post;
b) personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă; personal de specialitate şi auxiliar: 34 posturi;
c) personal cu funcţii administrative, gospodărire, întreţinere-reparaţii, deservire: 8 posturi;
d) voluntari: 13 posturi.
(2) Raportul angajat/beneficiar este de 1,34/1.

Art. 9: Personalul de conducere
(1) Personalul de conducere este asigurat de:
- şef centru
(2) Atribuţiile personalului de conducere sunt:
a) atribuții generale:
1.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.;
2.elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor şi
întocmeşte informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale (DGASPC Dolj);
3.propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi perfecţionare;
4.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, cu avizul prealabil al conducerii DGASPC Dolj;
5.întocmeşte raportul anual de activitate;
6.asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii centrului, precum și dintre angajații si
beneficiarii centrului;
7.propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice şi a numărului de personal cu
respectarea prevederilor legale;
8.desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii centrului în comunitate, cu avizul prealabil al conducerii
DGASPC Dolj;
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9.ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor
beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce și aduce la cunoștința conducerii DGASPC Dolj
rezultatele analizei;
10.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;
11.organizează activitatea personalului (răspunde de prezența personalului din subordine și de verificarea
zilnică a condicilor de prezență; întocmește lunar graficul, foaia colectivă de prezență pe baza condicii de
prezenţă) şi asigură respectarea timpului de lucru şi a regulamentului de organizare şi funcţionare;
12.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, cu avizul/aprobarea
conducerii DGASPC Dolj;
13.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, cu avizul prealabil al conducerii DGASPC Dolj;
14.participă activ la numirea/eliberarea din funcţie a personalului din cadrul serviciului, în condiţiile legii;
15.întocmeşte proiectul bugetului propriu al serviciului şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar, în limitele
de competență conform legislației în vigoare și le înaintează spre aprobare conducerii DGASPC Dolj;
16.asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi beneficiarilor a prevederilor
din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare;
17.asigură (face demersurile necesare) pentru încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor
sociale, după caz;
18.verifică întocmirea situațiilor statistice;
19.răspunde de gestionarea şi arhivarea documentelor din cadrul centrului și colaborează cu structurile
specializate de la nivelul Direcției privind predarea acestora la arhiva instituției conform nomenclatorului
arhivistic;
20.identifică nevoile de la nivelul centrului și întocmește referate în vederea luării unor decizii de îmbunătățire a
activității și de dotare materială corespunzătoare a structurii organizatorice pe care o conduce;
21.răspunde de repartizarea sarcinilor personalului din subordine; coordonează și controlează realizarea corectă
și în termen a acestora;
22.răspunde de evaluarea activității profesionale a personalului din subordine, anual, și ori de câte ori este
nevoie;
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23.elaborează fișele de post pentru personalul din subordine și răspunde de încărcarea echilibrată cu sarcini a
acestora;
24.participă la acțiunile instituției conform dispozițiilor date de șeful ierarhic superior;
25.programează concediile de odihnă pentru salariații din subordine și urmărește efectuarea acestora și, după
caz, propune rechemarea lor;
26.răspunde de înlocuirea personalului din subordine pe perioada concediilor de odihnă, concediilor medicale,
concediilor fără salariu etc., asigurând desfășurarea optimă a activității;
27.repartizează spre rezolvare corespondența și celelalte lucrări care intră în atribuțiile structurii organizatorice
pe care o conduce și îndrumă personalul din subordine în vederea rezolvării acestora în termenul stabilit;
28.urmărește cunoașterea de către personalul din subordine a legislației specifice domeniului de activitate și
acționează în vederea respectării acesteia;
29.asigură îndrumare și asistență personalului din subordine în vederea realizării sarcinilor de serviciu și
participă la elaborarea sau, după caz, realizarea lucrărilor de complexitate sau importanță deosebită;
30.asigură în conformitate cu legislația în vigoare, respectarea normelor de disciplină de către salariații din
subordine și informează Directorul General de abaterile disciplinare săvârșite de salariații din subordine;
31.răspunde de confidențialitatea datelor și lucrărilor executate, stabilind reguli pentru personalul din subordine
pentru a fi păstrată confidențialitatea acestora;
32.asigură accesul la date a persoanelor din afara instituției (cu temă de control) și informează conducerea
despre modul și stadiul desfășurării controlului;
33.emite note interne pentru personalul din subordine;
34.răspunde de registrele care sunt întocmite în cadrul structurii organizatorice în ceea ce privește realitatea,
legalitatea și corectitudinea datelor ;
35.răspunde de circuitul documentelor de la nivelul structurii organizatorice pe care o conduce;
36.răspunde de elaborarea și respectarea procedurilor scrise și formalizate pentru activitățile desfășurate în
cadrul structurii organizatorice pe care o conduce;
37.aduce la cunoștința personalului din subordine Regulamentul Intern, Regulamentul de Organizare și
Funcționare, Codul etic, Codul de conduită ale DGASPC Dolj, precum și procedurile operaționale, pe bază de
semnatură și răspunde de respectarea prevederilor acestora;
38.respectă prevederile Regulamentului Intern, Regulamentului de Organizare și Functionare, Codului etic,
Codului de conduită ale DGASPC Dolj, precum și prevederile procedurilor operaționale ale structurii
organizatorice pe care o conduce;

9

39.răspunde de organizarea și desfășurarea efectivă a verificării prezenței beneficiarilor în centru și sesizează de
îndată conducerea instituției și organele abilitate în situația identificării absenței nemotivate/nejustificate a
acestora;
40.primește și soluționează orice alte sarcini dispuse de seful ierarhic superior, pentru buna organizare și
desfășurare a activității la nivelul centrului;
41.îndeplinește și alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil, precum și în actele normative
incidente organizării și desfășurării activității la nivelul centrului.
b.Atribuții de responsabil de proces al sistemului managementului calității:
1.elaborează procedurile operaționale;
2.colaborează îndeaproape cu RMC;
3.inițiază acțiuni de prevenire a apariției oricărei neconformități referitoare la servicii, procese și la sistemul
managementul calității;
4.identifică și înregistrează orice probleme referitoare la servicii, procese și la sistemul managementul calității;
5.inițiază, recomandă sau furnizează soluții pe căi prestabilite;
6.verifică implementarea soluțiilor.
c.Atribuţii specifice implementării și/sau dezvoltării sistemului de control intern managerial:
c.1 Atribuții privind procedurile de sistem/operaționale:
1.stabilește obiectivele specifice și activitățile compartimentului;
2.dispune elaborarea evidenței activităților procedurale pentru procedurile de sistem/operaționale aplicabile la
nivelul compartimentului;
3.dispune

transmiterea evidenței activităților procedurale pentru procedurile de sistem, Secretariatului

tehnic al Comisiei de Monitorizare;
4.stabilește persoanele responsabile cu elaborarea procedurilor de sistem/operaționale;
5.verifică Diagrama de proces;
6.verifică procedura de sistem/operaționale și o semnează;
7.retransmite procedura responsabilului cu elaborarea și actualizarea, ori de câte ori este cazul pentru
modificări și completări;
8.dispune transmiterea procedurii Secretariatului tehnic al Comisiei de Monitorizare;
9.dispune măsuri pentru actualizarea procedurilor de sistem/operaționale.
c.2 Atribuții în procesul de gestionare a riscurilor:
-desemnează responsabilul cu riscurile de la nivelul compartimentului;
-analizează, evaluează şi decide asupra riscurilor incluse în Formularele de alertă a riscurilor;
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-aprobă Registrul de riscuri la nivelul compartimentului;
-monitorizează implementarea măsurilor de control aferente Planului de măsuri, aprobat la nivelul entităţii, prin
Fişele de urmărire a riscurilor;
-aprobă Raportul anual privind procesul de gestionare a riscurilor pe compartiment, pe care îl transmite
Secretariatului tehnic al Comisiei de Monitorizare.
c.3 Alte atribuții în domeniul controlului managerial intern:
1.inventariază documentele şi fluxurile de informaţii care intră/ies din structurile organizatorice, respectiv
instituție, procesările care au loc, destinaţiile documentelor, fluxurile de comunicare între structurile
organizatorice din instituție, cu nivelele ierarhic superioare de management şi cu alte entităţi publice;
2.efectuează operaţiunea de autoevaluare a subsistemului de control intern managerial existent la nivelul
structurii organizatorice conduse, prin completarea chestionarului de autoevaluare prevăzut în legislația în
vigoare;
3.ia măsuri pentru îmbunătăţirea subsistemelor de control intern managerial din cadrul structurii organizatorice
conduse.
(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.
Art. 10: Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă. Personal de specialitate şi auxiliar
(1) Personalul de specialitate este:
-7 posturi asistent medical (325901);
-16 posturi instructor educație (235204);
-5 posturi infirmieră (532103);
-1 post asistent social (263501);
-1 post medic (221101);
-1 post educator (531203);
-1 post psiholog (263401);
-1 post farmacist (226201);
-1 post asistent medical farmacie (321303).
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(2) Atribuţiile personalului de specialitate sunt prezentate în anexele nr. 2-10, care fac parte integrantă din

prezentul regulament.
-asistent medical – vezi anexa nr.2, parte integrantă a prezentului regulament;
-instructor educatie – vezi anexa nr.3, parte integrantă a prezentului regulament;
-infirmiera – vezi anexa nr.4, parte integrantă a prezentului regulament;
-asistent social – vezi anexa nr.5, parte integrantă a prezentului regulament;
-medic – vezi anexa nr.6, parte integrantă a prezentului regulament;
-educator – vezi anexa nr.7, parte integrantă a prezentului regulament;
-psiholog – vezi anexa nr.8, parte integrantă a prezentului regulament;
-farmacist – vezi anexa nr.9, parte integrantă a prezentului regulament;
-asistent medical farmacie – vezi anexa nr.10, parte integrantă a prezentului regulament.
Art. 11: Personalul administrativ, gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire
(1) Personalul administrativ asigură activităţile auxiliare serviciului social:
-3 posturi muncitor calificat (bucătar);
-1 post lenjereasă;
-1 post administrator;
-1 post inspector specialitate;
-2 posturi muncitor calificat.
(2) Atribuţiile personalului administrativ, gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire sunt prezentate în anexele
nr. 11-15, care fac parte integrantă din prezentul regulament.
-muncitor calificat (bucătar) – vezi anexa nr.11, parte integrantă a prezentului regulament;
-lenjereasă – vezi anexa nr.12, parte integrantă a prezentului regulament;
-administrator – vezi anexa nr.13, parte integrantă a prezentului regulament;
-inspector specialitate – vezi anexa nr.14, parte integrantă a prezentului regulament;
-muncitor calificat – vezi anexa nr.15, parte integrantă a prezentului regulament.
Art. 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) contribuţia persoanelor beneficiare sau a întreţinătorilor acestora, după caz;
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b) bugetul local al judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti;
c) bugetele locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, respectiv bugetele locale ale sectoarelor municipiului
Bucureşti;
d) bugetul de stat;
e) donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori juridice din ţară şi din străinătate;
f) fonduri externe rambursabile şi nerambursabile;
g) alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
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Anexa nr.1
Contract de furnizare servicii sociale
Nr__________/data___________________

Părţile contractante:

1. __________________________________ în calitate de manager de caz în cadrul Serviciului Management
de Caz pentru Copil de la nivelul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj, acronim
D.G.A.S.P.C. Dolj - furnizor de servicii sociale, cu sediul în Craiova, b-dul Nicolae Titulescu, nr. 22, judeţul
Dolj, cod de înregistrare fiscală 17104359, certificatul de acreditare seria AF nr. 000698
și
2.

_______________________________,

domiciliat/domiciliată

în

localitatea

_______________,

str.__________________ nr________ , judeţul/sectorul ___________________________ , codul numeric
personal ________________________________, posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria _____________ nr.
________________, eliberat/eliberată la data de______________, în calitate de părinte/reprezentant legal
(conform

_____________________________________)

________________________________(numele

si

prenumele

al
copilului),

copilului
născut

la

data

de_______________CNP___________________________, denumit în continuare beneficiar

3.

_______________________________,

domiciliat/domiciliată

în

localitatea

_______________,

str.__________________ nr________ , judeţul/sectorul ___________________________ , codul numeric
personal ________________________________, posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria _____________ nr.
________________, eliberat/eliberată la data de______________, denumit în continuare beneficiar

(1) având în vedere:
-Planul individualizat de protectie nr.____________/_________;
-Evaluarea psiho-sociala/detaliată nr. ____________/_______________;
-S.C/Hot. CPC nr.________________/____________________.
(2)convin asupra următoarelor:
1.Definiţii:
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1.1.contract de furnizare servicii sociale - actul juridic încheiat între o persoană fizică sau juridică, publică ori
privată, acreditată conform legii să acorde servicii sociale, denumită furnizor 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 în vederea acordării de servicii sociale;
1.2.furnizor de servicii sociale - persoana fizică sau juridică, publică ori privată, acreditată conform legii în
vederea acordării de servicii sociale, prevăzută la art. 11 din Ordonanţa Guvernului nr. 68/2003 privind
serviciile sociale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 515/2003, cu modificările şi completările
ulterioare;
1.3.beneficiar de servicii sociale - persoana aflată în situaţie de risc şi de dificultate socială, împreună cu familia
acesteia, care necesită servicii sociale, conform planului individualizat de protectie;
1.4.servicii sociale - ansamblu de măsuri şi acţiuni realizate pentru a răspunde nevoilor sociale individuale,
familiale sau de grup, în vederea prevenirii şi depăşirii unor situaţii de dificultate, vulnerabilitate sau de
dependenţă pentru prezervarea autonomiei şi protecţiei persoanei, pentru prevenirea marginalizării şi
excluziunii sociale, pentru promovarea incluziunii sociale şi în scopul creşterii calităţii vieţii, definite în
condiţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului 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 furnizorului 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 protectie - modificarea sau completarea adusă PIP pe
baza rezultatelor reevaluării situaţiei beneficiarului de servicii sociale;
1.7.contribuţia beneficiarului de servicii sociale - cotă-parte din costul total al serviciului/serviciilor
acordat/acordate de furnizorul de servicii sociale, în funcţie de tipul serviciului şi de situaţia materială a
beneficiarului de servicii sociale, şi care poate fi în bani, 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 îndeplini valorificându-şi maximal potenţialul psiho-fizic;
1.9.standarde minime obligatorii - ansamblul de cerinţe privind calitatea îngrijirii, cadrul organizatoric şi
material, resursele umane şi financiare în vederea atingerii nivelului de performanţă obligatoriu pentru toți
furnizorii de servicii sociale specializate, aprobate în condiţiile legii;
1.10.modificări de drept ale contractului de furnizare servicii - modificările aduse contractelor de furnizare
servicii în mod independent de voinţa părţilor, în temeiul prevederilor unui act normativ;
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1.11.forţa majoră - eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinii acestora,
care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv,
îndeplinirea acestuia;
1.12.evaluarea iniţială - activitatea de identificare/determinare a naturii cauzelor, a stării actuale de dezvoltare şi
de integrare socială a beneficiarului de servicii sociale, precum şi a prognosticului acestora, efectuată prin
utilizarea de metode şi tehnici specifice profesiilor sociale, de către furnizorul de servicii sociale. Scopurile
evaluării sunt cunoaşterea şi înţelegerea problemelor cu care se confruntă beneficiarul de servicii sociale şi
identificarea măsurilor iniţiale pentru elaborarea planului iniţial de măsuri;
1.13. planul individualizat de protectie (PIP)- document prin care se realizează planificarea serviciilor,
prestaţiilor şi măsurilor de protecţie specială a copilului, pe baza evaluării psihosociale a acestuia şi a familiei
sale, în vederea integrării copilului care a fost separat de familia sa, într-un mediu familial stabil permanent, în
cel mai scurt timp posibil.
1.14.evaluarea detaliată - activitatea de investigare şi analiză a stării actuale de dezvoltare şi de integrare socială
a beneficiarului de servicii sociale, a cauzelor care au generat şi care întreţin situaţia de dificultate în care acesta
se află, precum şi a prognosticului acestora, utilizându-se instrumente şi tehnici standardizate specifice
domeniilor: asistenţă socială, psihologic, educaţional, medical, juridic.

2.Obiectul contractului
2.1.) Obiectul contractului îl constituie acordarea serviciilor prevăzute în Planul Individualizat de Protecție
2.2.) Descrierea serviciilor sociale acordate de furnizorul de servicii sociale:
Conform Planului Individualizat de Protecție
3.Costurile serviciilor sociale acordate şi contribuţia beneficiarului de servicii sociale
3.1.Costul total pe lună al serviciilor sociale prevăzute la pct. 2 este : conform legii.
3.2.Costul pe lună pentru fiecare serviciu social acordat este după cum urmează:
- pentru serviciile prevăzute în Planul Individualizat de Protecție costul pe lună este: conform legii
3.3.Contribuţia beneficiarului pentru serviciile sociale primite este după cum urmează:
Conform S.C/Hot. CPC nr.________________/____________________.
3.4.Contribuţia beneficiarului de servicii sociale nu va influenţa acordarea serviciilor sociale şi nu va îngreuna
posibilitatea acestuia de a ieşi din starea de dificultate.
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4.Durata contractului
4.1.Prezentul contract intră în vigoare de la data semnării lui de către părți și este valabil pe perioada
implementării planului individualizat de protecție.

5.Etapele procesului de acordare a serviciilor sociale:
5.1 implementarea măsurilor prevăzute în planul individualizat de protectie
5.2 reevaluarea periodică a situației beneficiarului de servicii sociale
5.3 revizuirea planului individualizat de protectie în vederea adaptării serviciilor sociale la nevoile
beneficiarului.

6.Drepturile furnizorului de servicii sociale:
6.1.de a verifica veridicitatea informaţiilor primite de la beneficiarul de servicii sociale;
6.2.de a sista acordarea serviciilor sociale către beneficiar în cazul în care constată că acesta i-a furnizat
informaţii eronate;
6.3.de a utiliza, în condiţiile legii, date denominalizate în scopul întocmirii de statistici pentru dezvoltarea
serviciilor sociale.
7.Obligaţiile furnizorului de servicii sociale:
7.1.să respecte drepturile şi libertăţile fundamentale ale beneficiarului în acordarea serviciilor sociale, precum şi
drepturile beneficiarului de servicii sociale, rezultate din prezentul contract;
7.2.să acorde servicii sociale prevăzute în planul individualizat de protectie, cu respectarea acestuia şi a
standardelor minime obligatorii;
7.3.să depună toate diligentele pentru a asigura beneficiarul de continuitatea serviciilor sociale furnizate, în
cazurile de încetare a prezentului contract prevăzute la pct. 12.1 şi 13.1 lit. a) şi d); asigurarea continuităţii
serviciilor sociale se va realiza şi prin subcontractare şi cesiune de servicii sociale;
7.4.să fie receptiv şi să ţină cont de toate eforturile beneficiarului de servicii sociale în îndeplinirea obligaţiilor
contractuale şi să considere că beneficiarul şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale în măsura în care a depus toate
eforturile;
7.5.să informeze beneficiarul de servicii sociale asupra:
- conţinutului serviciilor sociale şi condiţiilor de acordare a acestora;
- oportunităţii acordării altor servicii sociale;
- listei la nivel local cuprinzând furnizorii acreditaţi să acorde servicii sociale;
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- regulamentului de ordine internă;
- oricărei modificări de drept a contractului;
7.6.să reevalueze periodic situaţia beneficiarului de servicii sociale, şi, după caz, să completeze şi/sau să
revizuiască planul individualizat de protectie exclusiv în interesul acestuia;
7.7.să respecte, conform legii, confidenţialitatea datelor şi informaţiilor referitoare la beneficiarul de servicii
sociale;
7.8.să ia în considerare dorinţele şi recomandările obiective ale beneficiarului cu privire la acordarea serviciilor
sociale;
7.9.să utilizeze contribuţia beneficiarului de servicii sociale exclusiv pentru acoperirea cheltuielilor legate de
acordarea serviciilor sociale;
7.10.de a informa serviciul public de asistenţă în a cărui rază teritorială locuieşte beneficiarul asupra nevoilor
identificate şi serviciilor sociale propuse a fi acordate.

8.Drepturile beneficiarului
8.1.În procesul de acordare a serviciilor sociale prevăzute la pct. 2, furnizorul de servicii sociale va respecta
drepturile şi libertăţile fundamentale ale beneficiarului de servicii sociale.
8.2.Beneficiarul are următoarele drepturi contractuale:
a)de a primi servicii sociale prevăzute în planul individualizat de protectie;
b)de a i se asigura continuitatea serviciilor sociale atât timp cât se menţin condiţiile care au generat situaţia de
dificultate;
c)de a refuza, în condiţii obiective, primirea serviciilor sociale;
d)de a fi informat, în timp util şi în termeni accesibili, asupra:
- drepturilor sociale, măsurilor legale de protecţie şi asupra situaţiilor de risc;
- modificărilor intervenite în acordarea serviciilor sociale;
- oportunităţii acordării altor servicii sociale;
- listei la nivel local cuprinzând furnizorii acreditaţi să acorde servicii sociale;
- regulamentului de ordine internă;
e)de a participa la evaluarea serviciilor sociale primite şi la luarea deciziilor privind intervenţia socială care i se
aplică, putând alege variante de intervenţie, dacă ele există;
f)dreptul de a avea acces la propriul dosar în condițiile legii;
g)de a-şi exprima nemulţumirea cu privire la acordarea serviciilor sociale.
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9. Obligaţiile beneficiarului:
9.1.să participe activ în procesul de furnizare a serviciilor sociale şi la reevaluarea şi revizuirea planului
individualizat de protectie, în raport cu vârsta, situația de dependență,etc;
9.2.să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitatea şi situaţia familială, medicală, economică şi socială şi
să permită furnizorului de servicii sociale verificarea veridicităţii acestora;
9.3.să respecte termenele şi clauzele stabilite în cadrul planului individualizat de protecție;
9.4.să anunţe orice modificare intervenită în legătură cu situaţia sa personală pe parcursul acordării serviciilor
sociale;
9.5.să respecte regulamentul de ordine internă al furnizorului de servicii sociale (reguli de comportament,
program, persoanele de contact etc.), prevederile regulamentului de organizare și funcționare, precum și regulile
generale de conduită, metodologiile și procedurile de lucru din cadrul serviciului;
10. Soluţionarea reclamaţiilor
10.1.Beneficiarul are dreptul de a formula verbal şi/sau în scris reclamaţii cu privire la acordarea serviciilor
sociale.
10.2.Reclamaţiile pot fi adresate furnizorului de servicii sociale direct sau prin intermediul oricărei persoane din
cadrul echipei de implementare a planului individualizat de protectie.
10.3.Furnizorul de servicii sociale are obligaţia de a analiza conţinutul reclamaţiilor, consultând atât
beneficiarul de servicii sociale, cât şi specialiştii implicaţi în implementarea planului individualizat de protectie
şi de a formula răspuns în termen de maximum 10 zile de la primirea reclamaţiei.
10.4.Dacă beneficiarul de servicii sociale nu este mulţumit de soluţionarea reclamaţiei, acesta se poate adresa în
scris Comisiei de mediere socială de la nivelul judeţului Dolj , care va clarifica prin dialog divergenţele dintre
părţi sau, după caz, instanţei de judecată competente.

11.Litigii
11.1.Litigiile născute în legătură cu încheierea, executarea, modificarea şi încetarea ori 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 furnizorul de servicii sociale şi beneficiarul
de servicii sociale nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita
Comisiei de mediere socială mijlocirea soluţionării divergenţelor sau se poate adresa instanţelor judecătoreşti
competente.
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12. Rezilierea contractului
12.1.Constituie motiv de reziliere a prezentului contract următoarele:
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 către beneficiarul de servicii sociale a regulamentului de ordine interioară al
furnizorului de servicii sociale;
c)încălcarea de către furnizorul de servicii sociale a prevederilor legale cu privire la serviciile sociale, dacă este
invocată de beneficiarul de servicii sociale;
d)retragerea autorizaţiei de funcţionare sau a acreditării furnizorului de servicii sociale;
e)limitarea domeniului de activitate pentru care furnizorul de servicii sociale a fost acreditat, în măsura în care
este afectată acordarea serviciilor către beneficiarul de servicii sociale;
f)schimbarea obiectului de activitate al furnizorului de servicii sociale, în măsura în care este afectată acordarea
serviciilor către beneficiarul de servicii sociale.

13.Încetarea contractului
13.1.Constituie motiv de încetare a prezentului contract următoarele:
a)expirarea duratei pentru care a fost încheiat contractul;
b)acordul părţilor privind încetarea contractului;
c)scopul contractului a fost atins;
d)forţa majoră, dacă este invocată.
14.Dispoziţii finale
14.1.Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului contract, de a conveni 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.
14.2.Prevederile prezentului contract se vor completa cu prevederile legislaţiei în vigoare în domeniu.
14.3.Limba care guvernează prezentul contract este limba română.
14.4.Prezentul contract va fi interpretat conform legilor din România.
14.5.Furnizorul de servicii sociale realizează monitorizarea şi evaluarea serviciilor sociale acordate.
*) Anexe la contract:
-Planul individualizat de protectie nr.____________/_________;
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-Evaluarea psiho-sociala/detaliată nr. ____________/_______________;
-S.C/Hot. CPC nr._____________/_______________
-Reevaluarea nr._______________/______________.
Prezentul contract de furnizare servicii a fost încheiat în ………. exemplare.

Furnizor de servicii sociale
DGASPC Dolj
Părinte/reprezentant legal

Manager de caz
Nume si prenume________________

Nume si prenume________________

Semnatura_____________________

Semnatura_____________________

Beneficiar
Nume și prenume________________
Semnătura______________________
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Anexa nr.2

Denumirea postului: ASISTENT MEDICAL
Atribuții:
1.supraveghează starea de sănătate a beneficiarilor aflaţi sub măsură de protecţie în cadrul serviciului;
2.efectuează sau participă, după caz, la acordarea serviciilor medicale beneficiarilor;
3.ține evidența materialelor și medicamentelor folosite din aparatul de urgenta;
4.colaborează și respectă indicațiile medicului centrului și ale medicului de familie la care sunt înscriși
beneficiarii;
5.efectuează triajul medical al beneficiarilor;
6.supraveghează evoluția stării de sănătate a beneficiarilor și informează medicul centrului;
7.asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a
standardelor minime de calitate aplicabile şi a regulamentului de organizare și funcționare a centrului;
8.colaborează cu specialişti din alte servicii/centre în vederea soluţionării cazurilor, identificării de resurse etc.,
cu avizul conducerii ierarhic superioare;
9.monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;
10.sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de nerespectare a
prevederilor regulamentului de organizare și funcționare a centrului etc.;
11.întocmeşte rapoarte periodice, sau ori de câte ori este nevoie, cu privire la activitatea derulată;
12.face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării legislaţiei;
13.îndeplineşte și alte atribuţii specifice prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil, în legislaţia în
vigoare, în regulamentul de organizare şi funcţionare, în metodologiile de organizare şi funcţionare, în
procedurile de lucru, în alte regulamente aplicabile serviciului social, în dispoziţiile şi în notele interne emise de
către conducerea instituţiei şi acţionează, conform dispoziţiilor trasate în situaţii speciale pentru acoperirea
nevoilor identificate;
14.respectă şi promovează drepturile copilului, respectiv ale persoanei adulte cu handicap, respectă şi
promovează interesul superior al copilului, respectiv interesul persoanei adulte cu handicap;
15.răspunde de elaborarea documentelor specifice domeniului propriu de activitate;
16.asigură confidenţialitatea informaţiilor la care are acces.
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Anexa nr.3
Denumirea postului: INSTRUCTOR EDUCAȚIE
Atribuții:
1.asigură și răspunde de igiena beneficiarilor;
2.asigură și răspunde de igiena spațiilor destinate beneficiarilor;
3.asigură suport în alimentarea beneficirilor în funcție de nevoile acestora;
4.asigură activitățile de îmbrăcare/dezbrăcare a beneficiarilor, după caz;
5.asigură igiena echipamentului și a cazarmamentului destinat beneficiarilor;
6.respectă procedurile de manipulare a materialelor sanitare, materialelor de curățenie și a deșeurilor de orice
tip;
7.asigură suportul necesar în desfășurarea tuturor activităților beneficiarilor;
8.oferă asistență și consiliere în efectuarea temelor pentru a asigura o pregătire optimă a elevilor, în
conformitate cu standardele școlare;
9.răspunde de securitatea și integritatea beneficiarilor în timpul programului de lucru, având obligația
supravegherii permanente a acestora;
10.cunoaște particularitățile de vârstă și diferențele individuale de conduită ale beneficiarilor, astfel încât să
poată stabili o comunicare și relații adecvate cu aceștia;
11.abordează relațiile cu beneficiarii în mod nediscriminator, fără antipatii sau favoritisme;
12.cunoaște, respectă și aplică procedurile de sesizare și reclamare și le aduce la cunoștința celor ce solicită
acest lucru ori de câte ori este nevoie;
13.asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a
standardelor minime de calitate aplicabile şi a regulamentului de organizare și funcționare a centrului;
14.colaborează cu specialişti din alte servicii/centre în vederea soluţionării cazurilor, identificării de resurse etc.,
cu avizul conducerii ierarhic superioare;
15.monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;
16.sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de nerespectare a
prevederilor regulamentului de organizare și funcționare a centrului etc.;
17.întocmeşte rapoarte periodice, sau ori de câte ori este nevoie, cu privire la activitatea derulată;
18.face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării legislaţiei;
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19.îndeplineşte și alte atribuţii specifice prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil, în legislaţia în
vigoare, în regulamentul de organizare şi funcţionare, în metodologiile de organizare şi funcţionare, în
procedurile de lucru, în alte regulamente aplicabile serviciului social, în dispoziţiile şi în notele interne emise de
către conducerea instituţiei şi acţionează, conform dispoziţiilor trasate în situaţii speciale pentru acoperirea
nevoilor identificate;
20.respectă şi promovează drepturile copilului, respectiv ale persoanei adulte cu handicap, respectă şi
promovează interesul superior al copilului, respectiv interesul persoanei adulte cu handicap;
21.răspunde de elaborarea documentelor specifice domeniului propriu de activitate;
22.asigură confidenţialitatea informaţiilor la care are acces.
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Anexa nr.4

Denumirea postului: INFIRMIERĂ
Atribuții:
1.asigură și răspunde de igiena beneficiarilor;
2.asigură și răspunde de igiena spațiilor destinate beneficiarilor;
3.asigură suport în alimentarea beneficirilor în funcție de nevoile acestora;
4.asigură activitățile de îmbrăcare/dezbrăcare a beneficiarilor, după caz;
5.asigură igiena echipamentului și a cazarmamentului destinat beneficiarilor;
6.respectă procedurile de manipulare a materialelor sanitare, materialelor de curățenie și a deșeurilor de orice
tip;
7.asigură suportul necesar în desfășurarea tuturor activităților beneficiarilor;
8.asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a
standardelor minime de calitate aplicabile şi a regulamentului de organizare și funcționare a centrului;
9.colaborează cu specialişti din alte servicii/centre în vederea soluţionării cazurilor, identificării de resurse etc.,
cu avizul conducerii ierarhic superioare;
10.monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;
11.sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de nerespectare a
prevederilor regulamentului de organizare și funcționare a centrului etc.;
12.întocmeşte rapoarte periodice, sau ori de câte ori este nevoie, cu privire la activitatea derulată;
13.face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării legislaţiei;
14.îndeplineşte și alte atribuţii specifice prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil, în legislaţia în
vigoare, în regulamentul de organizare şi funcţionare, în metodologiile de organizare şi funcţionare, în
procedurile de lucru, în alte regulamente aplicabile serviciului social, în dispoziţiile şi în notele interne emise de
către conducerea instituţiei şi acţionează, conform dispoziţiilor trasate în situaţii speciale pentru acoperirea
nevoilor identificate;
15.respectă şi promovează drepturile copilului, respectiv ale persoanei adulte cu handicap, respectă şi
promovează interesul superior al copilului, respectiv interesul persoanei adulte cu handicap;
16.răspunde de elaborarea documentelor specifice domeniului propriu de activitate;
17.asigură confidenţialitatea informaţiilor la care are acces.
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Anexa nr. 5

Denumirea postului: ASISTENT SOCIAL
Atribuții:
1.efectuează evaluarea/reevaluarea situaţiei beneficiarilor în context socio-familial, în termenele stabilite de
legislaţia în vigoare;
2.desfăşoară activităţile referitoare la menţinerea/dezvoltarea relaţiilor beneficiarilor cu familia, alte persoane
din comunitate faţă de care a dezvoltat relaţii de ataşament;
3.îndeplinește atribuțiile de responsabil de caz, cu respectarea standardelor aplicabile, a legislației în vigoare, a
procedurilor și metodologiilor de organizare și funcționare;
4.utilizează instrumentele, tehnicile și metodele de asistență socială, în conformitate cu procedurile și
metodologiile de organizare și funcționare de la nivelul DGASPC Dolj;
5.asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a
standardelor minime de calitate aplicabile şi a regulamentului de organizare și funcționare a centrului;
6.colaborează cu specialişti din alte servicii/centre în vederea soluţionării cazurilor, identificării de resurse etc.,
cu avizul conducerii ierarhic superioare;
7.monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;
8.sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de nerespectare a
prevederilor regulamentului de organizare și funcționare a centrului etc.;
9.întocmeşte rapoarte periodice, sau ori de câte ori este nevoie, cu privire la activitatea derulată;
10.face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării legislaţiei;
11.îndeplineşte și alte atribuţii specifice prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil, în legislaţia în
vigoare, în regulamentul de organizare şi funcţionare, în metodologiile de organizare şi funcţionare, în
procedurile de lucru, în alte regulamente aplicabile serviciului social, în dispoziţiile şi în notele interne emise de
către conducerea instituţiei şi acţionează, conform dispoziţiilor trasate în situaţii speciale pentru acoperirea
nevoilor identificate;
12.respectă şi promovează drepturile copilului, respectiv ale persoanei adulte cu handicap, respectă şi
promovează interesul superior al copilului, respectiv interesul persoanei adulte cu handicap;
13.răspunde de elaborarea documentelor specifice domeniului propriu de activitate;
14.asigură confidenţialitatea informaţiilor la care are acces.
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Anexa nr. 6

Denumirea postului: MEDIC
Atribuții:
1.organizează și răspunde de activitatea de asistență medicală acordată tuturor beneficiarilor centrului;
2.efectuează examenul general al beneficiarilor la admiterea în serviciul social şi consemnează rezultatele
evaluării;
3.asigură consultaţiile medicale, stabileşte diagnosticul şi tratamentul afecţiunilor intercurente;
4.acordă beneficiarilor asistenţă medicală curentă şi de urgenţă;
5.organizează și răspunde de evidența documentelor medicale întocmite în procesul de acordare a serviciilor de
asistență medicală pentru beneficiarii centrului;
6.controlează și răspunde de calitatea meniurilor pregătite, precum și de respectarea rației individuale;
7.stabilește regimurile alimentare pentru beneficiari, în funcție de afecțiunile acestora;
8.împreună cu asistentul farmacist stabilește necesarul de medicamente și materiale sanitare pentru beneficiari;
9.organizează, controlează și răspunde de aplicarea normelor de igienă și sănătate publică;
10.efectuează ancheta epidemiologică preliminară în cazul apariției unor focare de boli transmisibile;
11.depistează, izolează și declară orice boală infecto-contagioasă;
12.ia măsuri pentru trimiterea la medicul specialist a beneficiarilor, atunci când situația o impune;
13.colaborează permanent cu medicul de familie al beneficiarului în vederea satisfacerii nevoilor individuale de
sănătate;
14.asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a
standardelor minime de calitate aplicabile şi a regulamentului de organizare și funcționare a centrului;
15.colaborează cu specialişti din alte servicii/centre în vederea soluţionării cazurilor, identificării de resurse etc.,
cu avizul conducerii ierarhic superioare;
16.monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;
17.sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de nerespectare a
prevederilor regulamentului de organizare și funcționare a centrului etc.;
18.întocmeşte rapoarte periodice, sau ori de câte ori este nevoie, cu privire la activitatea derulată;
19.face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării legislaţiei;
20.îndeplineşte și alte atribuţii specifice prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil, în legislaţia în
vigoare, în regulamentul de organizare şi funcţionare, în metodologiile de organizare şi funcţionare, în
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procedurile de lucru, în alte regulamente aplicabile serviciului social, în dispoziţiile şi în notele interne emise de
către conducerea instituţiei şi acţionează, conform dispoziţiilor trasate în situaţii speciale pentru acoperirea
nevoilor identificate;
21.respectă şi promovează drepturile copilului, respectiv ale persoanei adulte cu handicap, respectă şi
promovează interesul superior al copilului, respectiv interesul persoanei adulte cu handicap;
22.răspunde de elaborarea documentelor specifice domeniului propriu de activitate;
23.asigură confidenţialitatea informaţiilor la care are acces.
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Anexa nr. 7
Denumirea postului: EDUCATOR
Atribuții:
1.participă alături de echipa centrului la întocmirea evaluării detaliate a beneficiarilor;
2.participă și răspunde, alături de ceilalți specialiști ai centrului de realizarea și îndeplinirea Programului
personalizat de interventie, în funcţie de nevoile şi particularităţile fiecărui beneficiar în parte, conform
competențelor și limitelor profesiunii sale;
3.participa la organizarea și desfășurarea activității educative recuperatorii;
4.organizează și asigură petrecerea timpului liber al beneficiarilor;
5.elaborează și prezintă conducerii necesarul de materiale didactice necesare beneficiarilor de care se ocupă;
6.răspunde de securitatea și integritatea beneficiarilor în timpul programului la sala de educatie.
7.asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a
standardelor minime de calitate aplicabile şi a regulamentului de organizare și funcționare a centrului;
8.colaborează cu specialişti din alte servicii/centre în vederea soluţionării cazurilor, identificării de resurse etc.,
cu avizul conducerii ierarhic superioare;
9.monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;
10.sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de nerespectare a
prevederilor regulamentului de organizare și funcționare a centrului etc.;
11.întocmeşte rapoarte periodice, sau ori de câte ori este nevoie, cu privire la activitatea derulată;
12.face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării legislaţiei;
13.îndeplineşte și alte atribuţii specifice prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil, în legislaţia în
vigoare, în regulamentul de organizare şi funcţionare, în metodologiile de organizare şi funcţionare, în
procedurile de lucru, în alte regulamente aplicabile serviciului social, în dispoziţiile şi în notele interne emise de
către conducerea instituţiei şi acţionează, conform dispoziţiilor trasate în situaţii speciale pentru acoperirea
nevoilor identificate;
14.respectă şi promovează drepturile copilului, respectiv ale persoanei adulte cu handicap, respectă şi
promovează interesul superior al copilului, respectiv interesul persoanei adulte cu handicap;
15.răspunde de elaborarea documentelor specifice domeniului propriu de activitate;
16. îndeplinește, conform dispoziției directorului general, atribuții de gestionar;
17.asigură confidenţialitatea informaţiilor la care are acces.
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Anexa nr. 8
Denumirea postului: PSIHOLOG
Atribuții:
1.desfășoară activități de observare, evaluare/reevaluare, diagnostic, intervenție de specialitate, consiliere
individuală și de grup, terapie individuală și de grup a beneficiarilor și folosește suporturile metodologice
adecvate;
2.respectă condițiile deontologice specifice profesiei de psiholog;
3.participă la procesul de evaluare periodică în cadrul echipei multidisciplinare;
4.asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a
standardelor minime de calitate aplicabile şi a regulamentului de organizare și funcționare a centrului;
5.colaborează cu specialişti din alte servicii/centre în vederea soluţionării cazurilor, identificării de resurse etc.,
cu avizul conducerii ierarhic superioare;
6.monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;
7.sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de nerespectare a
prevederilor regulamentului de organizare și funcționare a centrului etc.;
8.întocmeşte rapoarte periodice, sau ori de câte ori este nevoie, cu privire la activitatea derulată;
9.face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării legislaţiei;
10.îndeplineşte și alte atribuţii specifice prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil, în legislaţia în
vigoare, în regulamentul de organizare şi funcţionare, în metodologiile de organizare şi funcţionare, în
procedurile de lucru, în alte regulamente aplicabile serviciului social, în dispoziţiile şi în notele interne emise de
către conducerea instituţiei şi acţionează, conform dispoziţiilor trasate în situaţii speciale pentru acoperirea
nevoilor identificate;
11.respectă şi promovează drepturile copilului, respectiv ale persoanei adulte cu handicap, respectă şi
promovează interesul superior al copilului, respectiv interesul persoanei adulte cu handicap;
12 răspunde de elaborarea documentelor specifice domeniului propriu de activitate;
13.asigură confidenţialitatea informaţiilor la care are acces.
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Anexa nr. 9
Denumirea postului: FARMACIST
Atribuții:
1.urmăreşte termenele de valabilitate ale medicamentelor și ia măsuri pentru evitarea depăşirii acestor termene
la toate produsele existente în farmacie;
2.urmăreşte evoluţia stocurilor pentru a evita apariţia suprastocurilor;
3.răspunde de activitatea de identificare a nevoilor de medicamente în colaborare cu medicul centrului și
organizează și răspunde de recepția și distribuirea medicamentelor;
4.eliberează medicamente și informează personalul responsabil cu administrarea/pacienţii despre modul de
administrare a medicamentelor, riscuri și reacţii adverse;
5.urmăreşte respectarea normelor cu privire la condiţiile de pastrare si depozitare a medicamentelor la nivelul
centrului;
6.participă la inventarele lunare, împreună cu asistentul de farmacie la nivelul centrului;
7.asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a
standardelor minime de calitate aplicabile şi a regulamentului de organizare și funcționare a centrului;
8.colaborează cu specialişti din alte servicii/centre în vederea soluţionării cazurilor, identificării de resurse etc.,
cu avizul conducerii ierarhic superioare;
9.monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;
10.sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de nerespectare a
prevederilor regulamentului de organizare și funcționare a centrului etc.;
11.întocmeşte rapoarte periodice, sau ori de câte ori este nevoie, cu privire la activitatea derulată;
12.face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării legislaţiei;
13.îndeplineşte și alte atribuţii specifice prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil, în legislaţia în
vigoare, în regulamentul de organizare şi funcţionare, în metodologiile de organizare şi funcţionare, în
procedurile de lucru, în alte regulamente aplicabile serviciului social, în dispoziţiile şi în notele interne emise de
către conducerea instituţiei şi acţionează, conform dispoziţiilor trasate în situaţii speciale pentru acoperirea
nevoilor identificate;
14.respectă şi promovează drepturile copilului, respectiv ale persoanei adulte cu handicap, respectă şi
promovează interesul superior al copilului, respectiv interesul persoanei adulte cu handicap;
15.răspunde de elaborarea documentelor specifice domeniului propriu de activitate;
16.asigură confidenţialitatea informaţiilor la care are acces.
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Anexa nr. 10
Denumirea postului: ASISTENT MEDICAL FARMACIE
Atribuții:
1.întocmește, sub coordonarea medicului de centru, necesarul de medicamente și materiale sanitare, în funcție
de numărul de beneficiari din centru și de patologia acestora;
2.eliberează din gestiune medicamente și materiale sanitare conform prescripțiilor medicului de centru;
3.răspunde de depozitarea în condiții de siguranță a medicamentelor și materialelor sanitare din gestiune;
4.utilizează materialele igienico-sanitare, aparatura și instrumentarul medical, conform normelor legale în
vigoare;
5.este responsabil de păstrarea în siguranță, în locuri special amenajate, a medicamentelor și materialelor
sanitare;
6.cunoaște și respectă procedurile referitoare la administrarea, depozitarea și distrugerea resturilor de
medicamente și a medicamentelor expirate, precum și a celorlalte materiale sanitare utilizate;
7. asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a
standardelor minime de calitate aplicabile şi a regulamentului de organizare și funcționare a centrului;
8. colaborează cu specialişti din alte servicii/centre în vederea soluţionării cazurilor, identificării de resurse etc.,
cu avizul conducerii ierarhic superioare;
9.monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;
10.sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de nerespectare a
prevederilor regulamentului de organizare și funcționare a centrului etc.;
11.întocmeşte rapoarte periodice, sau ori de câte ori este nevoie, cu privire la activitatea derulată;
12.face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării legislaţiei;
13.îndeplineşte și alte atribuţii specifice prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil, în legislaţia în
vigoare, în regulamentul de organizare şi funcţionare, în metodologiile de organizare şi funcţionare, în
procedurile de lucru, în alte regulamente aplicabile serviciului social, în dispoziţiile şi în notele interne emise de
către conducerea instituţiei şi acţionează, conform dispoziţiilor trasate în situaţii speciale pentru acoperirea
nevoilor identificate;
14.respectă şi promovează drepturile copilului, respectiv ale persoanei adulte cu handicap, respectă şi
promovează interesul superior al copilului, respectiv interesul persoanei adulte cu handicap;
15.răspunde de elaborarea documentelor specifice domeniului propriu de activitate;
16.asigură confidenţialitatea informaţiilor la care are acces.
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Anexa nr. 11
Denumirea postului: MUNCITOR CALIFICAT (BUCĂTAR)
Atribuții:
1.asigură prepararea hranei, conform meniului aprobat şi cu respectarea procedurilor de alimentaţie;
2.asigură respectarea normativelor sanitare în vigoare în ceea ce priveşte prepararea alimentelor şi asigură
igiena în spaţiile de prelucrare şi preparare a hranei şi servire a meselor;
3.participă la întocmirea meniului săptămânal;
4.ține cont de nivelul de perisabilitate și termenul de valabilitate al alimentelor;
5.este responsabil de scoaterea imediată din uz a produselor alimentare ce nu corespund organoleptic;
6.recoltează probele alimentare pe care le pastrează în frigider, conform normelor legale în vigoare;
7.răspunde de pregătirea la timp a mesei şi de calitatea meniului;
8.respectă şi promovează drepturile copilului, respectiv ale persoanei adulte cu handicap, respectă şi
promovează interesul superior al copilului, respectiv interesul persoanei adulte cu handicap;
9.răspunde de elaborarea documentelor specifice domeniului propriu de activitate;
10.asigură confidenţialitatea informaţiilor la care are acces;
11.îndeplineşte atribuţii specifice conform legislaţiei în vigoare, regulamentului de organizare şi funcţionare,
metodologiilor de organizare şi funcţionare, procedurilor de lucru, altor regulamente aplicabile serviciului
social, dispoziţiilor şi notelor interne emise de către conducerea instituţiei şi acţionează, conform dispoziţiilor
trasate, în situaţii speciale, pentru acoperirea nevoilor identificate.
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Anexa nr. 12
Denumirea postului: LENJEREASĂ
Atribuții
1.realizează mici reparații necesare echipamentului beneficiarilor și cazarmamentului;
2.desfăşoară activităţi specifice de sortare, spălare şi dezinfecţie a echipamentelor murdare ale beneficiarilor,
calcă rufele curate;
3.răspunde de curăţenia şi igienizarea spaţiilor de lucru, cu respectarea normelor de securitate în vigoare;
4.respectă procedura de evacuare a rezidurilor la rampa de gunoi, curăţenia şi dezinfecţia recipientelor;
5.respectă şi promovează drepturile copilului, respectiv ale persoanei adulte cu handicap, respectă şi
promovează interesul superior al copilului, respectiv interesul persoanei adulte cu handicap;
6.răspunde de elaborarea documentelor specifice domeniului propriu de activitate;
7.asigură confidenţialitatea informaţiilor la care are acces;
8.îndeplineşte atribuţii specifice conform legislaţiei în vigoare, regulamentului de organizare şi funcţionare,
metodologiilor de organizare şi funcţionare, procedurilor de lucru, altor regulamente aplicabile serviciului
social, dispoziţiilor şi notelor interne emise de către conducerea instituţiei şi acţionează, conform dispoziţiilor
trasate, în situaţii speciale, pentru acoperirea nevoilor identificate.
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Anexa nr. 13

Denumirea postului: ADMINISTRATOR
Atribuții:
1.întocmeşte necesarul de materiale, în funcţie de nevoile identificate la nivelul serviciului social;
2.realizează demersurile necesare pentru aprovizionarea cu materialele şi echipamentele necesere funcţionării
serviciului social;
3.face propuneri pentru programul de investiții și reparații la imobile, alte mijloace fixe și obiecte de inventar;
4.participă la inventarierea patrimoniului;
5.urmărește utilizarea în condiții optime a imobilelor, mijloacelor fixe și obiectelor de inventar din dotarea
centrului;
6.răspunde de întreținerea căilor de acces în stare de utilizare;
7.respectă şi promovează drepturile copilului, respectiv ale persoanei adulte cu handicap, respectă şi
promovează interesul superior al copilului, respectiv interesul persoanei adulte cu handicap;
8.răspunde de elaborarea documentelor specifice domeniului propriu de activitate;
9.asigură confidenţialitatea informaţiilor la care are acces;
10.îndeplineşte atribuţii specifice conform legislaţiei în vigoare, regulamentului de organizare şi funcţionare,
metodologiilor de organizare şi funcţionare, procedurilor de lucru, altor regulamente aplicabile serviciului
social, dispoziţiilor şi notelor interne emise de către conducerea instituţiei şi acţionează, conform dispoziţiilor
trasate, în situaţii speciale, pentru acoperirea nevoilor identificate.
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Anexa nr. 14

Denumirea postului: INSPECTOR SPECIALITATE
Atribuții:
1.înregistrează, analizează şi verifică documentele financiar-contabile în conformitate cu normele existente;
2.utilizează diverse programe informatice de specialitate pentru a introduce şi a înregistra datele primare;
3.realizează balanţe contabile, bilanţuri, efectuând rapoarte cu privire la starea financiară a serviciului social;
4.urmărește respectarea standardelor minime cuprinse în legislația în vigoare și încadrarea în alocația zilnică de
hrană prevăzută de legislația în vigoare și Hotărârea Consiliului Județean Dolj, pentru centrele pentru care a fost
desemnat;
5.participă la inventarierea patrimoniului, anual sau ori de câte ori este nevoie;
6.respectă şi promovează drepturile copilului, respectiv ale persoanei adulte cu handicap, respectă şi
promovează interesul superior al copilului, respectiv interesul persoanei adulte cu handicap;
7.răspunde de elaborarea documentelor specifice domeniului propriu de activitate;
8.asigură confidenţialitatea informaţiilor la care are acces;
9.îndeplineşte atribuţii specifice conform legislaţiei în vigoare, regulamentului de organizare şi funcţionare,
metodologiilor de organizare şi funcţionare, procedurilor de lucru, altor regulamente aplicabile serviciului
social, dispoziţiilor şi notelor interne emise de către conducerea instituţiei şi acţionează, conform dispoziţiilor
trasate, în situaţii speciale, pentru acoperirea nevoilor identificate.
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Anexa nr. 15

Denumirea postului: MUNCITOR CALIFICAT
Atribuții :
1.desfăşoară activităţi de reparaţii şi întreţinere;
2.asigură utilizarea în condiţii de siguranţă a obiectelor şi echipamentelor pe care le deţine;
3.remediază, ori de câte ori este cazul, defecţiunile apărute la echipamentele și clădirile aflate în dotarea
serviciului social;
4.răspunde de utilizarea rațională a materialelor folosite cu ocazia efectuării reparațiilor și confirmă cantitățile
de materiale folosite;
5.respectă şi promovează drepturile copilului, respectiv ale persoanei adulte cu handicap, respectă şi
promovează interesul superior al copilului, respectiv interesul persoanei adulte cu handicap;
6.răspunde de elaborarea documentelor specifice domeniului propriu de activitate;
7.asigură confidenţialitatea informaţiilor la care are acces;
8.îndeplineşte atribuţii specifice conform legislaţiei în vigoare, regulamentului de organizare şi funcţionare,
metodologiilor de organizare şi funcţionare, procedurilor de lucru, altor regulamente aplicabile serviciului
social, dispoziţiilor şi notelor interne emise de către conducerea instituţiei şi acţionează, conform dispoziţiilor
trasate, în situaţii speciale, pentru acoperirea nevoilor identificate.
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Anexa nr. 2
la HCJ nr._____/_____

Avizat,
Director General
Florin Stancu

Director General Adjunct
Asistență Socială-Protecția Copilului
Violeta Manea

REGULAMENT de organizare şi funcţionare
a serviciului social Casa de Tip Familial „Elena”

Art. 1: Definiţie
(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social Casa de Tip
Familial “Elena” din cadrul Direcției Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Dolj,
aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Dolj nr.____/_____________, 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 casei şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii legali/convenţionali,
vizitatori.

Art. 2: Identificarea serviciului social
Serviciul social Casa de Tip Familial “Elena”, cod serviciu social 8790CR-C-I, este înfiinţat şi administrat
de furnizorul Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj, acreditat conform
Certificatului de acreditare nr. 000698/25.04.2014, deţine Licenţa de funcţionare provizorie nr.
1247/15.05.2020, cu sediul în Municipiul Craiova, str. Voinicului, nr. 49, județul Dolj.

Art. 3: Scopul serviciului social
Scopul serviciului social Casa de Tip Familial “Elena” este asigurarea accesului copilului cu
handicap/dizabilități, lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinților săi și pentru care s-a instituit o
măsură de protecție specială, la servicii specializate de găzduire, îngrijire, reabilitare, educație și pregătire în
vederea reintegrării sau integrării familiale și integrării/includerii sociale.
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Art. 4: Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare
(1) Serviciul social Casa de Tip Familial “Elena” 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 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, precum şi ale altor acte normative secundare aplicabile domeniului.
De asemenea, pentru buna organizare și funcționare a serviciului social sunt aplicabile toate actele
normative incidente.
(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul nr. 25/2019 privind aprobarea standardelor minime de
calitate pentru serviciile sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție specială.
(3) Serviciul social Casa de Tip Familial “Elena” este înfiinţat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Dolj nr.
4/30.01.2020 şi funcţionează în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj.
Art. 5: Principiile care stau la baza acordării serviciului social
(1) Serviciul social Casa de Tip Familial “Elena” 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 “Elena”
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 casei cu serviciul public de asistenţă socială.

Art. 6: Beneficiarii serviciilor sociale
(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Casa de Tip Familial “Elena” sunt copiii/tinerii cu
handicap/dizabilități, lipsiți, temporar sau definitiv, de ocrotirea părinţilor lor, ca urmare a stabilirii, în
condițiile legii, a măsurii plasamentului.
(2) Condiţiile de acces/admitere în centru sunt următoarele:
a) Acte necesare la dosarul beneficiarului:
-decizia de instituire a măsurii de protecție;
-documentul care atestă dizabilitatea/încadrarea în grad de handicap, după caz;
-planul de abilitare-reabilitare emis de Serviciul de Evaluare Complexă a Copilului;
-certificat de orientare școlară, după caz;
-alte documente relevante pentru identificarea nevoilor copilului și acordarea suportului necesar.
b) Criterii de eligibilitate ale beneficiarilor:
-copii cu vârsta între 7 și 18 ani, precum și tineri cu vârsta de până la 26 de ani care își continuă studiile o
singură dată la o formă de învățământ de zi;
-existența dizabilității și/sau a certificatului de încadrare în grad de handicap;
-copilului nu i s-a putut asigura protecția, ocrotirea și îngrijirea în familie sau în cadrul altor servicii din
comunitate.
c) Admiterea în cadrul Casei de Tip Familial “Elena” se face în baza măsurii de plasament (plasament în
regim de urgență sau plasament) dispusă fie de directorul general al DGASPC Dolj, fie de Comisia pentru
Protecţia Copilului, fie de către instanţa judecătorească, în condițiile legislației în vigoare din România.
d) Casa de Tip Familial “Elena” asigură beneficiarului serviciile necesare în baza unui contract de furnizare
servicii sociale, încheiat în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.
Modelul contractului de furnizare servicii sociale este prezentat în anexa nr. 1 la prezentul Regulament.
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Părţile contractante au posibilitatea modificării şi completării, după caz, a modelului de contract, acesta
putând cuprinde și alte clauze sau clauze specifice, în funcție de standardele minime de calitate aplicabile
fiecărui tip de serviciu, situația particulară a fiecărui beneficiar în parte și particularitățile (modul de
organizare și funcționare) centrului, cu respectarea legislației în vigoare și aprobarea conducerii Direcției
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj.
e) Comisia pentru Protecția Copilului sau, după caz, instanța care a dispus plasamentul copilului/tânărului în
condițiile legii, va stabili, dacă este cazul, și cuantumul contribuției lunare a părinților la întreținerea
acestuia, în condițiile stabilite de Codul Civil.
În lipsa stabilirii unui cuantum al contribuției părinților la întreținerea copilului/tânărului aflat în plasament,
serviciile sunt gratuite.
(3) Condiţii de încetare a serviciilor în cadrul Casei de Tip Familial “Elena”:
Încetarea măsurii de protecție specială este dispusă în condițiile legislației în vigoare, în următoarele situații:
-copilul poate fi reintegrat în familie;
-în situația încuviințării adopției;
-copilul a împlinit vârsta de 18 ani și nu urmează o formă de învățământ, respectiv tânărul a împlinit vârsta
de 26 de ani, situații în care se asigură transferul în sistemul de protecție pentru persoane adulte cu
dizabilități.
(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Casa de Tip Familial “Elena” 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 conferite de legislația în vigoare.
(5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Casa de Tip Familial “Elena” 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, precum și regulile generale de conduită, prevederile
regulamentare, metodologiile și procedurile de lucru din cadrul casei.
Art. 7 Activităţi şi funcţii
Principalele funcţii ale serviciului social Casa de Tip Familial “Elena” sunt următoarele:
a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarelor
activităţi:
1.reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară/
familia/reprezentantul legal, după caz;
2.găzduire pe perioadă determinată;
3. asigurarea unei alimentații corespunzătoare din punct de vedere calitativ și cantitativ;
4.îngrijire personală;
5.asistență pentru sănătate;
6.educație non formală;
7.suport emotional și, după caz, consiliere psihologică;
8.activități de recreere-socializare.
b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre
domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi:
1. elaborarea misiunii centrului în scris, afişarea acesteia în cadrul serviciului;
2. realizarea de materiale informative;
3. colaborarea cu instituțiile relevante de la nivelul comunității;
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.asigură beneficiarilor asistență și suport în cunoașterea și exercitarea drepturilor lor;
2.promovează și ia măsuri pentru prevenirea și combaterea oricăror forme de tratament abuziv, neglijent,
degradant asupra beneficiarilor;
3.utilizează mijloace de informare și comunicare corecte, transparente și accesibile.
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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/reevaluari periodice a serviciilor prestate;
3.dezvoltarea, planificarea, implementarea și îmbunătățirea permanentă a activităților desfășurate în cadrul
casei;
4. măsurarea gradului de satisfacție a beneficiarilor;
5. exercitarea controlului managerial intern, în condițiile legislației în vigoare.
e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea următoarelor
activităţi:
1. întocmirea unui proiect de buget care sa reflecte nevoile casei;
2. solicitarea dotărilor necesare bunei funcționări a casei;
3. solicitarea resurselor umane în funcție de serviciile furnizate și legislația în vigoare;
4. întocmirea fișelor de post ale angajaților;
5. evaluarea performanțelor individuale ale angajaților;
6. elaborarea propunerilor de formare profesională.
Art. 8: Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal
(1) Serviciul social

Casa de Tip Familial “Elena” funcţionează cu un număr de 9 posturi, conform

prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean nr. ............/.................., din care:
a) personal de conducere: șef centru 1 post;
b) personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă; personal de specialitate şi auxiliar: 7 posturi;
c) personal cu funcţii administrative, gospodărire, întreţinere-reparaţii, deservire: 1 post;
d) voluntari: 2 posturi.
(2) Raportul angajat/beneficiar este de 1,5/1.

Art. 9: Personalul de conducere
(1) Personalul de conducere este asigurat de:
- şef centru;
(2) Atribuţiile personalului de conducere sunt:
a) atribuții generale:
1.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.;
2.elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor şi
întocmeşte informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale (DGASPC Dolj);
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3.propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi perfecţionare;
4.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, cu avizul prealabil al conducerii DGASPC Dolj;
5.întocmeşte raportul anual de activitate;
6.asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii centrului, precum și dintre angajații si
beneficiarii centrului;
7.propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice şi a numărului de personal cu
respectarea prevederilor legale;
8.desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii centrului în comunitate, cu avizul prealabil al conducerii
DGASPC Dolj;
9.ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor
beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce și aduce la cunoștința conducerii DGASPC Dolj
rezultatele analizei;
10.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;
11.organizează activitatea personalului (răspunde de prezența personalului din subordine și de verificarea
zilnică a condicilor de prezență; întocmește lunar graficul, foaia colectivă de prezență pe baza condicii de
prezenţă) şi asigură respectarea timpului de lucru şi a regulamentului de organizare şi funcţionare;
12.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, cu avizul/aprobarea
conducerii DGASPC Dolj;
13.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, cu avizul prealabil al conducerii DGASPC Dolj;
14.participă activ la numirea/eliberarea din funcţie a personalului din cadrul serviciului, în condiţiile legii;
15.întocmeşte proiectul bugetului propriu al serviciului şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar, în
limitele de competență conform legislației în vigoare și le înaintează spre aprobare conducerii DGASPC
Dolj;
16.asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi beneficiarilor a
prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare;
17.asigură (face demersurile necesare) pentru încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a
serviciilor sociale, după caz;
18.verifică întocmirea situațiilor statistice;
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19.răspunde de gestionarea şi arhivarea documentelor din cadrul centrului și colaborează cu structurile
specializate de la nivelul Direcției privind predarea acestora la arhiva instituției conform nomenclatorului
arhivistic;
20.identifică nevoile de la nivelul centrului și întocmește referate în vederea luării unor decizii de
îmbunătățire a activității și de dotare materială corespunzătoare a structurii organizatorice pe care o conduce;
21.răspunde de repartizarea sarcinilor personalului din subordine; coordonează și controlează realizarea
corectă și în termen a acestora;
22.răspunde de evaluarea activității profesionale a personalului din subordine, anual, și ori de câte ori este
nevoie;
23.elaborează fișele de post pentru personalul din subordine și răspunde de încărcarea echilibrată cu sarcini a
acestora;
24.participă la acțiunile instituției conform dispozițiilor date de șeful ierarhic superior;
25.programează concediile de odihnă pentru salariații din subordine și urmărește efectuarea acestora și, după
caz, propune rechemarea lor;
26.răspunde de înlocuirea personalului din subordine pe perioada concediilor de odihnă, concediilor
medicale, concediilor fără salariu etc., asigurând desfășurarea optimă a activității;
27.repartizează spre rezolvare corespondența și celelalte lucrări care intră în atribuțiile structurii
organizatorice pe care o conduce și îndrumă personalul din subordine în vederea rezolvării acestora în
termenul stabilit;
28.urmărește cunoașterea de către personalul din subordine a legislației specifice domeniului de activitate și
acționează în vederea respectării acesteia;
29.asigură îndrumare și asistență personalului din subordine în vederea realizării sarcinilor de serviciu și
participă la elaborarea sau, după caz, realizarea lucrărilor de complexitate sau importanță deosebită;
30.asigură în conformitate cu legislația în vigoare, respectarea normelor de disciplină de către salariații din
subordine și informează Directorul General de abaterile disciplinare săvârșite de salariații din subordine;
31.răspunde de confidențialitatea datelor și lucrărilor executate, stabilind reguli pentru personalul din
subordine pentru a fi păstrată confidențialitatea acestora;
32.asigură accesul la date a persoanelor din afara instituției (cu temă de control) și informează conducerea
despre modul și stadiul desfășurării controlului;
33.emite note interne pentru personalul din subordine;
34.răspunde de registrele care sunt întocmite în cadrul structurii organizatorice în ceea ce privește realitatea,
legalitatea și corectitudinea datelor ;
35.răspunde de circuitul documentelor de la nivelul structurii organizatorice pe care o conduce;
36.răspunde de elaborarea și respectarea procedurilor scrise și formalizate pentru activitățile desfășurate în
cadrul structurii organizatorice pe care o conduce;
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37.aduce la cunoștința personalului din subordine Regulamentul Intern, Regulamentul de Organizare și
Funcționare, Codul etic, Codul de conduită ale DGASPC Dolj, precum și procedurile operaționale, pe bază
de semnatură și răspunde de respectarea prevederilor acestora;
38.respectă prevederile Regulamentului Intern, Regulamentului de Organizare și Functionare, Codului etic,
Codului de conduită ale DGASPC Dolj, precum și prevederile procedurilor operaționale ale structurii
organizatorice pe care o conduce;
39.răspunde de organizarea și desfășurarea efectivă a verificării prezenței beneficiarilor în centru și
sesizează de îndată conducerea instituției și organele abilitate în situația identificării absenței
nemotivate/nejustificate a acestora;
40.primește și soluționează orice alte sarcini dispuse de seful ierarhic superior, pentru buna organizare și
desfășurare a activității la nivelul centrului ;
41.îndeplinește și alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil, precum și în actele
normative incidente organizării și desfășurării activității la nivelul centrului.
b.Atribuții de responsabil de proces al sistemului managementului calității:
1.elaborează procedurile operaționale;
2.colaborează îndeaproape cu RMC;
3.inițiază acțiuni de prevenire a apariției oricărei neconformități referitoare la servicii, procese și la sistemul
managementul calității;
4.identifică și înregistrează orice probleme referitoare la servicii, procese și la sistemul managementul
calității;
5.inițiază, recomandă sau furnizează soluții pe căi prestabilite;
6.verifică implementarea soluțiilor.
c.Atribuţii specifice implementării și/sau dezvoltării sistemului de control intern managerial:
c.1 Atribuții privind procedurile de sistem/operaționale:
1.stabilește obiectivele specifice și activitățile compartimentului;
2.dispune elaborarea evidenței activităților procedurale pentru procedurile de sistem/operaționale aplicabile
la nivelul compartimentului;
3.dispune transmiterea evidenței activităților procedurale pentru procedurile de sistem, Secretariatului
tehnic al Comisiei de Monitorizare;
4.stabilește persoanele responsabile cu elaborarea procedurilor de sistem/operaționale;
5.verifică Diagrama de proces;
6.verifică procedura de sistem/operaționale și o semnează;
7.retransmite procedura responsabilului cu elaborarea și actualizarea, ori de câte ori este cazul pentru
modificări și completări;
8.dispune transmiterea procedurii Secretariatului tehnic al Comisiei de Monitorizare;
9.dispune măsuri pentru actualizarea procedurilor de sistem/operaționale.
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c.2 Atribuții în procesul de gestionare a riscurilor:
-desemnează responsabilul cu riscurile de la nivelul compartimentului;
-analizează, evaluează şi decide asupra riscurilor incluse în Formularele de alertă a riscurilor;
-aprobă Registrul de riscuri la nivelul compartimentului;
-monitorizează implementarea măsurilor de control aferente Planului de măsuri, aprobat la nivelul entităţii,
prin Fişele de urmărire a riscurilor;
-aprobă Raportul anual privind procesul de gestionare a riscurilor pe compartiment, pe care îl transmite
Secretariatului tehnic al Comisiei de Monitorizare.
c.3 Alte atribuții în domeniul controlului managerial intern:
1.inventariază documentele şi fluxurile de informaţii care intră/ies din structurile organizatorice, respectiv
instituție, procesările care au loc, destinaţiile documentelor, fluxurile de comunicare între structurile
organizatorice din instituție, cu nivelele ierarhic superioare de management şi cu alte entităţi publice;
2.efectuează operaţiunea de autoevaluare a subsistemului de control intern managerial existent la nivelul
structurii organizatorice conduse, prin completarea chestionarului de autoevaluare prevăzut în legislația în
vigoare;
3.ia măsuri pentru îmbunătăţirea subsistemelor de control intern managerial din cadrul structurii
organizatorice conduse.
(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.
Art. 10: Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă. Personal de specialitate şi auxiliar
(1) Personalul de specialitate este:
-5 posturi instructor educație (235204);
-1 post educator (235203);
-1 post asistent medical (325901);
(2) Atribuţiile personalului de specialitate sunt prezentate în anexele nr. 2-4, care fac parte integrantă din
prezentul regulament.
-instructor educație - vezi anexa nr.2, parte integrantă a prezentului regulament;
-educator - vezi anexa nr.3, parte integrantă a prezentului regulament.
-asistent medical - vezi anexa nr.4, parte integrantă a prezentului regulament.
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Art. 11:Personalul administrativ, gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire
(1) Personalul administrativ asigură activităţile auxiliare serviciului social:
-1 post muncitor calificat (bucătar);
(2) Atribuţiile personalului administrativ, gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire sunt prezentate în anexa
nr. 5, care face parte integrantă din prezentul regulament.
-muncitor calificat (bucătar) - vezi anexa nr. 5, parte integrantă a prezentului regulament.
Art. 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) contribuţia persoanelor beneficiare sau a întreţinătorilor acestora, după caz;
b) bugetul local al judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti;
c) bugetele locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, respectiv bugetele locale ale sectoarelor
municipiului Bucureşti;
d) bugetul de stat;
e) donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori juridice din ţară şi din străinătate;
f) fonduri externe rambursabile şi nerambursabile;
g) alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
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Anexa nr.1

Contract de furnizare servicii sociale
Nr__________/data___________________
Părţile contractante:

1. __________________________________ în calitate de manager de caz

în cadrul Serviciului

Management de Caz pentru Copil de la nivelul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului
Dolj, acronim D.G.A.S.P.C. Dolj - furnizor de servicii sociale, cu sediul în Craiova, b-dul Nicolae Titulescu,
nr. 22, judeţul Dolj, cod de înregistrare fiscală 17104359, certificatul de acreditare seria AF nr. 000698
și
2.

_______________________________,

domiciliat/domiciliată

în

localitatea

_______________,

str.__________________ nr________ , judeţul/sectorul ___________________________ , codul numeric
personal ________________________________, posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria _____________ nr.
________________, eliberat/eliberată la data de______________, în calitate de părinte/reprezentant legal
(conform

_____________________________________)

________________________________(numele

si

al

prenumele

copilului),

copilului
născut

la

data

de_______________CNP___________________________, denumit în continuare beneficiar

3.

_______________________________,

domiciliat/domiciliată

în

localitatea

_______________,

str.__________________ nr________ , judeţul/sectorul ___________________________ , codul numeric
personal ________________________________, posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria _____________ nr.
________________, eliberat/eliberată la data de______________, denumit în continuare beneficiar

(1) având în vedere:
-Planul individualizat de protectie nr.____________/_________;
-Evaluarea psiho-sociala/detaliată nr. ____________/_______________;
-S.C/Hot. CPC nr.________________/____________________.
(2)convin asupra următoarelor:
1.Definiţii:
1.1.contract de furnizare servicii sociale - actul juridic încheiat între o persoană fizică sau juridică, publică
ori privată, acreditată conform legii să acorde servicii sociale, denumită furnizor de servicii sociale, şi o
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persoană fizică aflată în situaţie de risc sau de dificultate socială, denumită beneficiar de servicii sociale,
care exprimă acordul de voinţă al acestora în vederea acordării de servicii sociale;
1.2.furnizor de servicii sociale - persoana fizică sau juridică, publică ori privată, acreditată conform legii în
vederea acordării de servicii sociale, prevăzută la art. 11 din Ordonanţa Guvernului nr. 68/2003 privind
serviciile sociale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 515/2003, cu modificările şi
completările ulterioare;
1.3.beneficiar de servicii sociale - persoana aflată în situaţie de risc şi de dificultate socială, împreună cu
familia acesteia, care necesită servicii sociale, conform planului individualizat de protectie;
1.4.servicii sociale - ansamblu de măsuri şi acţiuni realizate pentru a răspunde nevoilor sociale individuale,
familiale sau de grup, în vederea prevenirii şi depăşirii unor situaţii de dificultate, vulnerabilitate sau de
dependenţă pentru prezervarea autonomiei şi protecţiei persoanei, pentru prevenirea marginalizării şi
excluziunii sociale, pentru promovarea incluziunii sociale şi în scopul creşterii calităţii vieţii, definite în
condiţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului 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 furnizorului 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 protectie - modificarea sau completarea adusă PIP
pe baza rezultatelor reevaluării situaţiei beneficiarului de servicii sociale;
1.7.contribuţia beneficiarului de servicii sociale - cotă-parte din costul total al serviciului/serviciilor
acordat/acordate de furnizorul de servicii sociale, în funcţie de tipul serviciului şi de situaţia materială a
beneficiarului de servicii sociale, şi care poate fi în bani, 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 îndeplini valorificându-şi maximal potenţialul psiho-fizic;
1.9.standarde minime obligatorii - ansamblul de cerinţe privind calitatea îngrijirii, cadrul organizatoric şi
material, resursele umane şi financiare în vederea atingerii nivelului de performanţă obligatoriu pentru toți
furnizorii de servicii sociale specializate, aprobate în condiţiile legii;
1.10.modificări de drept ale contractului de furnizare servicii - modificările aduse contractelor de furnizare
servicii în mod independent de voinţa părţilor, în temeiul prevederilor unui act normativ;
1.11.forţa majoră - eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinii
acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi,
respectiv, îndeplinirea acestuia;
1.12.evaluarea iniţială - activitatea de identificare/determinare a naturii cauzelor, a stării actuale de
dezvoltare şi de integrare socială a beneficiarului de servicii sociale, precum şi a prognosticului acestora,
efectuată prin utilizarea de metode şi tehnici specifice profesiilor sociale, de către furnizorul de servicii
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sociale. Scopurile evaluării sunt cunoaşterea şi înţelegerea problemelor cu care se confruntă beneficiarul de
servicii sociale şi identificarea măsurilor iniţiale pentru elaborarea planului iniţial de măsuri;
1.13. planul individualizat de protectie (PIP)- document prin care se realizează planificarea serviciilor,
prestaţiilor şi măsurilor de protecţie specială a copilului, pe baza evaluării psihosociale a acestuia şi a
familiei sale, în vederea integrării copilului care a fost separat de familia sa, într-un mediu familial stabil
permanent, în cel mai scurt timp posibil.
1.14.evaluarea detaliată - activitatea de investigare şi analiză a stării actuale de dezvoltare şi de integrare
socială a beneficiarului de servicii sociale, a cauzelor care au generat şi care întreţin situaţia de dificultate în
care acesta se află, precum şi a prognosticului acestora, utilizându-se instrumente şi tehnici standardizate
specifice domeniilor: asistenţă socială, psihologic, educaţional, medical, juridic.

2.Obiectul contractului
2.1.) Obiectul contractului îl constituie acordarea serviciilor prevăzute în Planul Individualizat de Protecție
2.2.) Descrierea serviciilor sociale acordate de furnizorul de servicii sociale:
Conform Planului Individualizat de Protecție
3.Costurile serviciilor sociale acordate şi contribuţia beneficiarului de servicii sociale
3.1.Costul total pe lună al serviciilor sociale prevăzute la pct. 2 este : conform legii.
3.2.Costul pe lună pentru fiecare serviciu social acordat este după cum urmează:
- pentru serviciile prevăzute în Planul Individualizat de Protecție costul pe lună este: conform legii
3.3.Contribuţia beneficiarului pentru serviciile sociale primite este după cum urmează:
Conform S.C/Hot. CPC nr.________________/____________________.
3.4.Contribuţia beneficiarului de servicii sociale nu va influenţa acordarea serviciilor sociale şi nu va
îngreuna posibilitatea acestuia de a ieşi din starea de dificultate.

4.Durata contractului
4.1.Prezentul contract intră în vigoare de la data semnării lui de către părți și este valabil pe perioada
implementării planului individualizat de protecție.

5.Etapele procesului de acordare a serviciilor sociale:
5.1 implementarea măsurilor prevăzute în planul individualizat de protectie
5.2 reevaluarea periodică a situației beneficiarului de servicii sociale
5.3 revizuirea planului individualizat de protectie în vederea adaptării serviciilor sociale la nevoile
beneficiarului.
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6.Drepturile furnizorului de servicii sociale:
6.1.de a verifica veridicitatea informaţiilor primite de la beneficiarul de servicii sociale;
6.2.de a sista acordarea serviciilor sociale către beneficiar în cazul în care constată că acesta i-a furnizat
informaţii eronate;
6.3.de a utiliza, în condiţiile legii, date denominalizate în scopul întocmirii de statistici pentru dezvoltarea
serviciilor sociale.
7.Obligaţiile furnizorului de servicii sociale:
7.1.să respecte drepturile şi libertăţile fundamentale ale beneficiarului în acordarea serviciilor sociale,
precum şi drepturile beneficiarului de servicii sociale, rezultate din prezentul contract;
7.2.să acorde servicii sociale prevăzute în planul individualizat de protectie, cu respectarea acestuia şi a
standardelor minime obligatorii;
7.3.să depună toate diligentele pentru a asigura beneficiarul de continuitatea serviciilor sociale furnizate, în
cazurile de încetare a prezentului contract prevăzute la pct. 12.1 şi 13.1 lit. a) şi d); asigurarea continuităţii
serviciilor sociale se va realiza şi prin subcontractare şi cesiune de servicii sociale;
7.4.să fie receptiv şi să ţină cont de toate eforturile beneficiarului de servicii sociale în îndeplinirea
obligaţiilor contractuale şi să considere că beneficiarul şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale în măsura în
care a depus toate eforturile;
7.5.să informeze beneficiarul de servicii sociale asupra:
- conţinutului serviciilor sociale şi condiţiilor de acordare a acestora;
- oportunităţii acordării altor servicii sociale;
- listei la nivel local cuprinzând furnizorii acreditaţi să acorde servicii sociale;
- regulamentului de ordine internă;
- oricărei modificări de drept a contractului;
7.6.să reevalueze periodic situaţia beneficiarului de servicii sociale, şi, după caz, să completeze şi/sau să
revizuiască planul individualizat de protectie exclusiv în interesul acestuia;
7.7.să respecte, conform legii, confidenţialitatea datelor şi informaţiilor referitoare la beneficiarul de servicii
sociale;
7.8.să ia în considerare dorinţele şi recomandările obiective ale beneficiarului cu privire la acordarea
serviciilor sociale;
7.9.să utilizeze contribuţia beneficiarului de servicii sociale exclusiv pentru acoperirea cheltuielilor legate de
acordarea serviciilor sociale;
7.10.de a informa serviciul public de asistenţă în a cărui rază teritorială locuieşte beneficiarul asupra
nevoilor identificate şi serviciilor sociale propuse a fi acordate.
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8.Drepturile beneficiarului
8.1.În procesul de acordare a serviciilor sociale prevăzute la pct. 2, furnizorul de servicii sociale va respecta
drepturile şi libertăţile fundamentale ale beneficiarului de servicii sociale.
8.2.Beneficiarul are următoarele drepturi contractuale:
a)de a primi servicii sociale prevăzute în planul individualizat de protectie;
b)de a i se asigura continuitatea serviciilor sociale atât timp cât se menţin condiţiile care au generat situaţia
de dificultate;
c)de a refuza, în condiţii obiective, primirea serviciilor sociale;
d)de a fi informat, în timp util şi în termeni accesibili, asupra:
- drepturilor sociale, măsurilor legale de protecţie şi asupra situaţiilor de risc;
- modificărilor intervenite în acordarea serviciilor sociale;
- oportunităţii acordării altor servicii sociale;
- listei la nivel local cuprinzând furnizorii acreditaţi să acorde servicii sociale;
- regulamentului de ordine internă;
e)de a participa la evaluarea serviciilor sociale primite şi la luarea deciziilor privind intervenţia socială care i
se aplică, putând alege variante de intervenţie, dacă ele există;
f)dreptul de a avea acces la propriul dosar în condițiile legii;
g)de a-şi exprima nemulţumirea cu privire la acordarea serviciilor sociale.
9. Obligaţiile beneficiarului:
9.1.să participe activ în procesul de furnizare a serviciilor sociale şi la reevaluarea şi revizuirea planului
individualizat de protectie, în raport cu vârsta, situația de dependență,etc;
9.2.să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitatea şi situaţia familială, medicală, economică şi
socială şi să permită furnizorului de servicii sociale verificarea veridicităţii acestora;
9.3.să respecte termenele şi clauzele stabilite în cadrul planului individualizat de protecție;
9.4.să anunţe orice modificare intervenită în legătură cu situaţia sa personală pe parcursul acordării
serviciilor sociale;
9.5.să respecte regulamentul de ordine internă al furnizorului de servicii sociale (reguli de comportament,
program, persoanele de contact etc.), prevederile regulamentului de organizare și funcționare, precum și
regulile generale de conduită, metodologiile și procedurile de lucru din cadrul serviciului;
10. Soluţionarea reclamaţiilor
10.1.Beneficiarul are dreptul de a formula verbal şi/sau în scris reclamaţii cu privire la acordarea serviciilor
sociale.
10.2.Reclamaţiile pot fi adresate furnizorului de servicii sociale direct sau prin intermediul oricărei persoane
din cadrul echipei de implementare a planului individualizat de protectie.
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10.3.Furnizorul de servicii sociale are obligaţia de a analiza conţinutul reclamaţiilor, consultând atât
beneficiarul de servicii sociale, cât şi specialiştii implicaţi în implementarea planului individualizat de
protectie şi de a formula răspuns în termen de maximum 10 zile de la primirea reclamaţiei.
10.4.Dacă beneficiarul de servicii sociale nu este mulţumit de soluţionarea reclamaţiei, acesta se poate
adresa în scris Comisiei de mediere socială de la nivelul judeţului Dolj , care va clarifica prin dialog
divergenţele dintre părţi sau, după caz, instanţei de judecată competente.

11.Litigii
11.1.Litigiile născute în legătură cu încheierea, executarea, modificarea şi încetarea ori 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 furnizorul de servicii sociale şi
beneficiarul de servicii sociale nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate
solicita Comisiei de mediere socială mijlocirea soluţionării divergenţelor sau se poate adresa instanţelor
judecătoreşti competente.

12. Rezilierea contractului
12.1.Constituie motiv de reziliere a prezentului contract următoarele:
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 către beneficiarul de servicii sociale a regulamentului de ordine interioară
al furnizorului de servicii sociale;
c)încălcarea de către furnizorul de servicii sociale a prevederilor legale cu privire la serviciile sociale, dacă
este invocată de beneficiarul de servicii sociale;
d)retragerea autorizaţiei de funcţionare sau a acreditării furnizorului de servicii sociale;
e)limitarea domeniului de activitate pentru care furnizorul de servicii sociale a fost acreditat, în măsura în
care este afectată acordarea serviciilor către beneficiarul de servicii sociale;
f)schimbarea obiectului de activitate al furnizorului de servicii sociale, în măsura în care este afectată
acordarea serviciilor către beneficiarul de servicii sociale.

13.Încetarea contractului
13.1.Constituie motiv de încetare a prezentului contract următoarele:
a)expirarea duratei pentru care a fost încheiat contractul;
b)acordul părţilor privind încetarea contractului;
c)scopul contractului a fost atins;
d)forţa majoră, dacă este invocată.
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14.Dispoziţii finale
14.1.Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului contract, de a conveni 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.
14.2.Prevederile prezentului contract se vor completa cu prevederile legislaţiei în vigoare în domeniu.
14.3.Limba care guvernează prezentul contract este limba română.
14.4.Prezentul contract va fi interpretat conform legilor din România.
14.5.Furnizorul de servicii sociale realizează monitorizarea şi evaluarea serviciilor sociale acordate.
*) Anexe la contract:
-Planul individualizat de protectie nr.____________/_________;
-Evaluarea psiho-sociala/detaliată nr. ____________/_______________;
-S.C/Hot. CPC nr._____________/_______________
-Reevaluarea nr._______________/______________.
Prezentul contract de furnizare servicii a fost încheiat în ………. exemplare.

Furnizor de servicii sociale
DGASPC Dolj
Părinte/reprezentant legal

Manager de caz
Nume si prenume________________

Nume si prenume________________

Semnatura_____________________

Semnatura_____________________

Beneficiar
Nume și prenume________________
Semnătura______________________
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Anexa nr. 2

Denumirea postului: INSTRUCTOR EDUCAȚIE
Atribuții:
1.asigură și răspunde de igiena beneficiarilor;
2.asigură și răspunde de igiena spațiilor destinate beneficiarilor;
3.asigură suport în alimentarea beneficirilor în funcție de nevoile acestora;
4.asigură activitățile de îmbrăcare/dezbrăcare a beneficiarilor, după caz;
5.asigură igiena echipamentului și a cazarmamentului destinat beneficiarilor;
6.respectă procedurile de manipulare a materialelor sanitare, materialelor de curățenie și a deșeurilor de
orice tip;
7.asigură suportul necesar în desfășurarea tuturor activităților beneficiarilor;
8.oferă asistență și consiliere în efectuarea temelor pentru a asigura o pregătire optimă a elevilor, în
conformitate cu standardele școlare;
9.răspunde de securitatea și integritatea beneficiarilor în timpul programului de lucru, având obligația
supravegherii permanente a acestora;
10.cunoaște particularitățile de vârstă și diferențele individuale de conduită ale beneficiarilor, astfel încât să
poată stabili o comunicare și relații adecvate cu aceștia;
11.abordează relațiile cu beneficiarii în mod nediscriminator, fără antipatii sau favoritisme;
12.asigură, după caz, prepararea hranei, conform meniului aprobat şi cu respectarea procedurilor de
alimentaţie;
13.cunoaște, respectă și aplică procedurile de sesizare și reclamare și le aduce la cunoștința celor ce solicită
acest lucru ori de câte ori este nevoie;
14.asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a
standardelor minime de calitate aplicabile şi a regulamentului de organizare și funcționare a casei;
15.colaborează cu specialişti din alte servicii/centre în vederea soluţionării cazurilor, identificării de resurse
etc., cu avizul conducerii ierarhic superioare;
16.monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;
17.sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de nerespectare
a prevederilor regulamentului de organizare și funcționare a casei etc.;
18.întocmeşte rapoarte periodice, sau ori de câte ori este nevoie, cu privire la activitatea derulată;
19.face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării legislaţiei;
20.îndeplineşte și alte atribuţii specifice prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil, în legislaţia în
vigoare, în regulamentul de organizare şi funcţionare, în metodologiile de organizare şi funcţionare, în
procedurile de lucru, în alte regulamente aplicabile serviciului social, în dispoziţiile şi în notele interne
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emise de către conducerea instituţiei şi acţionează, conform dispoziţiilor trasate în situaţii speciale pentru
acoperirea nevoilor identificate;
21.respectă şi promovează drepturile copilului, respectiv ale persoanei adulte cu handicap, respectă şi
promovează interesul superior al copilului, respectiv interesul persoanei adulte cu handicap;
22.răspunde de elaborarea documentelor specifice domeniului propriu de activitate;
23.îndeplinește, conform dispoziției directorului general, atribuții de gestionar;
24.asigură confidenţialitatea informaţiilor la care are acces.
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Anexa nr. 3

Denumirea postului: EDUCATOR
Atribuții:
1.participă alături de ceilalți specialiști la întocmirea evaluării detaliate a beneficiarilor;
2.participă și răspunde, alături de ceilalți specialiști, de realizarea și îndeplinirea Programului personalizat de
interventie, în funcţie de nevoile şi particularităţile fiecărui copil în parte, conform competențelor și limitelor
profesiunii sale;
3.participa la organizarea și desfășurarea activității educative recuperatorii;
4.organizează și asigură petrecerea timpului liber al copiilor din unitate;
5.elaborează și prezintă conducerii necesarul de materiale didactice necesare beneficiarilor de care se ocupă;
6.răspunde de securitatea și integritatea copiilor în timpul programului de lucru;
7.asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a
standardelor minime de calitate aplicabile şi a regulamentului de organizare și funcționare a casei;
8.colaborează cu specialişti din alte servicii/centre în vederea soluţionării cazurilor, identificării de resurse
etc., cu avizul conducerii ierarhic superioare;
9.monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;
10.sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de nerespectare
a prevederilor regulamentului de organizare și funcționare a casei etc.;
11.întocmeşte rapoarte periodice, sau ori de câte ori este nevoie, cu privire la activitatea derulată;
12.face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării legislaţiei;
13.îndeplineşte și alte atribuţii specifice prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil, în legislaţia în
vigoare, în regulamentul de organizare şi funcţionare, în metodologiile de organizare şi funcţionare, în
procedurile de lucru, în alte regulamente aplicabile serviciului social, în dispoziţiile şi în notele interne
emise de către conducerea instituţiei şi acţionează, conform dispoziţiilor trasate în situaţii speciale pentru
acoperirea nevoilor identificate;
14.respectă şi promovează drepturile copilului, respectiv ale persoanei adulte cu handicap, respectă şi
promovează interesul superior al copilului, respectiv interesul persoanei adulte cu handicap;
15.răspunde de elaborarea documentelor specifice domeniului propriu de activitate;
16.îndeplinește, conform dispoziției directorului general, atribuții de gestionar;
17.asigură confidenţialitatea informaţiilor la care are acces.
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Anexa nr. 4

Denumirea postului: ASISTENT MEDICAL
Atribuții:
1. supraveghează starea de sănătate a beneficiarilor aflaţi sub măsură de protecţie în cadrul serviciului;
2.efectuează sau participă, după caz, la acordarea serviciilor medicale beneficiarilor;
3. ține evidența materialelor și medicamentelor folosite din aparatul de urgenta;
4.colaborează și respectă indicațiile medicului de familie la care sunt înscriși beneficiarii;
5. efectuează triajul medical al beneficiarilor;
6. supraveghează evoluția stării de sănătate a beneficiarilor;
7. asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a
standardelor minime de calitate aplicabile şi a regulamentului de organizare și funcționare a casei;
8. colaborează cu specialişti din alte servicii/centre în vederea soluţionării cazurilor, identificării de resurse
etc., cu avizul conducerii ierarhic superioare;
9.monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;
10.sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de nerespectare
a prevederilor regulamentului de organizare și funcționare a casei etc.;
11.întocmeşte rapoarte periodice, sau ori de câte ori este nevoie, cu privire la activitatea derulată;
12.face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării legislaţiei;
13.îndeplineşte și alte atribuţii specifice prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil, în legislaţia în
vigoare, în regulamentul de organizare şi funcţionare, în metodologiile de organizare şi funcţionare, în
procedurile de lucru, în alte regulamente aplicabile serviciului social, în dispoziţiile şi în notele interne
emise de către conducerea instituţiei şi acţionează,conform dispoziţiilor trasate în situaţii speciale pentru
acoperirea nevoilor identificate;
14.respectă şi promovează drepturile copilului, respectiv ale persoanei adulte cu handicap, respectă şi
promovează interesul superior al copilului, respectiv interesul persoanei adulte cu handicap;
15.răspunde de elaborarea documentelor specifice domeniului propriu de activitate;
16.asigură confidenţialitatea informaţiilor la care are acces.
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Anexa nr. 5
Denumirea postului: MUNCITOR CALIFICAT (BUCĂTAR)
Atribuții:
1.asigură prepararea hranei, conform meniului aprobat şi cu respectarea procedurilor de alimentaţie;
2.asigură respectarea normativelor sanitare în vigoare în ceea ce priveşte prepararea alimentelor şi asigură
igiena în spaţiile de prelucrare şi preparare a hranei şi servire a meselor;
3.participă la întocmirea meniului săptămânal;
4.ține cont de nivelul de perisabilitate și termenul de valabilitate al alimentelor;
5.este responsabil de scoaterea imediată din uz a produselor alimentare ce nu corespund organoleptic;
6.recoltează probele alimentare pe care le pastrează în frigider, conform normelor legale în vigoare;
7.răspunde de pregătirea la timp a mesei şi de calitatea meniului;
8.respectă şi promovează drepturile copilului, respectiv ale persoanei adulte cu handicap, respectă şi
promovează interesul superior al copilului, respectiv interesul persoanei adulte cu handicap;
9.răspunde de elaborarea documentelor specifice domeniului propriu de activitate;
10.asigură confidenţialitatea informaţiilor la care are acces;
11.îndeplineşte atribuţii specifice conform legislaţiei în vigoare, regulamentului de organizare şi funcţionare,
metodologiilor de organizare şi funcţionare, procedurilor de lucru, altor regulamente aplicabile serviciului
social, dispoziţiilor şi notelor interne emise de către conducerea instituţiei şi acţionează, conform
dispoziţiilor trasate, în situaţii speciale, pentru acoperirea nevoilor identificate.

23

Anexa nr. 3
la HCJ nr._____/_____

Avizat,
Director General
Florin Stancu

Director General Adjunct
Asistență Socială-Protecția Copilului
Violeta Manea

REGULAMENT de organizare şi funcţionare
a serviciului social Casa “Speranța”

Art. 1: Definiţie
(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social Casa
“Speranța” din cadrul Direcției Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Dolj,
aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Dolj nr.____/_____________, 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 casei şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii legali/convenţionali,
vizitatori.

Art. 2: Identificarea serviciului social
Serviciul social Casa “Speranța”, cod serviciu social 8790CR-C-I, este înfiinţat şi administrat de furnizorul
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj, acreditat conform Certificatului de
acreditare nr. 000698/25.04.2014, deţine Licenţa de funcţionare nr. 0001605/25.10.2016, cu sediul în
Craiova, strada Aleea Ghețișoarei, Nr.24, Bl.159 J, Sc.1, Ap.6, județul Dolj.

Art. 3: Scopul serviciului social
Scopul serviciului social Casa “Speranța” este asigurarea accesului copilului/tânărului, lipsit temporar sau
definitiv de ocrotirea părinților săi și pentru care s-a instituit o măsură de protecție specială, la găzduire,
îngrijire, educaţie, sprijin şi pregătire în vederea reintegrării sau integrării familiale şi socio-profesionale.
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Art. 4: Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare
(1) Serviciul social Casa “Speranța” 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 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, precum şi ale altor acte normative secundare aplicabile domeniului.
De asemenea, pentru buna organizare și funcționare a serviciului social sunt aplicabile toate actele
normative incidente.
(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul nr. 25/2019 privind aprobarea standardelor minime de
calitate pentru serviciile sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție specială.
(3) Serviciul social Casa “Speranța” este înfiinţat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Dolj nr.
154/10.12.2002 şi funcţionează în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj.
Art. 5: Principiile care stau la baza acordării serviciului social
(1) Serviciul social Casa “Speranța” 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 “Speranța” 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 casei cu serviciul public de asistenţă socială.

Art. 6: Beneficiarii serviciilor sociale
(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Casa “Speranța” sunt copiii cu vârsta între 7 și 18 ani,
precum și tinerii cu vârsta de până la 26 de ani care își continuă studiile o singură dată la o formă de
învățământ de zi, separați temporar sau definitiv de părinții lor, ca urmare a stabilirii, în condițiile legii, a
măsurii plasamentului.
(2) Condiţiile de acces/admitere în centru sunt următoarele:
a) Acte necesare:
-decizia de instituire a măsurii de protecție specială;
-documente de evaluare inițială;
-alte documente relevante pentru identificarea nevoilor copilului/tânărului și acordarea suportului necesar.
b) Criterii de eligibilitate a beneficiarilor:
-copii cu vârsta între 7 și 18 ani, precum și tineri cu vârsta de până la 26 de ani care își continuă studiile o
singură dată la o formă de învățământ de zi;
-copilului nu i s-a putut asigura protecția, ocrotirea și îngrijirea în familie sau în cadrul altor servicii din
comunitate;
-sunt îndeplinite condițiile de instituire a măsurii de protecție specială în conformitate cu prevederile
legislației în vigoare.
c) Admiterea în cadrul Casei “Speranța” se face în baza măsurii de plasament (plasament în regim de
urgență sau plasament) dispusă fie de directorul general al DGASPC Dolj, fie de Comisia pentru Protecţia
Copilului, fie de către instanţa judecătorească, în condițiile legislației în vigoare din România.
d) Casa “Speranța” asigură beneficiarului serviciile necesare în baza unui contract de furnizare servicii
sociale, încheiat în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.
Modelul contractului de furnizare servicii sociale este prezentat în anexa nr. 1 la prezentul Regulament.
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Părţile contractante au posibilitatea modificării şi completării, după caz, a modelului de contract, acesta
putând cuprinde și alte clauze sau clauze specifice, în funcție de standardele minime de calitate aplicabile
fiecărui tip de serviciu, situația particulară a fiecărui beneficiar în parte și particularitățile (modul de
organizare și funcționare) centrului, cu respectarea legislației în vigoare și aprobarea conducerii Direcției
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj.
e) Comisia pentru Protecția Copilului sau, după caz, instanța care a dispus plasamentul copilului/tânărului în
condițiile legii, va stabili, dacă este cazul, și cuantumul contribuției lunare a părinților la întreținerea
acestuia, în condițiile stabilite de Codul Civil.
În lipsa stabilirii unui cuantum al contribuției părinților la întreținerea copilului/tânărului aflat în plasament,
serviciile sunt gratuite.
(3) Condiţii de încetare a serviciilor în cadrul Casei “Speranța”:
Încetarea măsurii de protecție specială este dispusă în condițiile legislației în vigoare, în următoarele situații:
-copilul poate fi reintegrat în familie;
-în situația încuviințării adopției;
-copilul a împlinit vârsta de 18 ani și nu urmează o formă de învățământ, respectiv tânărul a împlinit vârsta
de 26 de ani.
(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Casa “Speranța” 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 conferite de legislația în vigoare.
(5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Casa “Speranța” 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, precum și regulile generale de conduită, prevederile
regulamentare, metodologiile și procedurile de lucru din cadrul casei.
Art. 7 Activităţi şi funcţii
Principalele funcţii ale serviciului social Casa „Speranța” sunt următoarele:
a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarelor
activităţi:
1.reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară/
familia/reprezentantul legal, după caz;
2.găzduire pe perioadă determinată;
3.asigurarea unei alimentații corespunzătoare din punct de vedere calitativ și cantitativ;
4.îngrijire personală;
5.educație;
6.sprijin emoțional;
7.consiliere;
8.dezvoltarea deprinderilor de viață independentă;
9.activități în vederea reintegrării/integrării familiale;
10.activități în vederea reintegrării/integrării socio-profesionale;
11.recreere și socializare.
b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre
domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi:
1. elaborarea misiunii casei şi afişarea acesteia într-un loc vizibil în cadrul casei;
2. realizarea de materiale informative;
3. colaborarea cu instituțiile relevante de la nivelul comunității;
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.asigură beneficiarilor asistență și suport în cunoașterea și exercitarea drepturilor lor;
2.promovează și ia măsuri pentru prevenirea și combaterea oricăror forme de tratament abuziv, neglijent,
degradant asupra beneficiarilor;
3.utilizează mijloace de informare și comunicare corecte, transparente și accesibile.
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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/reevaluari periodice a serviciilor prestate;
3.dezvoltarea, planificarea, implementarea și îmbunătățirea permanentă a activităților desfășurate în cadrul
casei;
4. măsurarea gradului de satisfacție a beneficiarilor;
5. exercitarea controlului managerial intern, în condițiile legislației în vigoare.
e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea următoarelor
activităţi:
1. întocmirea unui proiect de buget care sa reflecte nevoile casei;
2. solicitarea dotărilor necesare bunei funcționări a casei;
3. solicitarea resurselor umane în funcție de serviciile furnizate și legislația în vigoare;
4. întocmirea fișelor de post ale angajaților;
5. evaluarea performanțelor individuale ale angajaților;
6. elaborarea propunerilor de formare profesională.
Art. 8: Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal
(1)Serviciul social Casa "Speranta" funcţionează cu un număr de 7 posturi, conform prevederilor Hotărârii
Consiliului Judeţean nr. _________/__________________, din care:
a) personal de conducere: şef centru*;
b) personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă; personal de specialitate şi auxiliar: 7 posturi;
c) voluntari: 2 posturi.
*şef centru 1 post – asigură coordonarea și conducerea Complexului de Servicii Specializate de Tip Rezidenţial
Copii „Craiovița” -I-.

(2) Raportul angajat/beneficiar este de 1,16/1.

Art. 9: Personalul de conducere
(1) Personalul de conducere este asigurat de:
- şef centru;
(2) Atribuţiile personalului de conducere sunt:
a) atribuții generale:
1.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.;
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2.elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor şi
întocmeşte informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale (DGASPC Dolj);
3.propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi perfecţionare;
4.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, cu avizul prealabil al conducerii DGASPC Dolj;
5.întocmeşte raportul anual de activitate;
6.asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii centrului, precum și dintre angajații si
beneficiarii centrului;
7.propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice şi a numărului de personal cu
respectarea prevederilor legale;
8.desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii centrului în comunitate, cu avizul prealabil al conducerii
DGASPC Dolj;
9.ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor
beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce și aduce la cunoștința conducerii DGASPC Dolj
rezultatele analizei;
10.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;
11.organizează activitatea personalului (răspunde de prezența personalului din subordine și de verificarea
zilnică a condicilor de prezență; întocmește lunar graficul, foaia colectivă de prezență pe baza condicii de
prezenţă) şi asigură respectarea timpului de lucru şi a regulamentului de organizare şi funcţionare;
12.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, cu avizul/aprobarea
conducerii DGASPC Dolj;
13.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, cu avizul prealabil al conducerii DGASPC Dolj;
14.participă activ la numirea/eliberarea din funcţie a personalului din cadrul serviciului, în condiţiile legii;
15.întocmeşte proiectul bugetului propriu al serviciului şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar, în
limitele de competență conform legislației în vigoare și le înaintează spre aprobare conducerii DGASPC
Dolj;
16.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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17.asigură (face demersurile necesare) pentru încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a
serviciilor sociale, după caz;
18.verifică întocmirea situațiilor statistice;
19.răspunde de gestionarea şi arhivarea documentelor din cadrul centrului și colaborează cu structurile
specializate de la nivelul Direcției privind predarea acestora la arhiva instituției conform nomenclatorului
arhivistic;
20.identifică nevoile de la nivelul centrului și întocmește referate în vederea luării unor decizii de
îmbunătățire a activității și de dotare materială corespunzătoare a structurii organizatorice pe care o conduce;
21.răspunde de repartizarea sarcinilor personalului din subordine; coordonează și controlează realizarea
corectă și în termen a acestora;
22.răspunde de evaluarea activității profesionale a personalului din subordine, anual, și ori de câte ori este
nevoie;
23.elaborează fișele de post pentru personalul din subordine și răspunde de încărcarea echilibrată cu sarcini a
acestora;
24.participă la acțiunile instituției conform dispozițiilor date de șeful ierarhic superior;
25.programează concediile de odihnă pentru salariații din subordine și urmărește efectuarea acestora și, după
caz, propune rechemarea lor;
26.răspunde de înlocuirea personalului din subordine pe perioada concediilor de odihnă, concediilor
medicale, concediilor fără salariu etc., asigurând desfășurarea optimă a activității;
27.repartizează spre rezolvare corespondența și celelalte lucrări care intră în atribuțiile structurii
organizatorice pe care o conduce și îndrumă personalul din subordine în vederea rezolvării acestora în
termenul stabilit;
28.urmărește cunoașterea de către personalul din subordine a legislației specifice domeniului de activitate și
acționează în vederea respectării acesteia;
29.asigură îndrumare și asistență personalului din subordine în vederea realizării sarcinilor de serviciu și
participă la elaborarea sau, după caz, realizarea lucrărilor de complexitate sau importanță deosebită;
30.asigură în conformitate cu legislația în vigoare, respectarea normelor de disciplină de către salariații din
subordine și informează Directorul General de abaterile disciplinare săvârșite de salariații din subordine;
31.răspunde de confidențialitatea datelor și lucrărilor executate, stabilind reguli pentru personalul din
subordine pentru a fi păstrată confidențialitatea acestora;
32.asigură accesul la date a persoanelor din afara instituției (cu temă de control) și informează conducerea
despre modul și stadiul desfășurării controlului;
33.emite note interne pentru personalul din subordine;
34.răspunde de registrele care sunt întocmite în cadrul structurii organizatorice în ceea ce privește realitatea,
legalitatea și corectitudinea datelor ;
35.răspunde de circuitul documentelor de la nivelul structurii organizatorice pe care o conduce;
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36.răspunde de elaborarea și respectarea procedurilor scrise și formalizate pentru activitățile desfășurate în
cadrul structurii organizatorice pe care o conduce;
37.aduce la cunoștința personalului din subordine Regulamentul Intern, Regulamentul de Organizare și
Funcționare, Codul etic, Codul de conduită ale DGASPC Dolj, precum și procedurile operaționale, pe bază
de semnatură și răspunde de respectarea prevederilor acestora;
38.respectă prevederile Regulamentului Intern, Regulamentului de Organizare și Functionare, Codului etic,
Codului de conduită ale DGASPC Dolj, precum și prevederile procedurilor operaționale ale structurii
organizatorice pe care o conduce;
39.răspunde de organizarea și desfășurarea efectivă a verificării prezenței beneficiarilor în centru și
sesizează de îndată conducerea instituției și organele abilitate în situația identificării absenței
nemotivate/nejustificate a acestora;
40.primește și soluționează orice alte sarcini dispuse de seful ierarhic superior, pentru buna organizare și
desfășurare a activității la nivelul centrului ;
41.îndeplinește și alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil, precum și în actele
normative incidente organizării și desfășurării activității la nivelul centrului.
b.Atribuții de responsabil de proces al sistemului managementului calității:
1.elaborează procedurile operaționale;
2.colaborează îndeaproape cu RMC;
3.inițiază acțiuni de prevenire a apariției oricărei neconformități referitoare la servicii, procese și la sistemul
managementul calității;
4.identifică și înregistrează orice probleme referitoare la servicii, procese și la sistemul managementul
calității;
5.inițiază, recomandă sau furnizează soluții pe căi prestabilite;
6.verifică implementarea soluțiilor.
c.Atribuţii specifice implementării și/sau dezvoltării sistemului de control intern managerial:
c.1 Atribuții privind procedurile de sistem/operaționale:
1.stabilește obiectivele specifice și activitățile compartimentului;
2.dispune elaborarea evidenței activităților procedurale pentru procedurile de sistem/operaționale aplicabile
la nivelul compartimentului;
3.dispune transmiterea evidenței activităților procedurale pentru procedurile de sistem, Secretariatului
tehnic al Comisiei de Monitorizare;
4.stabilește persoanele responsabile cu elaborarea procedurilor de sistem/operaționale;
5.verifică Diagrama de proces;
6.verifică procedura de sistem/operaționale și o semnează;
7.retransmite procedura responsabilului cu elaborarea și actualizarea, ori de câte ori este cazul pentru
modificări și completări;
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8.dispune transmiterea procedurii Secretariatului tehnic al Comisiei de Monitorizare;
9.dispune măsuri pentru actualizarea procedurilor de sistem/operaționale.
c.2 Atribuții în procesul de gestionare a riscurilor:
-desemnează responsabilul cu riscurile de la nivelul compartimentului;
-analizează, evaluează şi decide asupra riscurilor incluse în Formularele de alertă a riscurilor;
-aprobă Registrul de riscuri la nivelul compartimentului;
-monitorizează implementarea măsurilor de control aferente Planului de măsuri, aprobat la nivelul entităţii,
prin Fişele de urmărire a riscurilor;
-aprobă Raportul anual privind procesul de gestionare a riscurilor pe compartiment, pe care îl transmite
Secretariatului tehnic al Comisiei de Monitorizare.
c.3 Alte atribuții în domeniul controlului managerial intern:
1.inventariază documentele şi fluxurile de informaţii care intră/ies din structurile organizatorice, respectiv
instituție, procesările care au loc, destinaţiile documentelor, fluxurile de comunicare între structurile
organizatorice din instituție, cu nivelele ierarhic superioare de management şi cu alte entităţi publice;
2.efectuează operaţiunea de autoevaluare a subsistemului de control intern managerial existent la nivelul
structurii organizatorice conduse, prin completarea chestionarului de autoevaluare prevăzut în legislația în
vigoare;
3.ia măsuri pentru îmbunătăţirea subsistemelor de control intern managerial din cadrul structurii
organizatorice conduse.
(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.
Art. 10: Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă. Personal de specialitate şi auxiliar
(1) Personalul de specialitate este:
-5 posturi instructor educație (235204);
-1 post psiholog (263401);
-1 post educator (531203).
(2) Atribuţiile personalului de specialitate sunt prezentate în anexele nr. 2-4, care fac parte integrantă din
prezentul regulament.
-instructor educație - vezi anexa nr.2, parte integrantă a prezentului regulament;
-psiholog - vezi anexa nr.3, parte integrantă a prezentului regulament;
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-educator - vezi anexa nr.4, parte integrantă a prezentului regulament.
Art. 11: 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) contribuţia persoanelor beneficiare sau a întreţinătorilor acestora, după caz;
b) bugetul local al judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti;
c) bugetele locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, respectiv bugetele locale ale sectoarelor
municipiului Bucureşti;
d) bugetul de stat;
e) donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori juridice din ţară şi din străinătate;
f) fonduri externe rambursabile şi nerambursabile;
g) alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
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Anexa nr.1

Contract de furnizare servicii sociale
Nr__________/data___________________
Părţile contractante:

1. __________________________________ în calitate de manager de caz

în cadrul Serviciului

Management de Caz pentru Copil de la nivelul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului
Dolj, acronim D.G.A.S.P.C. Dolj - furnizor de servicii sociale, cu sediul în Craiova, b-dul Nicolae Titulescu,
nr. 22, judeţul Dolj, cod de înregistrare fiscală 17104359, certificatul de acreditare seria AF nr. 000698
și
2.

_______________________________,

domiciliat/domiciliată

în

localitatea

_______________,

str.__________________ nr________ , judeţul/sectorul ___________________________ , codul numeric
personal ________________________________, posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria _____________ nr.
________________, eliberat/eliberată la data de______________, în calitate de părinte/reprezentant legal
(conform

_____________________________________)

________________________________(numele

si

al

prenumele

copilului),

copilului
născut

la

data

de_______________CNP___________________________, denumit în continuare beneficiar

3.

_______________________________,

domiciliat/domiciliată

în

localitatea

_______________,

str.__________________ nr________ , judeţul/sectorul ___________________________ , codul numeric
personal ________________________________, posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria _____________ nr.
________________, eliberat/eliberată la data de______________, denumit în continuare beneficiar

(1) având în vedere:
-Planul individualizat de protectie nr.____________/_________;
-Evaluarea psiho-sociala/detaliată nr. ____________/_______________;
-S.C/Hot. CPC nr.________________/____________________.
(2)convin asupra următoarelor:
1.Definiţii:
1.1.contract de furnizare servicii sociale - actul juridic încheiat între o persoană fizică sau juridică, publică
ori privată, acreditată conform legii să acorde servicii sociale, denumită furnizor de servicii sociale, şi o
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persoană fizică aflată în situaţie de risc sau de dificultate socială, denumită beneficiar de servicii sociale,
care exprimă acordul de voinţă al acestora în vederea acordării de servicii sociale;
1.2.furnizor de servicii sociale - persoana fizică sau juridică, publică ori privată, acreditată conform legii în
vederea acordării de servicii sociale, prevăzută la art. 11 din Ordonanţa Guvernului nr. 68/2003 privind
serviciile sociale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 515/2003, cu modificările şi
completările ulterioare;
1.3.beneficiar de servicii sociale - persoana aflată în situaţie de risc şi de dificultate socială, împreună cu
familia acesteia, care necesită servicii sociale, conform planului individualizat de protectie;
1.4.servicii sociale - ansamblu de măsuri şi acţiuni realizate pentru a răspunde nevoilor sociale individuale,
familiale sau de grup, în vederea prevenirii şi depăşirii unor situaţii de dificultate, vulnerabilitate sau de
dependenţă pentru prezervarea autonomiei şi protecţiei persoanei, pentru prevenirea marginalizării şi
excluziunii sociale, pentru promovarea incluziunii sociale şi în scopul creşterii calităţii vieţii, definite în
condiţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului 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 furnizorului 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 protectie - modificarea sau completarea adusă PIP
pe baza rezultatelor reevaluării situaţiei beneficiarului de servicii sociale;
1.7.contribuţia beneficiarului de servicii sociale - cotă-parte din costul total al serviciului/serviciilor
acordat/acordate de furnizorul de servicii sociale, în funcţie de tipul serviciului şi de situaţia materială a
beneficiarului de servicii sociale, şi care poate fi în bani, 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 îndeplini valorificându-şi maximal potenţialul psiho-fizic;
1.9.standarde minime obligatorii - ansamblul de cerinţe privind calitatea îngrijirii, cadrul organizatoric şi
material, resursele umane şi financiare în vederea atingerii nivelului de performanţă obligatoriu pentru toți
furnizorii de servicii sociale specializate, aprobate în condiţiile legii;
1.10.modificări de drept ale contractului de furnizare servicii - modificările aduse contractelor de furnizare
servicii în mod independent de voinţa părţilor, în temeiul prevederilor unui act normativ;
1.11.forţa majoră - eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinii
acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi,
respectiv, îndeplinirea acestuia;
1.12.evaluarea iniţială - activitatea de identificare/determinare a naturii cauzelor, a stării actuale de
dezvoltare şi de integrare socială a beneficiarului de servicii sociale, precum şi a prognosticului acestora,
efectuată prin utilizarea de metode şi tehnici specifice profesiilor sociale, de către furnizorul de servicii
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sociale. Scopurile evaluării sunt cunoaşterea şi înţelegerea problemelor cu care se confruntă beneficiarul de
servicii sociale şi identificarea măsurilor iniţiale pentru elaborarea planului iniţial de măsuri;
1.13. planul individualizat de protectie (PIP)- document prin care se realizează planificarea serviciilor,
prestaţiilor şi măsurilor de protecţie specială a copilului, pe baza evaluării psihosociale a acestuia şi a
familiei sale, în vederea integrării copilului care a fost separat de familia sa, într-un mediu familial stabil
permanent, în cel mai scurt timp posibil.
1.14.evaluarea detaliată - activitatea de investigare şi analiză a stării actuale de dezvoltare şi de integrare
socială a beneficiarului de servicii sociale, a cauzelor care au generat şi care întreţin situaţia de dificultate în
care acesta se află, precum şi a prognosticului acestora, utilizându-se instrumente şi tehnici standardizate
specifice domeniilor: asistenţă socială, psihologic, educaţional, medical, juridic.

2.Obiectul contractului
2.1.) Obiectul contractului îl constituie acordarea serviciilor prevăzute în Planul Individualizat de Protecție
2.2.) Descrierea serviciilor sociale acordate de furnizorul de servicii sociale:
Conform Planului Individualizat de Protecție
3.Costurile serviciilor sociale acordate şi contribuţia beneficiarului de servicii sociale
3.1.Costul total pe lună al serviciilor sociale prevăzute la pct. 2 este : conform legii.
3.2.Costul pe lună pentru fiecare serviciu social acordat este după cum urmează:
- pentru serviciile prevăzute în Planul Individualizat de Protecție costul pe lună este: conform legii
3.3.Contribuţia beneficiarului pentru serviciile sociale primite este după cum urmează:
Conform S.C/Hot. CPC nr.________________/____________________.
3.4.Contribuţia beneficiarului de servicii sociale nu va influenţa acordarea serviciilor sociale şi nu va
îngreuna posibilitatea acestuia de a ieşi din starea de dificultate.

4.Durata contractului
4.1.Prezentul contract intră în vigoare de la data semnării lui de către părți și este valabil pe perioada
implementării planului individualizat de protecție.

5.Etapele procesului de acordare a serviciilor sociale:
5.1 implementarea măsurilor prevăzute în planul individualizat de protectie
5.2 reevaluarea periodică a situației beneficiarului de servicii sociale
5.3 revizuirea planului individualizat de protectie în vederea adaptării serviciilor sociale la nevoile
beneficiarului.
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6.Drepturile furnizorului de servicii sociale:
6.1.de a verifica veridicitatea informaţiilor primite de la beneficiarul de servicii sociale;
6.2.de a sista acordarea serviciilor sociale către beneficiar în cazul în care constată că acesta i-a furnizat
informaţii eronate;
6.3.de a utiliza, în condiţiile legii, date denominalizate în scopul întocmirii de statistici pentru dezvoltarea
serviciilor sociale.
7.Obligaţiile furnizorului de servicii sociale:
7.1.să respecte drepturile şi libertăţile fundamentale ale beneficiarului în acordarea serviciilor sociale,
precum şi drepturile beneficiarului de servicii sociale, rezultate din prezentul contract;
7.2.să acorde servicii sociale prevăzute în planul individualizat de protectie, cu respectarea acestuia şi a
standardelor minime obligatorii;
7.3.să depună toate diligentele pentru a asigura beneficiarul de continuitatea serviciilor sociale furnizate, în
cazurile de încetare a prezentului contract prevăzute la pct. 12.1 şi 13.1 lit. a) şi d); asigurarea continuităţii
serviciilor sociale se va realiza şi prin subcontractare şi cesiune de servicii sociale;
7.4.să fie receptiv şi să ţină cont de toate eforturile beneficiarului de servicii sociale în îndeplinirea
obligaţiilor contractuale şi să considere că beneficiarul şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale în măsura în
care a depus toate eforturile;
7.5.să informeze beneficiarul de servicii sociale asupra:
- conţinutului serviciilor sociale şi condiţiilor de acordare a acestora;
- oportunităţii acordării altor servicii sociale;
- listei la nivel local cuprinzând furnizorii acreditaţi să acorde servicii sociale;
- regulamentului de ordine internă;
- oricărei modificări de drept a contractului;
7.6.să reevalueze periodic situaţia beneficiarului de servicii sociale, şi, după caz, să completeze şi/sau să
revizuiască planul individualizat de protectie exclusiv în interesul acestuia;
7.7.să respecte, conform legii, confidenţialitatea datelor şi informaţiilor referitoare la beneficiarul de servicii
sociale;
7.8.să ia în considerare dorinţele şi recomandările obiective ale beneficiarului cu privire la acordarea
serviciilor sociale;
7.9.să utilizeze contribuţia beneficiarului de servicii sociale exclusiv pentru acoperirea cheltuielilor legate de
acordarea serviciilor sociale;
7.10.de a informa serviciul public de asistenţă în a cărui rază teritorială locuieşte beneficiarul asupra
nevoilor identificate şi serviciilor sociale propuse a fi acordate.
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8.Drepturile beneficiarului
8.1.În procesul de acordare a serviciilor sociale prevăzute la pct. 2, furnizorul de servicii sociale va respecta
drepturile şi libertăţile fundamentale ale beneficiarului de servicii sociale.
8.2.Beneficiarul are următoarele drepturi contractuale:
a)de a primi servicii sociale prevăzute în planul individualizat de protectie;
b)de a i se asigura continuitatea serviciilor sociale atât timp cât se menţin condiţiile care au generat situaţia
de dificultate;
c)de a refuza, în condiţii obiective, primirea serviciilor sociale;
d)de a fi informat, în timp util şi în termeni accesibili, asupra:
- drepturilor sociale, măsurilor legale de protecţie şi asupra situaţiilor de risc;
- modificărilor intervenite în acordarea serviciilor sociale;
- oportunităţii acordării altor servicii sociale;
- listei la nivel local cuprinzând furnizorii acreditaţi să acorde servicii sociale;
- regulamentului de ordine internă;
e)de a participa la evaluarea serviciilor sociale primite şi la luarea deciziilor privind intervenţia socială care i
se aplică, putând alege variante de intervenţie, dacă ele există;
f)dreptul de a avea acces la propriul dosar în condițiile legii;
g)de a-şi exprima nemulţumirea cu privire la acordarea serviciilor sociale.
9. Obligaţiile beneficiarului:
9.1.să participe activ în procesul de furnizare a serviciilor sociale şi la reevaluarea şi revizuirea planului
individualizat de protectie, în raport cu vârsta, situația de dependență,etc;
9.2.să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitatea şi situaţia familială, medicală, economică şi
socială şi să permită furnizorului de servicii sociale verificarea veridicităţii acestora;
9.3.să respecte termenele şi clauzele stabilite în cadrul planului individualizat de protecție;
9.4.să anunţe orice modificare intervenită în legătură cu situaţia sa personală pe parcursul acordării
serviciilor sociale;
9.5.să respecte regulamentul de ordine internă al furnizorului de servicii sociale (reguli de comportament,
program, persoanele de contact etc.), prevederile regulamentului de organizare și funcționare, precum și
regulile generale de conduită, metodologiile și procedurile de lucru din cadrul serviciului;
10. Soluţionarea reclamaţiilor
10.1.Beneficiarul are dreptul de a formula verbal şi/sau în scris reclamaţii cu privire la acordarea serviciilor
sociale.
10.2.Reclamaţiile pot fi adresate furnizorului de servicii sociale direct sau prin intermediul oricărei persoane
din cadrul echipei de implementare a planului individualizat de protectie.
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10.3.Furnizorul de servicii sociale are obligaţia de a analiza conţinutul reclamaţiilor, consultând atât
beneficiarul de servicii sociale, cât şi specialiştii implicaţi în implementarea planului individualizat de
protectie şi de a formula răspuns în termen de maximum 10 zile de la primirea reclamaţiei.
10.4.Dacă beneficiarul de servicii sociale nu este mulţumit de soluţionarea reclamaţiei, acesta se poate
adresa în scris Comisiei de mediere socială de la nivelul judeţului Dolj , care va clarifica prin dialog
divergenţele dintre părţi sau, după caz, instanţei de judecată competente.

11.Litigii
11.1.Litigiile născute în legătură cu încheierea, executarea, modificarea şi încetarea ori 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 furnizorul de servicii sociale şi
beneficiarul de servicii sociale nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate
solicita Comisiei de mediere socială mijlocirea soluţionării divergenţelor sau se poate adresa instanţelor
judecătoreşti competente.

12. Rezilierea contractului
12.1.Constituie motiv de reziliere a prezentului contract următoarele:
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 către beneficiarul de servicii sociale a regulamentului de ordine interioară
al furnizorului de servicii sociale;
c)încălcarea de către furnizorul de servicii sociale a prevederilor legale cu privire la serviciile sociale, dacă
este invocată de beneficiarul de servicii sociale;
d)retragerea autorizaţiei de funcţionare sau a acreditării furnizorului de servicii sociale;
e)limitarea domeniului de activitate pentru care furnizorul de servicii sociale a fost acreditat, în măsura în
care este afectată acordarea serviciilor către beneficiarul de servicii sociale;
f)schimbarea obiectului de activitate al furnizorului de servicii sociale, în măsura în care este afectată
acordarea serviciilor către beneficiarul de servicii sociale.

13.Încetarea contractului
13.1.Constituie motiv de încetare a prezentului contract următoarele:
a)expirarea duratei pentru care a fost încheiat contractul;
b)acordul părţilor privind încetarea contractului;
c)scopul contractului a fost atins;
d)forţa majoră, dacă este invocată.
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14.Dispoziţii finale
14.1.Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului contract, de a conveni 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.
14.2.Prevederile prezentului contract se vor completa cu prevederile legislaţiei în vigoare în domeniu.
14.3.Limba care guvernează prezentul contract este limba română.
14.4.Prezentul contract va fi interpretat conform legilor din România.
14.5.Furnizorul de servicii sociale realizează monitorizarea şi evaluarea serviciilor sociale acordate.
*) Anexe la contract:
-Planul individualizat de protectie nr.____________/_________;
-Evaluarea psiho-sociala/detaliată nr. ____________/_______________;
-S.C/Hot. CPC nr._____________/_______________
-Reevaluarea nr._______________/______________.
Prezentul contract de furnizare servicii a fost încheiat în ………. exemplare.

Furnizor de servicii sociale
DGASPC Dolj
Părinte/reprezentant legal

Manager de caz
Nume si prenume________________

Nume si prenume________________

Semnatura_____________________

Semnatura_____________________

Beneficiar
Nume și prenume________________
Semnătura______________________
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Anexa nr. 2
Denumirea postului: INSTRUCTOR EDUCAȚIE
Atribuții:
1.asigură și răspunde de igiena beneficiarilor;
2.asigură și răspunde de igiena spațiilor destinate beneficiarilor;
3.asigură suport în alimentarea beneficirilor în funcție de nevoile acestora;
4.asigură activitățile de îmbrăcare/dezbrăcare a beneficiarilor, după caz;
5.asigură igiena echipamentului și a cazarmamentului destinat beneficiarilor;
6.respectă procedurile de manipulare a materialelor sanitare, materialelor de curățenie și a deșeurilor de
orice tip;
7.asigură suportul necesar în desfășurarea tuturor activităților beneficiarilor;
8.oferă asistență și consiliere în efectuarea temelor pentru a asigura o pregătire optimă a elevilor, în
conformitate cu standardele școlare;
9.răspunde de securitatea și integritatea beneficiarilor în timpul programului de lucru, având obligația
supravegherii permanente a acestora;
10.cunoaște particularitățile de vârstă și diferențele individuale de conduită ale beneficiarilor, astfel încât să
poată stabili o comunicare și relații adecvate cu aceștia;
11.abordează relațiile cu beneficiarii în mod nediscriminator, fără antipatii sau favoritisme;
12.asigură prepararea hranei, conform meniului aprobat şi cu respectarea procedurilor de alimentaţie;
13.răspunde de pregătirea la timp a mesei şi de calitatea meniului;
14.cunoaște, respectă și aplică procedurile de sesizare și reclamare și le aduce la cunoștința celor ce solicită
acest lucru ori de câte ori este nevoie;
15.asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a
standardelor minime de calitate aplicabile şi a regulamentului de organizare și funcționare a casei;
16.colaborează cu specialişti din alte servicii/centre în vederea soluţionării cazurilor, identificării de resurse
etc., cu avizul conducerii ierarhic superioare;
17.monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;
18.sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de nerespectare
a prevederilor regulamentului de organizare și funcționare a casei etc.;
19.întocmeşte rapoarte periodice, sau ori de câte ori este nevoie, cu privire la activitatea derulată;
20.face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării legislaţiei;
21.îndeplineşte și alte atribuţii specifice prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil, în legislaţia în
vigoare, în regulamentul de organizare şi funcţionare, în metodologiile de organizare şi funcţionare, în
procedurile de lucru, în alte regulamente aplicabile serviciului social, în dispoziţiile şi în notele interne
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emise de către conducerea instituţiei şi acţionează, conform dispoziţiilor trasate în situaţii speciale pentru
acoperirea nevoilor identificate;
22.respectă şi promovează drepturile copilului, respectiv ale persoanei adulte cu handicap, respectă şi
promovează interesul superior al copilului, respectiv interesul persoanei adulte cu handicap;
23.răspunde de elaborarea documentelor specifice domeniului propriu de activitate;
24.îndeplinește, conform dispoziției directorului general, atribuții de gestionar;
25.asigură confidenţialitatea informaţiilor la care are acces.
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Anexa nr. 3
Denumirea postului: PSIHOLOG
Atribuții:
1.desfășoară activități de observare, evaluare/reevaluare, diagnostic, intervenție de specialitate, consiliere
individuală și de grup, terapie individuală și de grup a beneficiarilor și folosește suporturile metodologice
adecvate;
2.respectă condițiile deontologice specifice profesiei de psiholog;
3.participă la procesul de evaluare periodică în cadrul echipei multidisciplinare;
4.asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a
standardelor minime de calitate aplicabile şi a regulamentului de organizare și funcționare a casei;
5.colaborează cu specialişti din alte servicii/centre în vederea soluţionării cazurilor, identificării de resurse
etc., cu avizul conducerii ierarhic superioare;
6.monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;
7.sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de nerespectare a
prevederilor regulamentului de organizare și funcționare a casei etc.;
8.întocmeşte rapoarte periodice, sau ori de câte ori este nevoie, cu privire la activitatea derulată;
9.face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării legislaţiei;
10.îndeplineşte și alte atribuţii specifice prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil, în legislaţia în
vigoare, în regulamentul de organizare şi funcţionare, în metodologiile de organizare şi funcţionare, în
procedurile de lucru, în alte regulamente aplicabile serviciului social, în dispoziţiile şi în notele interne
emise de către conducerea instituţiei şi acţionează, conform dispoziţiilor trasate în situaţii speciale pentru
acoperirea nevoilor identificate;
11.respectă şi promovează drepturile copilului, respectiv ale persoanei adulte cu handicap, respectă şi
promovează interesul superior al copilului, respectiv interesul persoanei adulte cu handicap;
12.răspunde de elaborarea documentelor specifice domeniului propriu de activitate;
13.asigură confidenţialitatea informaţiilor la care are acces.
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Anexa nr. 4

Denumirea postului: EDUCATOR
Atribuții:
1.participă alături de ceilalți specialiști la întocmirea evaluării detaliate a beneficiarilor;
2.participă și răspunde, alături de ceilalți specialiști, de realizarea și îndeplinirea Programului personalizat de
interventie, în funcţie de nevoile şi particularităţile fiecărui copil în parte, conform competențelor și limitelor
profesiunii sale;
3.participa la organizarea și desfășurarea activității educative recuperatorii;
4.organizează și asigură petrecerea timpului liber al copiilor din unitate;
5.elaborează și prezintă conducerii necesarul de materiale didactice necesare beneficiarilor de care se ocupă;
6.răspunde de securitatea și integritatea copiilor în timpul programului de lucru;
7.asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a
standardelor minime de calitate aplicabile şi a regulamentului de organizare și funcționare a casei;
8.colaborează cu specialişti din alte servicii/centre în vederea soluţionării cazurilor, identificării de resurse
etc., cu avizul conducerii ierarhic superioare;
9.monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;
10.sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de nerespectare
a prevederilor regulamentului de organizare și funcționare a casei etc.;
11.întocmeşte rapoarte periodice, sau ori de câte ori este nevoie, cu privire la activitatea derulată;
12.face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării legislaţiei;
13.îndeplineşte și alte atribuţii specifice prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil, în legislaţia în
vigoare, în regulamentul de organizare şi funcţionare, în metodologiile de organizare şi funcţionare, în
procedurile de lucru, în alte regulamente aplicabile serviciului social, în dispoziţiile şi în notele interne
emise de către conducerea instituţiei şi acţionează, conform dispoziţiilor trasate în situaţii speciale pentru
acoperirea nevoilor identificate;
14.respectă şi promovează drepturile copilului, respectiv ale persoanei adulte cu handicap, respectă şi
promovează interesul superior al copilului, respectiv interesul persoanei adulte cu handicap;
15.răspunde de elaborarea documentelor specifice domeniului propriu de activitate;
16.îndeplinește, conform dispoziției directorului general, atribuții de gestionar;
17.asigură confidenţialitatea informaţiilor la care are acces.

22

Anexa nr. 4
la HCJ nr._____/_____

Avizat,
Director General
Florin Stancu

Director General Adjunct
Asistență Socială-Protecția Copilului
Violeta Manea

REGULAMENT de organizare şi funcţionare
a serviciului social Casa de Tip Familial „Călimănești”

Art. 1: Definiţie
(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social Casa de Tip
Familial “Călimănești” din cadrul Direcției Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC)
Dolj, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Dolj nr.____/_____________, 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 casei şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii legali/convenţionali,
vizitatori.

Art. 2: Identificarea serviciului social
Serviciul social Casa de Tip Familial “Călimănești”, cod serviciu social 8790CR-C-I, este înfiinţat şi
administrat de furnizorul Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj, acreditat
conform

Certificatului

de

acreditare

nr.

000698/25.04.2014,

deţine

Licenţa

de

funcţionare

definitivă/provizorie nr. _________/________________, cu sediul în Craiova, str. Mitropolit Nifon
Criveanu nr. 19, județul Dolj.

Art. 3: Scopul serviciului social
Scopul serviciului social Casa de Tip Familial “Călimănești” este asigurarea accesului copilului cu
handicap/dizabilități, lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinților săi și pentru care s-a instituit o
măsură de protecție specială, la servicii specializate de găzduire, îngrijire, reabilitare, educație și pregătire în
vederea reintegrării sau integrării familiale și integrării/includerii sociale.
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Art. 4: Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare
(1) Serviciul social Casa de Tip Familial “Călimănești” 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 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, precum şi ale altor acte normative secundare aplicabile domeniului.
De asemenea, pentru buna organizare și funcționare a serviciului social sunt aplicabile toate actele
normative incidente.
(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul nr. 25/2019 privind aprobarea standardelor minime de
calitate pentru serviciile sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție specială.
(3) Serviciul social Casa de Tip Familial “Călimănești” este înfiinţat prin Hotărârea Consiliului Judeţean
Dolj nr. ______/_____________ şi funcţionează în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Dolj.
Art. 5: Principiile care stau la baza acordării serviciului social
(1) Serviciul social Casa de Tip Familial “Călimănești” 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
“Călimănești” 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 cu serviciul public de asistenţă socială.

Art. 6: Beneficiarii serviciilor sociale
(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Casa de Tip Familial “Călimănești” sunt copiii/tinerii cu
handicap/dizabilități, lipsiți, temporar sau definitiv, de ocrotirea părinţilor lor, ca urmare a stabilirii, în
condițiile legii, a măsurii plasamentului.
(2) Condiţiile de acces/admitere în centru sunt următoarele:
a) Acte necesare la dosarul beneficiarului:
-decizia de instituire a măsurii de protecție;
-documentul care atestă dizabilitatea/încadrarea în grad de handicap, după caz;
-planul de abilitare-reabilitare emis de Serviciul de Evaluare Complexă a Copilului;
-certificat de orientare școlară, după caz;
-alte documente relevante pentru identificarea nevoilor copilului și acordarea suportului necesar.
b) Criterii de eligibilitate ale beneficiarilor:
-copii cu vârsta între 7 și 18 ani, precum și tineri cu vârsta de până la 26 de ani care își continuă studiile o
singură dată la o formă de învățământ de zi;
-existența dizabilității și/sau a certificatului de încadrare în grad de handicap;
-copilului nu i s-a putut asigura protecția, ocrotirea și îngrijirea în familie sau în cadrul altor servicii din
comunitate.
c) Admiterea în cadrul Casei de Tip Familial “Călimănești” se face în baza măsurii de plasament
(plasament în regim de urgență sau plasament) dispusă fie de directorul general al DGASPC Dolj, fie de
Comisia pentru Protecţia Copilului, fie de către instanţa judecătorească, în condițiile legislației în vigoare
din România.
d) Casa de Tip Familial “Călimănești” asigură beneficiarului serviciile necesare în baza unui contract de
furnizare servicii sociale, încheiat în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.
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Modelul contractului de furnizare servicii sociale este prezentat în anexa nr. 1 la prezentul Regulament.
Părţile contractante au posibilitatea modificării şi completării, după caz, a modelului de contract, acesta
putând cuprinde și alte clauze sau clauze specifice, în funcție de standardele minime de calitate aplicabile
fiecărui tip de serviciu, situația particulară a fiecărui beneficiar în parte și particularitățile (modul de
organizare și funcționare) centrului, cu respectarea legislației în vigoare și aprobarea conducerii Direcției
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj.
e) Comisia pentru Protecția Copilului sau, după caz, instanța care a dispus plasamentul copilului/tânărului în
condițiile legii, va stabili, dacă este cazul, și cuantumul contribuției lunare a părinților la întreținerea
acestuia, în condițiile stabilite de Codul Civil.
În lipsa stabilirii unui cuantum al contribuției părinților la întreținerea copilului/tânărului aflat în plasament,
serviciile sunt gratuite.
(3) Condiţii de încetare a serviciilor în cadrul Casei de Tip Familial “Călimănești”:
Încetarea măsurii de protecție specială este dispusă în condițiile legislației în vigoare, în următoarele situații:
-copilul poate fi reintegrat în familie;
-în situația încuviințării adopției;
-copilul a împlinit vârsta de 18 ani și nu urmează o formă de învățământ, respectiv tânărul a împlinit vârsta
de 26 de ani, situații în care se asigură transferul în sistemul de protecție pentru persoane adulte cu
dizabilități.
(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Casa de Tip Familial “Călimănești” 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 conferite de legislația în vigoare.
(5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Casa de Tip Familial “Călimănești” 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, precum și regulile generale de conduită, prevederile
regulamentare, metodologiile și procedurile de lucru din cadrul casei.
Art. 7 Activităţi şi funcţii
Principalele funcţii ale serviciului social Casa de Tip Familial “Călimănești” sunt următoarele:
a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarelor
activităţi:
1.reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară/
familia/reprezentantul legal, după caz;
2.găzduire pe perioadă determinată;
3. asigurarea unei alimentații corespunzătoare din punct de vedere calitativ și cantitativ;
4.îngrijire personală;
5.asistență pentru sănătate;
6.educație non formală;
7.suport emotional și, după caz, consiliere psihologică;
8.activități de recreere-socializare.
b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre
domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi:
1. elaborarea misiunii centrului în scris, afişarea acesteia în cadrul serviciului;
2. realizarea de materiale informative;
3. colaborarea cu instituțiile relevante de la nivelul comunității;
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.asigură beneficiarilor asistență și suport în cunoașterea și exercitarea drepturilor lor;
2.promovează și ia măsuri pentru prevenirea și combaterea oricăror forme de tratament abuziv, neglijent,
degradant asupra beneficiarilor;
3.utilizează mijloace de informare și comunicare corecte, transparente și accesibile.
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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/reevaluari periodice a serviciilor prestate;
3.dezvoltarea, planificarea, implementarea și îmbunătățirea permanentă a activităților desfășurate în cadrul
casei;
4. măsurarea gradului de satisfacție a beneficiarilor;
5. exercitarea controlului managerial intern, în condițiile legislației în vigoare.
e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea următoarelor
activităţi:
1. întocmirea unui proiect de buget care sa reflecte nevoile casei;
2. solicitarea dotărilor necesare bunei funcționări a casei;
3. solicitarea resurselor umane în funcție de serviciile furnizate și legislația în vigoare;
4. întocmirea fișelor de post ale angajaților;
5. evaluarea performanțelor individuale ale angajaților;
6. elaborarea propunerilor de formare profesională.
Art. 8: Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal
(1) Serviciul social Casa de Tip Familial “Călimănești” funcţionează cu un număr de 9 posturi, conform
prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean nr. ________/_____________, din care:
a) personal de conducere: șef centru 1 post;
b) personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă; personal de specialitate şi auxiliar: 7 posturi;
c) personal cu funcţii administrative, gospodărire, întreţinere-reparaţii, deservire: 1 post;
d) voluntari: 2 posturi.
(2) Raportul angajat/beneficiar este de 1,5/1.

Art. 9: Personalul de conducere
(1) Personalul de conducere este asigurat de:
- şef centru;
(2) Atribuţiile personalului de conducere sunt:
a) atribuții generale:
1.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.;
2.elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor şi
întocmeşte informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale (DGASPC Dolj);
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3.propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi perfecţionare;
4.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, cu avizul prealabil al conducerii DGASPC Dolj;
5.întocmeşte raportul anual de activitate;
6.asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii centrului, precum și dintre angajații si
beneficiarii centrului;
7.propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice şi a numărului de personal cu
respectarea prevederilor legale;
8.desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii centrului în comunitate, cu avizul prealabil al conducerii
DGASPC Dolj;
9.ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor
beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce și aduce la cunoștința conducerii DGASPC Dolj
rezultatele analizei;
10.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;
11.organizează activitatea personalului (răspunde de prezența personalului din subordine și de verificarea
zilnică a condicilor de prezență; întocmește lunar graficul, foaia colectivă de prezență pe baza condicii de
prezenţă) şi asigură respectarea timpului de lucru şi a regulamentului de organizare şi funcţionare;
12.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, cu avizul/aprobarea
conducerii DGASPC Dolj;
13.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, cu avizul prealabil al conducerii DGASPC Dolj;
14.participă activ la numirea/eliberarea din funcţie a personalului din cadrul serviciului, în condiţiile legii;
15.întocmeşte proiectul bugetului propriu al serviciului şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar, în
limitele de competență conform legislației în vigoare și le înaintează spre aprobare conducerii DGASPC
Dolj;
16.asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi beneficiarilor a
prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare;
17.asigură (face demersurile necesare) pentru încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a
serviciilor sociale, după caz;
18.verifică întocmirea situațiilor statistice;
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19.răspunde de gestionarea şi arhivarea documentelor din cadrul centrului și colaborează cu structurile
specializate de la nivelul Direcției privind predarea acestora la arhiva instituției conform nomenclatorului
arhivistic;
20.identifică nevoile de la nivelul centrului și întocmește referate în vederea luării unor decizii de
îmbunătățire a activității și de dotare materială corespunzătoare a structurii organizatorice pe care o conduce;
21.răspunde de repartizarea sarcinilor personalului din subordine; coordonează și controlează realizarea
corectă și în termen a acestora;
22.răspunde de evaluarea activității profesionale a personalului din subordine, anual, și ori de câte ori este
nevoie;
23.elaborează fișele de post pentru personalul din subordine și răspunde de încărcarea echilibrată cu sarcini a
acestora;
24.participă la acțiunile instituției conform dispozițiilor date de șeful ierarhic superior;
25.programează concediile de odihnă pentru salariații din subordine și urmărește efectuarea acestora și, după
caz, propune rechemarea lor;
26.răspunde de înlocuirea personalului din subordine pe perioada concediilor de odihnă, concediilor
medicale, concediilor fără salariu etc., asigurând desfășurarea optimă a activității;
27.repartizează spre rezolvare corespondența și celelalte lucrări care intră în atribuțiile structurii
organizatorice pe care o conduce și îndrumă personalul din subordine în vederea rezolvării acestora în
termenul stabilit;
28.urmărește cunoașterea de către personalul din subordine a legislației specifice domeniului de activitate și
acționează în vederea respectării acesteia;
29.asigură îndrumare și asistență personalului din subordine în vederea realizării sarcinilor de serviciu și
participă la elaborarea sau, după caz, realizarea lucrărilor de complexitate sau importanță deosebită;
30.asigură în conformitate cu legislația în vigoare, respectarea normelor de disciplină de către salariații din
subordine și informează Directorul General de abaterile disciplinare săvârșite de salariații din subordine;
31.răspunde de confidențialitatea datelor și lucrărilor executate, stabilind reguli pentru personalul din
subordine pentru a fi păstrată confidențialitatea acestora;
32.asigură accesul la date a persoanelor din afara instituției (cu temă de control) și informează conducerea
despre modul și stadiul desfășurării controlului;
33.emite note interne pentru personalul din subordine;
34.răspunde de registrele care sunt întocmite în cadrul structurii organizatorice în ceea ce privește realitatea,
legalitatea și corectitudinea datelor ;
35.răspunde de circuitul documentelor de la nivelul structurii organizatorice pe care o conduce;
36.răspunde de elaborarea și respectarea procedurilor scrise și formalizate pentru activitățile desfășurate în
cadrul structurii organizatorice pe care o conduce;
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37.aduce la cunoștința personalului din subordine Regulamentul Intern, Regulamentul de Organizare și
Funcționare, Codul etic, Codul de conduită ale DGASPC Dolj, precum și procedurile operaționale, pe bază
de semnatură și răspunde de respectarea prevederilor acestora;
38.respectă prevederile Regulamentului Intern, Regulamentului de Organizare și Functionare, Codului etic,
Codului de conduită ale DGASPC Dolj, precum și prevederile procedurilor operaționale ale structurii
organizatorice pe care o conduce;
39.răspunde de organizarea și desfășurarea efectivă a verificării prezenței beneficiarilor în centru și
sesizează de îndată conducerea instituției și organele abilitate în situația identificării absenței
nemotivate/nejustificate a acestora;
40.primește și soluționează orice alte sarcini dispuse de seful ierarhic superior, pentru buna organizare și
desfășurare a activității la nivelul centrului ;
41.îndeplinește și alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil, precum și în actele
normative incidente organizării și desfășurării activității la nivelul centrului.
b.Atribuții de responsabil de proces al sistemului managementului calității:
1.elaborează procedurile operaționale;
2.colaborează îndeaproape cu RMC;
3.inițiază acțiuni de prevenire a apariției oricărei neconformități referitoare la servicii, procese și la sistemul
managementul calității;
4.identifică și înregistrează orice probleme referitoare la servicii, procese și la sistemul managementul
calității;
5.inițiază, recomandă sau furnizează soluții pe căi prestabilite;
6.verifică implementarea soluțiilor.
c.Atribuţii specifice implementării și/sau dezvoltării sistemului de control intern managerial:
c.1 Atribuții privind procedurile de sistem/operaționale:
1.stabilește obiectivele specifice și activitățile compartimentului;
2.dispune elaborarea evidenței activităților procedurale pentru procedurile de sistem/operaționale aplicabile
la nivelul compartimentului;
3.dispune transmiterea evidenței activităților procedurale pentru procedurile de sistem, Secretariatului
tehnic al Comisiei de Monitorizare;
4.stabilește persoanele responsabile cu elaborarea procedurilor de sistem/operaționale;
5.verifică Diagrama de proces;
6.verifică procedura de sistem/operaționale și o semnează;
7.retransmite procedura responsabilului cu elaborarea și actualizarea, ori de câte ori este cazul pentru
modificări și completări;
8.dispune transmiterea procedurii Secretariatului tehnic al Comisiei de Monitorizare;
9.dispune măsuri pentru actualizarea procedurilor de sistem/operaționale.
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c.2 Atribuții în procesul de gestionare a riscurilor:
-desemnează responsabilul cu riscurile de la nivelul compartimentului;
-analizează, evaluează şi decide asupra riscurilor incluse în Formularele de alertă a riscurilor;
-aprobă Registrul de riscuri la nivelul compartimentului;
-monitorizează implementarea măsurilor de control aferente Planului de măsuri, aprobat la nivelul entităţii,
prin Fişele de urmărire a riscurilor;
-aprobă Raportul anual privind procesul de gestionare a riscurilor pe compartiment, pe care îl transmite
Secretariatului tehnic al Comisiei de Monitorizare.
c.3 Alte atribuții în domeniul controlului managerial intern:
1.inventariază documentele şi fluxurile de informaţii care intră/ies din structurile organizatorice, respectiv
instituție, procesările care au loc, destinaţiile documentelor, fluxurile de comunicare între structurile
organizatorice din instituție, cu nivelele ierarhic superioare de management şi cu alte entităţi publice;
2.efectuează operaţiunea de autoevaluare a subsistemului de control intern managerial existent la nivelul
structurii organizatorice conduse, prin completarea chestionarului de autoevaluare prevăzut în legislația în
vigoare;
3.ia măsuri pentru îmbunătăţirea subsistemelor de control intern managerial din cadrul structurii
organizatorice conduse.
(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.
Art. 10: Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă. Personal de specialitate şi auxiliar
(1) Personalul de specialitate este:
-5 posturi instructor educație (235204);
-1 post educator (235203);
-1 post asistent medical (325901);
(2) Atribuţiile personalului de specialitate sunt prezentate în anexele nr. 2-4, care fac parte integrantă din
prezentul regulament.
-instructor educație - vezi anexa nr.2, parte integrantă a prezentului regulament;
-educator - vezi anexa nr.3, parte integrantă a prezentului regulament.
-asistent medical - vezi anexa nr.4, parte integrantă a prezentului regulament.
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Art. 11:Personalul administrativ, gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire
(1) Personalul administrativ asigură activităţile auxiliare serviciului social:
-1 post muncitor calificat (bucătar);
(2) Atribuţiile personalului administrativ, gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire sunt prezentate în anexa
nr. 5, care face parte integrantă din prezentul regulament.
-muncitor calificat (bucătar) - vezi anexa nr. 5, parte integrantă a prezentului regulament.
Art. 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) contribuţia persoanelor beneficiare sau a întreţinătorilor acestora, după caz;
b) bugetul local al judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti;
c) bugetele locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, respectiv bugetele locale ale sectoarelor
municipiului Bucureşti;
d) bugetul de stat;
e) donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori juridice din ţară şi din străinătate;
f) fonduri externe rambursabile şi nerambursabile;
g) alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
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Anexa nr.1

Contract de furnizare servicii sociale
Nr__________/data___________________
Părţile contractante:

1. __________________________________ în calitate de manager de caz

în cadrul Serviciului

Management de Caz pentru Copil de la nivelul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului
Dolj, acronim D.G.A.S.P.C. Dolj - furnizor de servicii sociale, cu sediul în Craiova, b-dul Nicolae Titulescu,
nr. 22, judeţul Dolj, cod de înregistrare fiscală 17104359, certificatul de acreditare seria AF nr. 000698
și
2.

_______________________________,

domiciliat/domiciliată

în

localitatea

_______________,

str.__________________ nr________ , judeţul/sectorul ___________________________ , codul numeric
personal ________________________________, posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria _____________ nr.
________________, eliberat/eliberată la data de______________, în calitate de părinte/reprezentant legal
(conform

_____________________________________)

________________________________(numele

si

al

prenumele

copilului),

copilului
născut

la

data

de_______________CNP___________________________, denumit în continuare beneficiar

3.

_______________________________,

domiciliat/domiciliată

în

localitatea

_______________,

str.__________________ nr________ , judeţul/sectorul ___________________________ , codul numeric
personal ________________________________, posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria _____________ nr.
________________, eliberat/eliberată la data de______________, denumit în continuare beneficiar

(1) având în vedere:
-Planul individualizat de protectie nr.____________/_________;
-Evaluarea psiho-sociala/detaliată nr. ____________/_______________;
-S.C/Hot. CPC nr.________________/____________________.
(2)convin asupra următoarelor:
1.Definiţii:
1.1.contract de furnizare servicii sociale - actul juridic încheiat între o persoană fizică sau juridică, publică
ori privată, acreditată conform legii să acorde servicii sociale, denumită furnizor de servicii sociale, şi o
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persoană fizică aflată în situaţie de risc sau de dificultate socială, denumită beneficiar de servicii sociale,
care exprimă acordul de voinţă al acestora în vederea acordării de servicii sociale;
1.2.furnizor de servicii sociale - persoana fizică sau juridică, publică ori privată, acreditată conform legii în
vederea acordării de servicii sociale, prevăzută la art. 11 din Ordonanţa Guvernului nr. 68/2003 privind
serviciile sociale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 515/2003, cu modificările şi
completările ulterioare;
1.3.beneficiar de servicii sociale - persoana aflată în situaţie de risc şi de dificultate socială, împreună cu
familia acesteia, care necesită servicii sociale, conform planului individualizat de protectie;
1.4.servicii sociale - ansamblu de măsuri şi acţiuni realizate pentru a răspunde nevoilor sociale individuale,
familiale sau de grup, în vederea prevenirii şi depăşirii unor situaţii de dificultate, vulnerabilitate sau de
dependenţă pentru prezervarea autonomiei şi protecţiei persoanei, pentru prevenirea marginalizării şi
excluziunii sociale, pentru promovarea incluziunii sociale şi în scopul creşterii calităţii vieţii, definite în
condiţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului 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 furnizorului 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 protectie - modificarea sau completarea adusă PIP
pe baza rezultatelor reevaluării situaţiei beneficiarului de servicii sociale;
1.7.contribuţia beneficiarului de servicii sociale - cotă-parte din costul total al serviciului/serviciilor
acordat/acordate de furnizorul de servicii sociale, în funcţie de tipul serviciului şi de situaţia materială a
beneficiarului de servicii sociale, şi care poate fi în bani, 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 îndeplini valorificându-şi maximal potenţialul psiho-fizic;
1.9.standarde minime obligatorii - ansamblul de cerinţe privind calitatea îngrijirii, cadrul organizatoric şi
material, resursele umane şi financiare în vederea atingerii nivelului de performanţă obligatoriu pentru toți
furnizorii de servicii sociale specializate, aprobate în condiţiile legii;
1.10.modificări de drept ale contractului de furnizare servicii - modificările aduse contractelor de furnizare
servicii în mod independent de voinţa părţilor, în temeiul prevederilor unui act normativ;
1.11.forţa majoră - eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinii
acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi,
respectiv, îndeplinirea acestuia;
1.12.evaluarea iniţială - activitatea de identificare/determinare a naturii cauzelor, a stării actuale de
dezvoltare şi de integrare socială a beneficiarului de servicii sociale, precum şi a prognosticului acestora,
efectuată prin utilizarea de metode şi tehnici specifice profesiilor sociale, de către furnizorul de servicii
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sociale. Scopurile evaluării sunt cunoaşterea şi înţelegerea problemelor cu care se confruntă beneficiarul de
servicii sociale şi identificarea măsurilor iniţiale pentru elaborarea planului iniţial de măsuri;
1.13. planul individualizat de protectie (PIP)- document prin care se realizează planificarea serviciilor,
prestaţiilor şi măsurilor de protecţie specială a copilului, pe baza evaluării psihosociale a acestuia şi a
familiei sale, în vederea integrării copilului care a fost separat de familia sa, într-un mediu familial stabil
permanent, în cel mai scurt timp posibil.
1.14.evaluarea detaliată - activitatea de investigare şi analiză a stării actuale de dezvoltare şi de integrare
socială a beneficiarului de servicii sociale, a cauzelor care au generat şi care întreţin situaţia de dificultate în
care acesta se află, precum şi a prognosticului acestora, utilizându-se instrumente şi tehnici standardizate
specifice domeniilor: asistenţă socială, psihologic, educaţional, medical, juridic.

2.Obiectul contractului
2.1.) Obiectul contractului îl constituie acordarea serviciilor prevăzute în Planul Individualizat de Protecție
2.2.) Descrierea serviciilor sociale acordate de furnizorul de servicii sociale:
Conform Planului Individualizat de Protecție
3.Costurile serviciilor sociale acordate şi contribuţia beneficiarului de servicii sociale
3.1.Costul total pe lună al serviciilor sociale prevăzute la pct. 2 este : conform legii.
3.2.Costul pe lună pentru fiecare serviciu social acordat este după cum urmează:
- pentru serviciile prevăzute în Planul Individualizat de Protecție costul pe lună este: conform legii
3.3.Contribuţia beneficiarului pentru serviciile sociale primite este după cum urmează:
Conform S.C/Hot. CPC nr.________________/____________________.
3.4.Contribuţia beneficiarului de servicii sociale nu va influenţa acordarea serviciilor sociale şi nu va
îngreuna posibilitatea acestuia de a ieşi din starea de dificultate.

4.Durata contractului
4.1.Prezentul contract intră în vigoare de la data semnării lui de către părți și este valabil pe perioada
implementării planului individualizat de protecție.

5.Etapele procesului de acordare a serviciilor sociale:
5.1 implementarea măsurilor prevăzute în planul individualizat de protectie
5.2 reevaluarea periodică a situației beneficiarului de servicii sociale
5.3 revizuirea planului individualizat de protectie în vederea adaptării serviciilor sociale la nevoile
beneficiarului.
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6.Drepturile furnizorului de servicii sociale:
6.1.de a verifica veridicitatea informaţiilor primite de la beneficiarul de servicii sociale;
6.2.de a sista acordarea serviciilor sociale către beneficiar în cazul în care constată că acesta i-a furnizat
informaţii eronate;
6.3.de a utiliza, în condiţiile legii, date denominalizate în scopul întocmirii de statistici pentru dezvoltarea
serviciilor sociale.
7.Obligaţiile furnizorului de servicii sociale:
7.1.să respecte drepturile şi libertăţile fundamentale ale beneficiarului în acordarea serviciilor sociale,
precum şi drepturile beneficiarului de servicii sociale, rezultate din prezentul contract;
7.2.să acorde servicii sociale prevăzute în planul individualizat de protectie, cu respectarea acestuia şi a
standardelor minime obligatorii;
7.3.să depună toate diligentele pentru a asigura beneficiarul de continuitatea serviciilor sociale furnizate, în
cazurile de încetare a prezentului contract prevăzute la pct. 12.1 şi 13.1 lit. a) şi d); asigurarea continuităţii
serviciilor sociale se va realiza şi prin subcontractare şi cesiune de servicii sociale;
7.4.să fie receptiv şi să ţină cont de toate eforturile beneficiarului de servicii sociale în îndeplinirea
obligaţiilor contractuale şi să considere că beneficiarul şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale în măsura în
care a depus toate eforturile;
7.5.să informeze beneficiarul de servicii sociale asupra:
- conţinutului serviciilor sociale şi condiţiilor de acordare a acestora;
- oportunităţii acordării altor servicii sociale;
- listei la nivel local cuprinzând furnizorii acreditaţi să acorde servicii sociale;
- regulamentului de ordine internă;
- oricărei modificări de drept a contractului;
7.6.să reevalueze periodic situaţia beneficiarului de servicii sociale, şi, după caz, să completeze şi/sau să
revizuiască planul individualizat de protectie exclusiv în interesul acestuia;
7.7.să respecte, conform legii, confidenţialitatea datelor şi informaţiilor referitoare la beneficiarul de servicii
sociale;
7.8.să ia în considerare dorinţele şi recomandările obiective ale beneficiarului cu privire la acordarea
serviciilor sociale;
7.9.să utilizeze contribuţia beneficiarului de servicii sociale exclusiv pentru acoperirea cheltuielilor legate de
acordarea serviciilor sociale;
7.10.de a informa serviciul public de asistenţă în a cărui rază teritorială locuieşte beneficiarul asupra
nevoilor identificate şi serviciilor sociale propuse a fi acordate.
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8.Drepturile beneficiarului
8.1.În procesul de acordare a serviciilor sociale prevăzute la pct. 2, furnizorul de servicii sociale va respecta
drepturile şi libertăţile fundamentale ale beneficiarului de servicii sociale.
8.2.Beneficiarul are următoarele drepturi contractuale:
a)de a primi servicii sociale prevăzute în planul individualizat de protectie;
b)de a i se asigura continuitatea serviciilor sociale atât timp cât se menţin condiţiile care au generat situaţia
de dificultate;
c)de a refuza, în condiţii obiective, primirea serviciilor sociale;
d)de a fi informat, în timp util şi în termeni accesibili, asupra:
- drepturilor sociale, măsurilor legale de protecţie şi asupra situaţiilor de risc;
- modificărilor intervenite în acordarea serviciilor sociale;
- oportunităţii acordării altor servicii sociale;
- listei la nivel local cuprinzând furnizorii acreditaţi să acorde servicii sociale;
- regulamentului de ordine internă;
e)de a participa la evaluarea serviciilor sociale primite şi la luarea deciziilor privind intervenţia socială care i
se aplică, putând alege variante de intervenţie, dacă ele există;
f)dreptul de a avea acces la propriul dosar în condițiile legii;
g)de a-şi exprima nemulţumirea cu privire la acordarea serviciilor sociale.
9. Obligaţiile beneficiarului:
9.1.să participe activ în procesul de furnizare a serviciilor sociale şi la reevaluarea şi revizuirea planului
individualizat de protectie, în raport cu vârsta, situația de dependență,etc;
9.2.să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitatea şi situaţia familială, medicală, economică şi
socială şi să permită furnizorului de servicii sociale verificarea veridicităţii acestora;
9.3.să respecte termenele şi clauzele stabilite în cadrul planului individualizat de protecție;
9.4.să anunţe orice modificare intervenită în legătură cu situaţia sa personală pe parcursul acordării
serviciilor sociale;
9.5.să respecte regulamentul de ordine internă al furnizorului de servicii sociale (reguli de comportament,
program, persoanele de contact etc.), prevederile regulamentului de organizare și funcționare, precum și
regulile generale de conduită, metodologiile și procedurile de lucru din cadrul serviciului;
10. Soluţionarea reclamaţiilor
10.1.Beneficiarul are dreptul de a formula verbal şi/sau în scris reclamaţii cu privire la acordarea serviciilor
sociale.
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10.2.Reclamaţiile pot fi adresate furnizorului de servicii sociale direct sau prin intermediul oricărei persoane
din cadrul echipei de implementare a planului individualizat de protectie.
10.3.Furnizorul de servicii sociale are obligaţia de a analiza conţinutul reclamaţiilor, consultând atât
beneficiarul de servicii sociale, cât şi specialiştii implicaţi în implementarea planului individualizat de
protectie şi de a formula răspuns în termen de maximum 10 zile de la primirea reclamaţiei.
10.4.Dacă beneficiarul de servicii sociale nu este mulţumit de soluţionarea reclamaţiei, acesta se poate
adresa în scris Comisiei de mediere socială de la nivelul judeţului Dolj , care va clarifica prin dialog
divergenţele dintre părţi sau, după caz, instanţei de judecată competente.

11.Litigii
11.1.Litigiile născute în legătură cu încheierea, executarea, modificarea şi încetarea ori 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 furnizorul de servicii sociale şi
beneficiarul de servicii sociale nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate
solicita Comisiei de mediere socială mijlocirea soluţionării divergenţelor sau se poate adresa instanţelor
judecătoreşti competente.

12. Rezilierea contractului
12.1.Constituie motiv de reziliere a prezentului contract următoarele:
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 către beneficiarul de servicii sociale a regulamentului de ordine interioară
al furnizorului de servicii sociale;
c)încălcarea de către furnizorul de servicii sociale a prevederilor legale cu privire la serviciile sociale, dacă
este invocată de beneficiarul de servicii sociale;
d)retragerea autorizaţiei de funcţionare sau a acreditării furnizorului de servicii sociale;
e)limitarea domeniului de activitate pentru care furnizorul de servicii sociale a fost acreditat, în măsura în
care este afectată acordarea serviciilor către beneficiarul de servicii sociale;
f)schimbarea obiectului de activitate al furnizorului de servicii sociale, în măsura în care este afectată
acordarea serviciilor către beneficiarul de servicii sociale.

13.Încetarea contractului
13.1.Constituie motiv de încetare a prezentului contract următoarele:
a)expirarea duratei pentru care a fost încheiat contractul;
b)acordul părţilor privind încetarea contractului;
c)scopul contractului a fost atins;
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d)forţa majoră, dacă este invocată.
14.Dispoziţii finale
14.1.Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului contract, de a conveni 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.
14.2.Prevederile prezentului contract se vor completa cu prevederile legislaţiei în vigoare în domeniu.
14.3.Limba care guvernează prezentul contract este limba română.
14.4.Prezentul contract va fi interpretat conform legilor din România.
14.5.Furnizorul de servicii sociale realizează monitorizarea şi evaluarea serviciilor sociale acordate.
*) Anexe la contract:
-Planul individualizat de protectie nr.____________/_________;
-Evaluarea psiho-sociala/detaliată nr. ____________/_______________;
-S.C/Hot. CPC nr._____________/_______________
-Reevaluarea nr._______________/______________.
Prezentul contract de furnizare servicii a fost încheiat în ………. exemplare.

Furnizor de servicii sociale
DGASPC Dolj
Părinte/reprezentant legal

Manager de caz
Nume si prenume________________

Nume si prenume________________

Semnatura_____________________

Semnatura_____________________

Beneficiar
Nume și prenume________________
Semnătura______________________
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Anexa nr.2
Denumirea postului: INSTRUCTOR EDUCAȚIE
Atribuții:
1.asigură și răspunde de igiena beneficiarilor;
2.asigură și răspunde de igiena spațiilor destinate beneficiarilor;
3.asigură suport în alimentarea beneficirilor în funcție de nevoile acestora;
4.asigură activitățile de îmbrăcare/dezbrăcare a beneficiarilor, după caz;
5.asigură igiena echipamentului și a cazarmamentului destinat beneficiarilor;
6.respectă procedurile de manipulare a materialelor sanitare, materialelor de curățenie și a deșeurilor de
orice tip;
7.asigură suportul necesar în desfășurarea tuturor activităților beneficiarilor;
8.oferă asistență și consiliere în efectuarea temelor pentru a asigura o pregătire optimă a elevilor, în
conformitate cu standardele școlare;
9.răspunde de securitatea și integritatea beneficiarilor în timpul programului de lucru, având obligația
supravegherii permanente a acestora;
10.cunoaște particularitățile de vârstă și diferențele individuale de conduită ale beneficiarilor, astfel încât să
poată stabili o comunicare și relații adecvate cu aceștia;
11.abordează relațiile cu beneficiarii în mod nediscriminator, fără antipatii sau favoritisme;
12.asigură, după caz, prepararea hranei, conform meniului aprobat şi cu respectarea procedurilor de
alimentaţie;
13.cunoaște, respectă și aplică procedurile de sesizare și reclamare și le aduce la cunoștința celor ce solicită
acest lucru ori de câte ori este nevoie;
14.asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a
standardelor minime de calitate aplicabile şi a regulamentului de organizare și funcționare a casei;
15.colaborează cu specialişti din alte servicii/centre în vederea soluţionării cazurilor, identificării de resurse
etc., cu avizul conducerii ierarhic superioare;
16.monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;
17.sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de nerespectare
a prevederilor regulamentului de organizare și funcționare a casei etc.;
18.întocmeşte rapoarte periodice, sau ori de câte ori este nevoie, cu privire la activitatea derulată;
19.face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării legislaţiei;
20.îndeplineşte și alte atribuţii specifice prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil, în legislaţia în
vigoare, în regulamentul de organizare şi funcţionare, în metodologiile de organizare şi funcţionare, în
procedurile de lucru, în alte regulamente aplicabile serviciului social, în dispoziţiile şi în notele interne
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emise de către conducerea instituţiei şi acţionează, conform dispoziţiilor trasate în situaţii speciale pentru
acoperirea nevoilor identificate;
21.respectă şi promovează drepturile copilului, respectiv ale persoanei adulte cu handicap, respectă şi
promovează interesul superior al copilului, respectiv interesul persoanei adulte cu handicap;
22.răspunde de elaborarea documentelor specifice domeniului propriu de activitate;
23.îndeplinește, conform dispoziției directorului general, atribuții de gestionar;
24.asigură confidenţialitatea informaţiilor la care are acces.
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Anexa nr. 3

Denumirea postului: EDUCATOR
Atribuții:
1.participă alături de ceilalți specialiști la întocmirea evaluării detaliate a beneficiarilor;
2.participă și răspunde, alături de ceilalți specialiști, de realizarea și îndeplinirea Programului personalizat de
interventie, în funcţie de nevoile şi particularităţile fiecărui copil în parte, conform competențelor și limitelor
profesiunii sale;
3.participa la organizarea și desfășurarea activității educative recuperatorii;
4.organizează și asigură petrecerea timpului liber al copiilor din unitate;
5.elaborează și prezintă conducerii necesarul de materiale didactice necesare beneficiarilor de care se ocupă;
6.răspunde de securitatea și integritatea copiilor în timpul programului de lucru;
7.asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a
standardelor minime de calitate aplicabile şi a regulamentului de organizare și funcționare a casei;
8.colaborează cu specialişti din alte servicii/centre în vederea soluţionării cazurilor, identificării de resurse
etc., cu avizul conducerii ierarhic superioare;
9.monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;
10.sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de nerespectare
a prevederilor regulamentului de organizare și funcționare a casei etc.;
11.întocmeşte rapoarte periodice, sau ori de câte ori este nevoie, cu privire la activitatea derulată;
12.face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării legislaţiei;
13.îndeplineşte și alte atribuţii specifice prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil, în legislaţia în
vigoare, în regulamentul de organizare şi funcţionare, în metodologiile de organizare şi funcţionare, în
procedurile de lucru, în alte regulamente aplicabile serviciului social, în dispoziţiile şi în notele interne
emise de către conducerea instituţiei şi acţionează, conform dispoziţiilor trasate în situaţii speciale pentru
acoperirea nevoilor identificate;
14.respectă şi promovează drepturile copilului, respectiv ale persoanei adulte cu handicap, respectă şi
promovează interesul superior al copilului, respectiv interesul persoanei adulte cu handicap;
15.răspunde de elaborarea documentelor specifice domeniului propriu de activitate;
16.îndeplinește, conform dispoziției directorului general, atribuții de gestionar;
17.asigură confidenţialitatea informaţiilor la care are acces.
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Anexa nr. 4

Denumirea postului: ASISTENT MEDICAL
Atribuții:
1. supraveghează starea de sănătate a beneficiarilor aflaţi sub măsură de protecţie în cadrul serviciului;
2.efectuează sau participă, după caz, la acordarea serviciilor medicale beneficiarilor;
3. ține evidența materialelor și medicamentelor folosite din aparatul de urgenta;
4.colaborează și respectă indicațiile medicului de familie la care sunt înscriși beneficiarii;
5. efectuează triajul medical al beneficiarilor;
6. supraveghează evoluția stării de sănătate a beneficiarilor;
7. asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a
standardelor minime de calitate aplicabile şi a regulamentului de organizare și funcționare a casei;
8. colaborează cu specialişti din alte servicii/centre în vederea soluţionării cazurilor, identificării de resurse
etc., cu avizul conducerii ierarhic superioare;
9.monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;
10.sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de nerespectare
a prevederilor regulamentului de organizare și funcționare a casei etc.;
11.întocmeşte rapoarte periodice, sau ori de câte ori este nevoie, cu privire la activitatea derulată;
12.face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării legislaţiei;
13.îndeplineşte și alte atribuţii specifice prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil, în legislaţia în
vigoare, în regulamentul de organizare şi funcţionare, în metodologiile de organizare şi funcţionare, în
procedurile de lucru, în alte regulamente aplicabile serviciului social, în dispoziţiile şi în notele interne
emise de către conducerea instituţiei şi acţionează,conform dispoziţiilor trasate în situaţii speciale pentru
acoperirea nevoilor identificate;
14.respectă şi promovează drepturile copilului, respectiv ale persoanei adulte cu handicap, respectă şi
promovează interesul superior al copilului, respectiv interesul persoanei adulte cu handicap;
15.răspunde de elaborarea documentelor specifice domeniului propriu de activitate;
16.asigură confidenţialitatea informaţiilor la care are acces.
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Anexa nr. 5
Denumirea postului: MUNCITOR CALIFICAT (BUCĂTAR)
Atribuții:
1.asigură prepararea hranei, conform meniului aprobat şi cu respectarea procedurilor de alimentaţie;
2.asigură respectarea normativelor sanitare în vigoare în ceea ce priveşte prepararea alimentelor şi asigură
igiena în spaţiile de prelucrare şi preparare a hranei şi servire a meselor;
3.participă la întocmirea meniului săptămânal;
4.ține cont de nivelul de perisabilitate și termenul de valabilitate al alimentelor;
5.este responsabil de scoaterea imediată din uz a produselor alimentare ce nu corespund organoleptic;
6.recoltează probele alimentare pe care le pastrează în frigider, conform normelor legale în vigoare;
7.răspunde de pregătirea la timp a mesei şi de calitatea meniului;
8.respectă şi promovează drepturile copilului, respectiv ale persoanei adulte cu handicap, respectă şi
promovează interesul superior al copilului, respectiv interesul persoanei adulte cu handicap;
9.răspunde de elaborarea documentelor specifice domeniului propriu de activitate;
10.asigură confidenţialitatea informaţiilor la care are acces;
11.îndeplineşte atribuţii specifice conform legislaţiei în vigoare, regulamentului de organizare şi funcţionare,
metodologiilor de organizare şi funcţionare, procedurilor de lucru, altor regulamente aplicabile serviciului
social, dispoziţiilor şi notelor interne emise de către conducerea instituţiei şi acţionează, conform
dispoziţiilor trasate, în situaţii speciale, pentru acoperirea nevoilor identificate.
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Anexa nr. 5
la HCJ nr._____/_____

Avizat,
Director General
Florin Stancu

Director General Adjunct
Asistență Socială-Protecția Copilului
Violeta Manea

REGULAMENT de organizare şi funcţionare
a serviciului social Casa „Aurora”

Art. 1: Definiţie
(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social Casa “Aurora”
din cadrul Direcției Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Dolj, aprobat prin
Hotărârea Consiliului Judeţean Dolj nr.___________/___________, 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 casei şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii legali/convenţionali,
vizitatori.

Art. 2: Identificarea serviciului social
Serviciul social Casa “Aurora”, cod serviciu social 8790CR-C-I, este înfiinţat şi administrat de furnizorul
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj, acreditat conform Certificatului de
acreditare nr. 000698/25.04.2014, deţine Licenţa de funcţionare nr. 000582/22.10.2018, cu sediul în
Craiova, Aleea Hortensiei, nr.2, bl.158D, sc.1, ap.12, județul Dolj.

Art. 3: Scopul serviciului social
Scopul serviciului social Casa “Aurora” este asigurarea accesului copilului/tânărului, lipsit temporar sau
definitiv de ocrotirea părinților săi și pentru care s-a instituit o măsură de protecție specială, la găzduire,
îngrijire, educaţie, sprijin şi pregătire în vederea reintegrării sau integrării familiale şi socio-profesionale.
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Art. 4: Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare
(1) Serviciul social Casa “Aurora” 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 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, precum şi ale altor acte normative secundare aplicabile domeniului.
De asemenea, pentru buna organizare și funcționare a serviciului social sunt aplicabile toate actele
normative incidente.
(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul nr. 25/2019 privind aprobarea standardelor minime de
calitate pentru serviciile sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție specială.
(3) Serviciul social Casa “Aurora” este înfiinţat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Dolj nr.
nr.297/28.11.2017 şi funcţionează în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Dolj.
Art. 5: Principiile care stau la baza acordării serviciului social
(1) Serviciul social Casa “Aurora” 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 “Aurora” 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 casei cu serviciul public de asistenţă socială.

Art. 6: Beneficiarii serviciilor sociale
(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Casa “Aurora” sunt copiii cu vârsta între 7 și 18 ani, precum
și tinerii cu vârsta de până la 26 de ani care își continuă studiile o singură dată la o formă de învățământ de
zi, separați temporar sau definitiv de părinții lor, ca urmare a stabilirii, în condițiile legii, a măsurii
plasamentului.
(2) Condiţiile de acces/admitere în centru sunt următoarele:
a) Acte necesare:
-decizia de instituire a măsurii de protecție specială;
-documente de evaluare inițială;
-alte documente relevante pentru identificarea nevoilor copilului/tânărului și acordarea suportului necesar.
b) Criterii de eligibilitate a beneficiarilor:
-copii cu vârsta între 7 și 18 ani, precum și tineri cu vârsta de până la 26 de ani care își continuă studiile o
singură dată la o formă de învățământ de zi;
-copilului nu i s-a putut asigura protecția, ocrotirea și îngrijirea în familie sau în cadrul altor servicii din
comunitate;
-sunt îndeplinite condițiile de instituire a măsurii de protecție specială în conformitate cu prevederile
legislației în vigoare.
c) Admiterea în cadrul Casei “Aurora” se face în baza măsurii de plasament (plasament în regim de urgență
sau plasament) dispusă fie de directorul general al DGASPC Dolj, fie de Comisia pentru Protecţia Copilului,
fie de către instanţa judecătorească, în condițiile legislației în vigoare din România.
d) Casa “Aurora” asigură beneficiarului serviciile necesare în baza unui contract de furnizare servicii
sociale, încheiat în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.
Modelul contractului de furnizare servicii sociale este prezentat în anexa nr. 1 la prezentul Regulament.
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Părţile contractante au posibilitatea modificării şi completării, după caz, a modelului de contract, acesta
putând cuprinde și alte clauze sau clauze specifice, în funcție de standardele minime de calitate aplicabile
fiecărui tip de serviciu, situația particulară a fiecărui beneficiar în parte și particularitățile (modul de
organizare și funcționare) centrului, cu respectarea legislației în vigoare și aprobarea conducerii Direcției
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj.
e) Comisia pentru Protecția Copilului sau, după caz, instanța care a dispus plasamentul copilului/tânărului în
condițiile legii, va stabili, dacă este cazul, și cuantumul contribuției lunare a părinților la întreținerea
acestuia, în condițiile stabilite de Codul Civil.
În lipsa stabilirii unui cuantum al contribuției părinților la întreținerea copilului/tânărului aflat în plasament,
serviciile sunt gratuite.
(3) Condiţii de încetare a serviciilor în cadrul Casei “Aurora”:
Încetarea măsurii de protecție specială este dispusă în condițiile legislației în vigoare, în următoarele situații:
-copilul poate fi reintegrat în familie;
-în situația încuviințării adopției;
-copilul a împlinit vârsta de 18 ani și nu urmează o formă de învățământ, respectiv tânărul a împlinit vârsta
de 26 de ani.
(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Casa“Aurora” 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 conferite de legislația în vigoare.
(5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Casa“Aurora” 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, precum și regulile generale de conduită, prevederile
regulamentare, metodologiile și procedurile de lucru din cadrul casei.
Art. 7 Activităţi şi funcţii
Principalele funcţii ale serviciului social Casa“Aurora” sunt următoarele:
a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarelor
activităţi:
1.reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară/
familia/reprezentantul legal, după caz;
2.găzduire pe perioadă determinată;
3.asigurarea unei alimentații corespunzătoare din punct de vedere calitativ și cantitativ;
4.îngrijire personală;
5.educație;
6.sprijin emoțional;
7.consiliere;
8.dezvoltarea deprinderilor de viață independentă;
9.activități în vederea reintegrării/integrării familiale;
10.activități în vederea reintegrării/integrării socio-profesionale;
11.recreere și socializare.
b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre
domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi:
1. elaborarea misiunii casei şi afişarea acesteia într-un loc vizibil în cadrul casei;
2. realizarea de materiale informative;
3. colaborarea cu instituțiile relevante de la nivelul comunității;
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.asigură beneficiarilor asistență și suport în cunoașterea și exercitarea drepturilor lor;
2.promovează și ia măsuri pentru prevenirea și combaterea oricăror forme de tratament abuziv, neglijent,
degradant asupra beneficiarilor;
3.utilizează mijloace de informare și comunicare corecte, transparente și accesibile.
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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/reevaluari periodice a serviciilor prestate;
3.dezvoltarea, planificarea, implementarea și îmbunătățirea permanentă a activităților desfășurate în cadrul
casei;
4. măsurarea gradului de satisfacție a beneficiarilor;
5. exercitarea controlului managerial intern, în condițiile legislației în vigoare.
e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea următoarelor
activităţi:
1. întocmirea unui proiect de buget care sa reflecte nevoile casei;
2. solicitarea dotărilor necesare bunei funcționări a casei;
3. solicitarea resurselor umane în funcție de serviciile furnizate și legislația în vigoare;
4. întocmirea fișelor de post ale angajaților;
5. evaluarea performanțelor individuale ale angajaților;
6. elaborarea propunerilor de formare profesională.
Art. 8: Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal
(1) Serviciul social Casa“Aurora” funcţionează cu un număr de 7 posturi, conform prevederilor Hotărârii
Consiliului Judeţean nr._________/_______________, din care:
a) personal de conducere: şef centru*;
b) personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă; personal de specialitate şi auxiliar: 7 posturi;
c) voluntari: 2 posturi.
*şef centru 1 post – asigură coordonarea și conducerea Complexului de Servicii Specializate de Tip Rezidenţial
Copii “Craiovița” -I-.

(2) Raportul angajat/beneficiar este de 1,16/1.

Art. 9: Personalul de conducere
(1) Personalul de conducere este asigurat de:
- şef centru;
(2) Atribuţiile personalului de conducere sunt:
a) atribuții generale:
1.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.;
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2.elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor şi
întocmeşte informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale (DGASPC Dolj);
3.propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi perfecţionare;
4.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, cu avizul prealabil al conducerii DGASPC Dolj;
5.întocmeşte raportul anual de activitate;
6.asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii centrului, precum și dintre angajații si
beneficiarii centrului;
7.propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice şi a numărului de personal cu
respectarea prevederilor legale;
8.desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii centrului în comunitate, cu avizul prealabil al conducerii
DGASPC Dolj;
9.ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor
beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce și aduce la cunoștința conducerii DGASPC Dolj
rezultatele analizei;
10.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;
11.organizează activitatea personalului (răspunde de prezența personalului din subordine și de verificarea
zilnică a condicilor de prezență; întocmește lunar graficul, foaia colectivă de prezență pe baza condicii de
prezenţă) şi asigură respectarea timpului de lucru şi a regulamentului de organizare şi funcţionare;
12.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, cu avizul/aprobarea
conducerii DGASPC Dolj;
13.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, cu avizul prealabil al conducerii DGASPC Dolj;
14.participă activ la numirea/eliberarea din funcţie a personalului din cadrul serviciului, în condiţiile legii;
15.întocmeşte proiectul bugetului propriu al serviciului şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar, în
limitele de competență conform legislației în vigoare și le înaintează spre aprobare conducerii DGASPC
Dolj;
16.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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17.asigură (face demersurile necesare) pentru încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a
serviciilor sociale, după caz;
18.verifică întocmirea situațiilor statistice;
19.răspunde de gestionarea şi arhivarea documentelor din cadrul centrului și colaborează cu structurile
specializate de la nivelul Direcției privind predarea acestora la arhiva instituției conform nomenclatorului
arhivistic;
20.identifică nevoile de la nivelul centrului și întocmește referate în vederea luării unor decizii de
îmbunătățire a activității și de dotare materială corespunzătoare a structurii organizatorice pe care o conduce;
21.răspunde de repartizarea sarcinilor personalului din subordine; coordonează și controlează realizarea
corectă și în termen a acestora;
22.răspunde de evaluarea activității profesionale a personalului din subordine, anual, și ori de câte ori este
nevoie;
23.elaborează fișele de post pentru personalul din subordine și răspunde de încărcarea echilibrată cu sarcini a
acestora;
24.participă la acțiunile instituției conform dispozițiilor date de șeful ierarhic superior;
25.programează concediile de odihnă pentru salariații din subordine și urmărește efectuarea acestora și, după
caz, propune rechemarea lor;
26.răspunde de înlocuirea personalului din subordine pe perioada concediilor de odihnă, concediilor
medicale, concediilor fără salariu etc., asigurând desfășurarea optimă a activității;
27.repartizează spre rezolvare corespondența și celelalte lucrări care intră în atribuțiile structurii
organizatorice pe care o conduce și îndrumă personalul din subordine în vederea rezolvării acestora în
termenul stabilit;
28.urmărește cunoașterea de către personalul din subordine a legislației specifice domeniului de activitate și
acționează în vederea respectării acesteia;
29.asigură îndrumare și asistență personalului din subordine în vederea realizării sarcinilor de serviciu și
participă la elaborarea sau, după caz, realizarea lucrărilor de complexitate sau importanță deosebită;
30.asigură în conformitate cu legislația în vigoare, respectarea normelor de disciplină de către salariații din
subordine și informează Directorul General de abaterile disciplinare săvârșite de salariații din subordine;
31.răspunde de confidențialitatea datelor și lucrărilor executate, stabilind reguli pentru personalul din
subordine pentru a fi păstrată confidențialitatea acestora;
32.asigură accesul la date a persoanelor din afara instituției (cu temă de control) și informează conducerea
despre modul și stadiul desfășurării controlului;
33.emite note interne pentru personalul din subordine;
34.răspunde de registrele care sunt întocmite în cadrul structurii organizatorice în ceea ce privește realitatea,
legalitatea și corectitudinea datelor ;
35.răspunde de circuitul documentelor de la nivelul structurii organizatorice pe care o conduce;
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36.răspunde de elaborarea și respectarea procedurilor scrise și formalizate pentru activitățile desfășurate în
cadrul structurii organizatorice pe care o conduce;
37.aduce la cunoștința personalului din subordine Regulamentul Intern, Regulamentul de Organizare și
Funcționare, Codul etic, Codul de conduită ale DGASPC Dolj, precum și procedurile operaționale, pe bază
de semnatură și răspunde de respectarea prevederilor acestora;
38.respectă prevederile Regulamentului Intern, Regulamentului de Organizare și Functionare, Codului etic,
Codului de conduită ale DGASPC Dolj, precum și prevederile procedurilor operaționale ale structurii
organizatorice pe care o conduce;
39.răspunde de organizarea și desfășurarea efectivă a verificării prezenței beneficiarilor în centru și
sesizează de îndată conducerea instituției și organele abilitate în situația identificării absenței
nemotivate/nejustificate a acestora;
40.primește și soluționează orice alte sarcini dispuse de seful ierarhic superior, pentru buna organizare și
desfășurare a activității la nivelul centrului ;
41.îndeplinește și alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil, precum și în actele
normative incidente organizării și desfășurării activității la nivelul centrului.
b.Atribuții de responsabil de proces al sistemului managementului calității:
1.elaborează procedurile operaționale;
2.colaborează îndeaproape cu RMC;
3.inițiază acțiuni de prevenire a apariției oricărei neconformități referitoare la servicii, procese și la sistemul
managementul calității;
4.identifică și înregistrează orice probleme referitoare la servicii, procese și la sistemul managementul
calității;
5.inițiază, recomandă sau furnizează soluții pe căi prestabilite;
6.verifică implementarea soluțiilor.
c.Atribuţii specifice implementării și/sau dezvoltării sistemului de control intern managerial:
c.1 Atribuții privind procedurile de sistem/operaționale:
1.stabilește obiectivele specifice și activitățile compartimentului;
2.dispune elaborarea evidenței activităților procedurale pentru procedurile de sistem/operaționale aplicabile
la nivelul compartimentului;
3.dispune transmiterea evidenței activităților procedurale pentru procedurile de sistem, Secretariatului
tehnic al Comisiei de Monitorizare;
4.stabilește persoanele responsabile cu elaborarea procedurilor de sistem/operaționale;
5.verifică Diagrama de proces;
6.verifică procedura de sistem/operaționale și o semnează;
7.retransmite procedura responsabilului cu elaborarea și actualizarea, ori de câte ori este cazul, pentru
modificări și completări;
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8.dispune transmiterea procedurii Secretariatului tehnic al Comisiei de Monitorizare;
9.dispune măsuri pentru actualizarea procedurilor de sistem/operaționale.
c.2 Atribuții în procesul de gestionare a riscurilor:
-desemnează responsabilul cu riscurile de la nivelul compartimentului;
-analizează, evaluează şi decide asupra riscurilor incluse în Formularele de alertă a riscurilor;
-aprobă Registrul de riscuri la nivelul compartimentului;
-monitorizează implementarea măsurilor de control aferente Planului de măsuri, aprobat la nivelul entităţii,
prin Fişele de urmărire a riscurilor;
-aprobă Raportul anual privind procesul de gestionare a riscurilor pe compartiment, pe care îl transmite
Secretariatului tehnic al Comisiei de Monitorizare.
c.3 Alte atribuții în domeniul controlului managerial intern:
1.inventariază documentele şi fluxurile de informaţii care intră/ies din structurile organizatorice, respectiv
instituție, procesările care au loc, destinaţiile documentelor, fluxurile de comunicare între structurile
organizatorice din instituție, cu nivelele ierarhic superioare de management şi cu alte entităţi publice;
2.efectuează operaţiunea de autoevaluare a subsistemului de control intern managerial existent la nivelul
structurii organizatorice conduse, prin completarea chestionarului de autoevaluare prevăzut în legislația în
vigoare;
3.ia măsuri pentru îmbunătăţirea subsistemelor de control intern managerial din cadrul structurii
organizatorice conduse.
(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.
Art. 10: Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă. Personal de specialitate şi auxiliar
(1) Personalul de specialitate este:
-5 posturi instructor educație (235204);
-1 post educator (235203);
-1 post asistent medical (222101).
(2) Atribuţiile personalului de specialitate sunt prezentate în anexele nr. 2-4, care fac parte integrantă din
prezentul regulament.
-instructor educație - vezi anexa nr.2, parte integrantă a prezentului regulament;
-educator - vezi anexa nr.3, parte integrantă a prezentului regulament;
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-asistent medical - vezi anexa nr.4, parte integrantă a prezentului regulament.
Art. 11: 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) contribuţia persoanelor beneficiare sau a întreţinătorilor acestora, după caz;
b) bugetul local al judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti;
c) bugetele locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, respectiv bugetele locale ale sectoarelor
municipiului Bucureşti;
d) bugetul de stat;
e) donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori juridice din ţară şi din străinătate;
f) fonduri externe rambursabile şi nerambursabile;
g) alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
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Anexa nr.1

Contract de furnizare servicii sociale
Nr__________/data___________________
Părţile contractante:

1. __________________________________ în calitate de manager de caz

în cadrul Serviciului

Management de Caz pentru Copil de la nivelul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului
Dolj, acronim D.G.A.S.P.C. Dolj - furnizor de servicii sociale, cu sediul în Craiova, b-dul Nicolae Titulescu,
nr. 22, judeţul Dolj, cod de înregistrare fiscală 17104359, certificatul de acreditare seria AF nr. 000698
și
2.

_______________________________,

domiciliat/domiciliată

în

localitatea

_______________,

str.__________________ nr________ , judeţul/sectorul ___________________________ , codul numeric
personal ________________________________, posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria _____________ nr.
________________, eliberat/eliberată la data de______________, în calitate de părinte/reprezentant legal
(conform

_____________________________________)

________________________________(numele

si

al

prenumele

copilului),

copilului
născut

la

data

de_______________CNP___________________________, denumit în continuare beneficiar

3.

_______________________________,

domiciliat/domiciliată

în

localitatea

_______________,

str.__________________ nr________ , judeţul/sectorul ___________________________ , codul numeric
personal ________________________________, posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria _____________ nr.
________________, eliberat/eliberată la data de______________, denumit în continuare beneficiar

(1) având în vedere:
-Planul individualizat de protectie nr.____________/_________;
-Evaluarea psiho-sociala/detaliată nr. ____________/_______________;
-S.C/Hot. CPC nr.________________/____________________.
(2)convin asupra următoarelor:
1.Definiţii:
1.1.contract de furnizare servicii sociale - actul juridic încheiat între o persoană fizică sau juridică, publică
ori privată, acreditată conform legii să acorde servicii sociale, denumită furnizor de servicii sociale, şi o
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persoană fizică aflată în situaţie de risc sau de dificultate socială, denumită beneficiar de servicii sociale,
care exprimă acordul de voinţă al acestora în vederea acordării de servicii sociale;
1.2.furnizor de servicii sociale - persoana fizică sau juridică, publică ori privată, acreditată conform legii în
vederea acordării de servicii sociale, prevăzută la art. 11 din Ordonanţa Guvernului nr. 68/2003 privind
serviciile sociale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 515/2003, cu modificările şi
completările ulterioare;
1.3.beneficiar de servicii sociale - persoana aflată în situaţie de risc şi de dificultate socială, împreună cu
familia acesteia, care necesită servicii sociale, conform planului individualizat de protectie;
1.4.servicii sociale - ansamblu de măsuri şi acţiuni realizate pentru a răspunde nevoilor sociale individuale,
familiale sau de grup, în vederea prevenirii şi depăşirii unor situaţii de dificultate, vulnerabilitate sau de
dependenţă pentru prezervarea autonomiei şi protecţiei persoanei, pentru prevenirea marginalizării şi
excluziunii sociale, pentru promovarea incluziunii sociale şi în scopul creşterii calităţii vieţii, definite în
condiţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului 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 furnizorului 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 protectie - modificarea sau completarea adusă PIP
pe baza rezultatelor reevaluării situaţiei beneficiarului de servicii sociale;
1.7.contribuţia beneficiarului de servicii sociale - cotă-parte din costul total al serviciului/serviciilor
acordat/acordate de furnizorul de servicii sociale, în funcţie de tipul serviciului şi de situaţia materială a
beneficiarului de servicii sociale, şi care poate fi în bani, 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 îndeplini valorificându-şi maximal potenţialul psiho-fizic;
1.9.standarde minime obligatorii - ansamblul de cerinţe privind calitatea îngrijirii, cadrul organizatoric şi
material, resursele umane şi financiare în vederea atingerii nivelului de performanţă obligatoriu pentru toți
furnizorii de servicii sociale specializate, aprobate în condiţiile legii;
1.10.modificări de drept ale contractului de furnizare servicii - modificările aduse contractelor de furnizare
servicii în mod independent de voinţa părţilor, în temeiul prevederilor unui act normativ;
1.11.forţa majoră - eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinii
acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi,
respectiv, îndeplinirea acestuia;
1.12.evaluarea iniţială - activitatea de identificare/determinare a naturii cauzelor, a stării actuale de
dezvoltare şi de integrare socială a beneficiarului de servicii sociale, precum şi a prognosticului acestora,
efectuată prin utilizarea de metode şi tehnici specifice profesiilor sociale, de către furnizorul de servicii
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sociale. Scopurile evaluării sunt cunoaşterea şi înţelegerea problemelor cu care se confruntă beneficiarul de
servicii sociale şi identificarea măsurilor iniţiale pentru elaborarea planului iniţial de măsuri;
1.13. planul individualizat de protectie (PIP)- document prin care se realizează planificarea serviciilor,
prestaţiilor şi măsurilor de protecţie specială a copilului, pe baza evaluării psihosociale a acestuia şi a
familiei sale, în vederea integrării copilului care a fost separat de familia sa, într-un mediu familial stabil
permanent, în cel mai scurt timp posibil.
1.14.evaluarea detaliată - activitatea de investigare şi analiză a stării actuale de dezvoltare şi de integrare
socială a beneficiarului de servicii sociale, a cauzelor care au generat şi care întreţin situaţia de dificultate în
care acesta se află, precum şi a prognosticului acestora, utilizându-se instrumente şi tehnici standardizate
specifice domeniilor: asistenţă socială, psihologic, educaţional, medical, juridic.

2.Obiectul contractului
2.1.) Obiectul contractului îl constituie acordarea serviciilor prevăzute în Planul Individualizat de Protecție
2.2.) Descrierea serviciilor sociale acordate de furnizorul de servicii sociale:
Conform Planului Individualizat de Protecție
3.Costurile serviciilor sociale acordate şi contribuţia beneficiarului de servicii sociale
3.1.Costul total pe lună al serviciilor sociale prevăzute la pct. 2 este : conform legii.
3.2.Costul pe lună pentru fiecare serviciu social acordat este după cum urmează:
- pentru serviciile prevăzute în Planul Individualizat de Protecție costul pe lună este: conform legii
3.3.Contribuţia beneficiarului pentru serviciile sociale primite este după cum urmează:
Conform S.C/Hot. CPC nr.________________/____________________.
3.4.Contribuţia beneficiarului de servicii sociale nu va influenţa acordarea serviciilor sociale şi nu va
îngreuna posibilitatea acestuia de a ieşi din starea de dificultate.

4.Durata contractului
4.1.Prezentul contract intră în vigoare de la data semnării lui de către părți și este valabil pe perioada
implementării planului individualizat de protecție.

5.Etapele procesului de acordare a serviciilor sociale:
5.1 implementarea măsurilor prevăzute în planul individualizat de protectie
5.2 reevaluarea periodică a situației beneficiarului de servicii sociale
5.3 revizuirea planului individualizat de protectie în vederea adaptării serviciilor sociale la nevoile
beneficiarului.
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6.Drepturile furnizorului de servicii sociale:
6.1.de a verifica veridicitatea informaţiilor primite de la beneficiarul de servicii sociale;
6.2.de a sista acordarea serviciilor sociale către beneficiar în cazul în care constată că acesta i-a furnizat
informaţii eronate;
6.3.de a utiliza, în condiţiile legii, date denominalizate în scopul întocmirii de statistici pentru dezvoltarea
serviciilor sociale.
7.Obligaţiile furnizorului de servicii sociale:
7.1.să respecte drepturile şi libertăţile fundamentale ale beneficiarului în acordarea serviciilor sociale,
precum şi drepturile beneficiarului de servicii sociale, rezultate din prezentul contract;
7.2.să acorde servicii sociale prevăzute în planul individualizat de protectie, cu respectarea acestuia şi a
standardelor minime obligatorii;
7.3.să depună toate diligentele pentru a asigura beneficiarul de continuitatea serviciilor sociale furnizate, în
cazurile de încetare a prezentului contract prevăzute la pct. 12.1 şi 13.1 lit. a) şi d); asigurarea continuităţii
serviciilor sociale se va realiza şi prin subcontractare şi cesiune de servicii sociale;
7.4.să fie receptiv şi să ţină cont de toate eforturile beneficiarului de servicii sociale în îndeplinirea
obligaţiilor contractuale şi să considere că beneficiarul şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale în măsura în
care a depus toate eforturile;
7.5.să informeze beneficiarul de servicii sociale asupra:
- conţinutului serviciilor sociale şi condiţiilor de acordare a acestora;
- oportunităţii acordării altor servicii sociale;
- listei la nivel local cuprinzând furnizorii acreditaţi să acorde servicii sociale;
- regulamentului de ordine internă;
- oricărei modificări de drept a contractului;
7.6.să reevalueze periodic situaţia beneficiarului de servicii sociale, şi, după caz, să completeze şi/sau să
revizuiască planul individualizat de protectie exclusiv în interesul acestuia;
7.7.să respecte, conform legii, confidenţialitatea datelor şi informaţiilor referitoare la beneficiarul de servicii
sociale;
7.8.să ia în considerare dorinţele şi recomandările obiective ale beneficiarului cu privire la acordarea
serviciilor sociale;
7.9.să utilizeze contribuţia beneficiarului de servicii sociale exclusiv pentru acoperirea cheltuielilor legate de
acordarea serviciilor sociale;
7.10.de a informa serviciul public de asistenţă în a cărui rază teritorială locuieşte beneficiarul asupra
nevoilor identificate şi serviciilor sociale propuse a fi acordate.
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8.Drepturile beneficiarului
8.1.În procesul de acordare a serviciilor sociale prevăzute la pct. 2, furnizorul de servicii sociale va respecta
drepturile şi libertăţile fundamentale ale beneficiarului de servicii sociale.
8.2.Beneficiarul are următoarele drepturi contractuale:
a)de a primi servicii sociale prevăzute în planul individualizat de protectie;
b)de a i se asigura continuitatea serviciilor sociale atât timp cât se menţin condiţiile care au generat situaţia
de dificultate;
c)de a refuza, în condiţii obiective, primirea serviciilor sociale;
d)de a fi informat, în timp util şi în termeni accesibili, asupra:
- drepturilor sociale, măsurilor legale de protecţie şi asupra situaţiilor de risc;
- modificărilor intervenite în acordarea serviciilor sociale;
- oportunităţii acordării altor servicii sociale;
- listei la nivel local cuprinzând furnizorii acreditaţi să acorde servicii sociale;
- regulamentului de ordine internă;
e)de a participa la evaluarea serviciilor sociale primite şi la luarea deciziilor privind intervenţia socială care i
se aplică, putând alege variante de intervenţie, dacă ele există;
f)dreptul de a avea acces la propriul dosar în condițiile legii;
g)de a-şi exprima nemulţumirea cu privire la acordarea serviciilor sociale.
9. Obligaţiile beneficiarului:
9.1.să participe activ în procesul de furnizare a serviciilor sociale şi la reevaluarea şi revizuirea planului
individualizat de protectie, în raport cu vârsta, situația de dependență,etc;
9.2.să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitatea şi situaţia familială, medicală, economică şi
socială şi să permită furnizorului de servicii sociale verificarea veridicităţii acestora;
9.3.să respecte termenele şi clauzele stabilite în cadrul planului individualizat de protecție;
9.4.să anunţe orice modificare intervenită în legătură cu situaţia sa personală pe parcursul acordării
serviciilor sociale;
9.5.să respecte regulamentul de ordine internă al furnizorului de servicii sociale (reguli de comportament,
program, persoanele de contact etc.), prevederile regulamentului de organizare și funcționare, precum și
regulile generale de conduită, metodologiile și procedurile de lucru din cadrul serviciului;
10. Soluţionarea reclamaţiilor
10.1.Beneficiarul are dreptul de a formula verbal şi/sau în scris reclamaţii cu privire la acordarea serviciilor
sociale.
10.2.Reclamaţiile pot fi adresate furnizorului de servicii sociale direct sau prin intermediul oricărei persoane
din cadrul echipei de implementare a planului individualizat de protectie.
16

10.3.Furnizorul de servicii sociale are obligaţia de a analiza conţinutul reclamaţiilor, consultând atât
beneficiarul de servicii sociale, cât şi specialiştii implicaţi în implementarea planului individualizat de
protectie şi de a formula răspuns în termen de maximum 10 zile de la primirea reclamaţiei.
10.4.Dacă beneficiarul de servicii sociale nu este mulţumit de soluţionarea reclamaţiei, acesta se poate
adresa în scris Comisiei de mediere socială de la nivelul judeţului Dolj , care va clarifica prin dialog
divergenţele dintre părţi sau, după caz, instanţei de judecată competente.

11.Litigii
11.1.Litigiile născute în legătură cu încheierea, executarea, modificarea şi încetarea ori 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 furnizorul de servicii sociale şi
beneficiarul de servicii sociale nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate
solicita Comisiei de mediere socială mijlocirea soluţionării divergenţelor sau se poate adresa instanţelor
judecătoreşti competente.

12. Rezilierea contractului
12.1.Constituie motiv de reziliere a prezentului contract următoarele:
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 către beneficiarul de servicii sociale a regulamentului de ordine interioară
al furnizorului de servicii sociale;
c)încălcarea de către furnizorul de servicii sociale a prevederilor legale cu privire la serviciile sociale, dacă
este invocată de beneficiarul de servicii sociale;
d)retragerea autorizaţiei de funcţionare sau a acreditării furnizorului de servicii sociale;
e)limitarea domeniului de activitate pentru care furnizorul de servicii sociale a fost acreditat, în măsura în
care este afectată acordarea serviciilor către beneficiarul de servicii sociale;
f)schimbarea obiectului de activitate al furnizorului de servicii sociale, în măsura în care este afectată
acordarea serviciilor către beneficiarul de servicii sociale.

13.Încetarea contractului
13.1.Constituie motiv de încetare a prezentului contract următoarele:
a)expirarea duratei pentru care a fost încheiat contractul;
b)acordul părţilor privind încetarea contractului;
c)scopul contractului a fost atins;
d)forţa majoră, dacă este invocată.
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14.Dispoziţii finale
14.1.Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului contract, de a conveni 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.
14.2.Prevederile prezentului contract se vor completa cu prevederile legislaţiei în vigoare în domeniu.
14.3.Limba care guvernează prezentul contract este limba română.
14.4.Prezentul contract va fi interpretat conform legilor din România.
14.5.Furnizorul de servicii sociale realizează monitorizarea şi evaluarea serviciilor sociale acordate.
*) Anexe la contract:
-Planul individualizat de protectie nr.____________/_________;
-Evaluarea psiho-sociala/detaliată nr. ____________/_______________;
-S.C/Hot. CPC nr._____________/_______________
-Reevaluarea nr._______________/______________.
Prezentul contract de furnizare servicii a fost încheiat în ………. exemplare.

Furnizor de servicii sociale
DGASPC Dolj
Părinte/reprezentant legal

Manager de caz
Nume si prenume________________

Nume si prenume________________

Semnatura_____________________

Semnatura_____________________

Beneficiar
Nume și prenume________________
Semnătura______________________
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Anexa nr.2
Denumirea postului: INSTRUCTOR EDUCAȚIE
Atribuții:
1.asigură și răspunde de igiena beneficiarilor;
2.asigură și răspunde de igiena spațiilor destinate beneficiarilor;
3.asigură suport în alimentarea beneficirilor în funcție de nevoile acestora;
4.asigură activitățile de îmbrăcare/dezbrăcare a beneficiarilor, după caz;
5.asigură igiena echipamentului și a cazarmamentului destinat beneficiarilor;
6.respectă procedurile de manipulare a materialelor sanitare, materialelor de curățenie și a deșeurilor de
orice tip;
7.asigură suportul necesar în desfășurarea tuturor activităților beneficiarilor;
8.oferă asistență și consiliere în efectuarea temelor pentru a asigura o pregătire optimă a elevilor, în
conformitate cu standardele școlare;
9.răspunde de securitatea și integritatea beneficiarilor în timpul programului de lucru, având obligația
supravegherii permanente a acestora;
10.cunoaște particularitățile de vârstă și diferențele individuale de conduită ale beneficiarilor, astfel încât să
poată stabili o comunicare și relații adecvate cu aceștia;
11.abordează relațiile cu beneficiarii în mod nediscriminator, fără antipatii sau favoritisme;
12.asigură prepararea hranei, conform meniului aprobat şi cu respectarea procedurilor de alimentaţie;
13.răspunde de pregătirea la timp a mesei şi de calitatea meniului;
14.cunoaște, respectă și aplică procedurile de sesizare și reclamare și le aduce la cunoștința celor ce solicită
acest lucru ori de câte ori este nevoie;
15.asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a
standardelor minime de calitate aplicabile şi a regulamentului de organizare și funcționare a casei;
16.colaborează cu specialişti din alte servicii/centre în vederea soluţionării cazurilor, identificării de resurse
etc., cu avizul conducerii ierarhic superioare;
17.monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;
18.sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de nerespectare
a prevederilor regulamentului de organizare și funcționare a casei etc.;
19.întocmeşte rapoarte periodice, sau ori de câte ori este nevoie, cu privire la activitatea derulată;
20.face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării legislaţiei;
21.îndeplineşte și alte atribuţii specifice prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil, în legislaţia în
vigoare, în regulamentul de organizare şi funcţionare, în metodologiile de organizare şi funcţionare, în
procedurile de lucru, în alte regulamente aplicabile serviciului social, în dispoziţiile şi în notele interne
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emise de către conducerea instituţiei şi acţionează, conform dispoziţiilor trasate în situaţii speciale pentru
acoperirea nevoilor identificate;
22.respectă şi promovează drepturile copilului, respectiv ale persoanei adulte cu handicap, respectă şi
promovează interesul superior al copilului, respectiv interesul persoanei adulte cu handicap;
23.răspunde de elaborarea documentelor specifice domeniului propriu de activitate;
24.îndeplinește, conform dispoziției directorului general, atribuții de gestionar;
25.asigură confidenţialitatea informaţiilor la care are acces.
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Anexa nr.3
Denumirea postului: EDUCATOR
Atribuții:
1.participă alături de ceilalți specialiști la întocmirea evaluării detaliate a beneficiarilor;
2.participă și răspunde, alături de ceilalți specialiști, de realizarea și îndeplinirea Programului personalizat de
interventie, în funcţie de nevoile şi particularităţile fiecărui copil în parte, conform competențelor și limitelor
profesiunii sale;
3.participa la organizarea și desfășurarea activității educative recuperatorii;
4.organizează și asigură petrecerea timpului liber al copiilor din unitate;
5.elaborează și prezintă conducerii necesarul de materiale didactice necesare beneficiarilor de care se ocupă;
6.răspunde de securitatea și integritatea copiilor în timpul programului de lucru;
7. asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a
standardelor minime de calitate aplicabile şi a regulamentului de organizare și funcționare a casei;
8.colaborează cu specialişti din alte servicii/centre în vederea soluţionării cazurilor, identificării de resurse
etc., cu avizul conducerii ierarhic superioare;
9.monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;
10.sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de nerespectare
a prevederilor regulamentului de organizare și funcționare a casei etc.;
11.întocmeşte rapoarte periodice, sau ori de câte ori este nevoie, cu privire la activitatea derulată;
12.face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării legislaţiei;
13.îndeplineşte și alte atribuţii specifice prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil, în legislaţia în
vigoare, în regulamentul de organizare şi funcţionare, în metodologiile de organizare şi funcţionare, în
procedurile de lucru, în alte regulamente aplicabile serviciului social, în dispoziţiile şi în notele interne
emise de către conducerea instituţiei şi acţionează, conform dispoziţiilor trasate în situaţii speciale pentru
acoperirea nevoilor identificate;
14.respectă şi promovează drepturile copilului, respectiv ale persoanei adulte cu handicap, respectă şi
promovează interesul superior al copilului, respectiv interesul persoanei adulte cu handicap;
15.răspunde de elaborarea documentelor specifice domeniului propriu de activitate;
16.îndeplinește, conform dispoziției directorului general, atribuții de gestionar;
17.asigură confidenţialitatea informaţiilor la care are acces.
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Anexa nr. 4

Denumirea postului: ASISTENT MEDICAL
Atribuții:
1.supraveghează starea de sănătate a beneficiarilor aflaţi sub măsură de protecţie în cadrul serviciului;
2.efectuează sau participă, după caz, la acordarea serviciilor medicale beneficiarilor;
3.ține evidența materialelor și medicamentelor folosite din aparatul de urgenta;
4.colaborează și respectă indicațiile medicului de familie la care sunt înscriși beneficiarii;
5.efectuează triajul medical al beneficiarilor;
6.supraveghează evoluția stării de sănătate a beneficiarilor;
7.asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a
standardelor minime de calitate aplicabile şi a regulamentului de organizare și funcționare a casei;
8.colaborează cu specialişti din alte servicii/centre în vederea soluţionării cazurilor, identificării de resurse
etc., cu avizul conducerii ierarhic superioare;
9.monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;
10.sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de nerespectare
a prevederilor regulamentului de organizare și funcționare a casei etc.;
11.întocmeşte rapoarte periodice, sau ori de câte ori este nevoie, cu privire la activitatea derulată;
12.face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării legislaţiei;
13.îndeplineşte și alte atribuţii specifice prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil, în legislaţia în
vigoare, în regulamentul de organizare şi funcţionare, în metodologiile de organizare şi funcţionare, în
procedurile de lucru, în alte regulamente aplicabile serviciului social, în dispoziţiile şi în notele interne
emise de către conducerea instituţiei şi acţionează, conform dispoziţiilor trasate în situaţii speciale pentru
acoperirea nevoilor identificate;
14.respectă şi promovează drepturile copilului, respectiv ale persoanei adulte cu handicap, respectă şi
promovează interesul superior al copilului, respectiv interesul persoanei adulte cu handicap;
15.răspunde de elaborarea documentelor specifice domeniului propriu de activitate;
16.asigură confidenţialitatea informaţiilor la care are acces.

22

Anexa nr. 6
la HCJ nr._____/_____

Avizat,
Director General
Florin Stancu

Director General Adjunct
Asistență Socială-Protecția Copilului
Violeta Manea

REGULAMENT de organizare şi funcţionare
a serviciului social Casa „Voinţa”

Art. 1: Definiţie
(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social Casa “Voinţa”
din cadrul Direcției Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Dolj, aprobat prin
Hotărârea Consiliului Judeţean Dolj nr.____/_____________, 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 casei şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii legali/convenţionali,
vizitatori.

Art. 2: Identificarea serviciului social
Serviciul social Casa “Voinţa”, cod serviciu social 8790CR-C-I, este înfiinţat şi administrat de furnizorul
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj, acreditat conform Certificatului de
acreditare nr. 000698/25.04.2014, deţine Licenţa de funcţionare nr. 0001803/19.08.2016, cu sediul în
Craiova, strada Dr. Victor Gomoiu, Nr.13, Bl.S 25, Sc.1, Ap.9, județul Dolj.

Art. 3: Scopul serviciului social
Scopul serviciului social Casa “Voinţa” este asigurarea accesului copilului/tânărului, lipsit temporar sau
definitiv de ocrotirea părinților săi și pentru care s-a instituit o măsură de protecție specială, la găzduire,
îngrijire, educaţie, sprijin şi pregătire în vederea reintegrării sau integrării familiale şi socio-profesionale.
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Art. 4: Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare
(1) Serviciul social Casa “Voinţa” 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 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, precum şi ale altor acte normative secundare aplicabile domeniului.
De asemenea, pentru buna organizare și funcționare a serviciului social sunt aplicabile toate actele
normative incidente.
(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul nr. 25/2019 privind aprobarea standardelor minime de
calitate pentru serviciile sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție specială.
(3) Serviciul social Casa “Voinţa” este înfiinţat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Dolj nr.208/27.11.2008
şi funcţionează în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj.
Art. 5: Principiile care stau la baza acordării serviciului social
(1) Serviciul social Casa “Voinţa” 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 “Voinţa” 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 casei cu serviciul public de asistenţă socială.

Art. 6: Beneficiarii serviciilor sociale
(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Casa “Voinţa” sunt copiii cu vârsta între 7 și 18 ani, precum
și tinerii cu vârsta de până la 26 de ani care își continuă studiile o singură dată la o formă de învățământ de
zi, separați temporar sau definitiv de părinții lor, ca urmare a stabilirii, în condițiile legii, a măsurii
plasamentului.
(2) Condiţiile de acces/admitere în centru sunt următoarele:
a) Acte necesare:
-decizia de instituire a măsurii de protecție specială;
-documente de evaluare inițială;
-alte documente relevante pentru identificarea nevoilor copilului/tânărului și acordarea suportului necesar.
b) Criterii de eligibilitate a beneficiarilor:
-copii cu vârsta între 7 și 18 ani, precum și tineri cu vârsta de până la 26 de ani care își continuă studiile o
singură dată la o formă de învățământ de zi;
-copilului nu i s-a putut asigura protecția, ocrotirea și îngrijirea în familie sau în cadrul altor servicii din
comunitate;
-sunt îndeplinite condițiile de instituire a măsurii de protecție specială în conformitate cu prevederile
legislației în vigoare.
c) Admiterea în cadrul Casei “Voinţa” se face în baza măsurii de plasament (plasament în regim de urgență
sau plasament) dispusă fie de directorul general al DGASPC Dolj, fie de Comisia pentru Protecţia Copilului,
fie de către instanţa judecătorească, în condițiile legislației în vigoare din România.
d) Casa “Voinţa” asigură beneficiarului serviciile necesare în baza unui contract de furnizare servicii
sociale, încheiat în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.
Modelul contractului de furnizare servicii sociale este prezentat în anexa nr. 1 la prezentul Regulament.
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Părţile contractante au posibilitatea modificării şi completării, după caz, a modelului de contract, acesta
putând cuprinde și alte clauze sau clauze specifice, în funcție de standardele minime de calitate aplicabile
fiecărui tip de serviciu, situația particulară a fiecărui beneficiar în parte și particularitățile (modul de
organizare și funcționare) centrului, cu respectarea legislației în vigoare și aprobarea conducerii Direcției
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj.
e) Comisia pentru Protecția Copilului sau, după caz, instanța care a dispus plasamentul copilului/tânărului în
condițiile legii, va stabili, dacă este cazul, și cuantumul contribuției lunare a părinților la întreținerea
acestuia, în condițiile stabilite de Codul Civil.
În lipsa stabilirii unui cuantum al contribuției părinților la întreținerea copilului/tânărului aflat în plasament,
serviciile sunt gratuite.
(3) Condiţii de încetare a serviciilor în cadrul Casei “Voinţa”:
Încetarea măsurii de protecție specială este dispusă în condițiile legislației în vigoare, în următoarele situații:
-copilul poate fi reintegrat în familie;
-în situația încuviințării adopției;
-copilul a împlinit vârsta de 18 ani și nu urmează o formă de învățământ, respectiv tânărul a împlinit vârsta
de 26 de ani.
(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Casa “Voinţa” 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 conferite de legislația în vigoare.
(5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Casa “Voinţa” 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;

4

e) să respecte prevederile prezentului regulament, precum și regulile generale de conduită, prevederile
regulamentare, metodologiile și procedurile de lucru din cadrul casei.
Art. 7 Activităţi şi funcţii
Principalele funcţii ale serviciului social Casa „Voinţa” sunt următoarele:
a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarelor
activităţi:
1.reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară/
familia/reprezentantul legal, după caz;
2.găzduire pe perioadă determinată;
3.asigurarea unei alimentații corespunzătoare din punct de vedere calitativ și cantitativ;
4.îngrijire personală;
5.educație;
6.sprijin emoțional;
7.consiliere;
8.dezvoltarea deprinderilor de viață independentă;
9.activități în vederea reintegrării/integrării familiale;
10.activități în vederea reintegrării/integrării socio-profesionale;
11.recreere și socializare.
b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre
domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi:
1. elaborarea misiunii casei şi afişarea acesteia într-un loc vizibil în cadrul casei;
2. realizarea de materiale informative;
3. colaborarea cu instituțiile relevante de la nivelul comunității;
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.asigură beneficiarilor asistență și suport în cunoașterea și exercitarea drepturilor lor;
2.promovează și ia măsuri pentru prevenirea și combaterea oricăror forme de tratament abuziv, neglijent,
degradant asupra beneficiarilor;
3.utilizează mijloace de informare și comunicare corecte, transparente și accesibile.
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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/reevaluari periodice a serviciilor prestate;
3.dezvoltarea, planificarea, implementarea și îmbunătățirea permanentă a activităților desfășurate în cadrul
casei;
4. măsurarea gradului de satisfacție a beneficiarilor;
5. exercitarea controlului managerial intern, în condițiile legislației în vigoare.
e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea următoarelor
activităţi:
1. întocmirea unui proiect de buget care sa reflecte nevoile casei;
2. solicitarea dotărilor necesare bunei funcționări a casei;
3. solicitarea resurselor umane în funcție de serviciile furnizate și legislația în vigoare;
4. întocmirea fișelor de post ale angajaților;
5. evaluarea performanțelor individuale ale angajaților;
6. elaborarea propunerilor de formare profesională.
Art. 8: Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal
(1) Serviciul social Casa “Voinţa” funcţionează cu un număr de 7 posturi, conform prevederilor Hotărârii
Consiliului Judeţean nr. _______/__________________, din care:
a) personal de conducere: şef centru*;
b) personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă; personal de specialitate şi auxiliar: 6 posturi;
c) personal cu funcţii administrative, gospodărire, întreţinere-reparaţii, deservire: 1 post;
d) voluntari: 2 posturi.
*şef centru 1 post – asigură coordonarea și conducerea Complexului de Servicii Specializate de Tip Rezidenţial
Copii „1 Mai” -II-.

(2) Raportul angajat/beneficiar este de 1,16/1.

Art. 9: Personalul de conducere
(1) Personalul de conducere este asigurat de:
- şef centru;
(2) Atribuţiile personalului de conducere sunt:
a) atribuții generale:
1.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.;
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2.elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor şi
întocmeşte informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale (DGASPC Dolj);
3.propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi perfecţionare;
4.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, cu avizul prealabil al conducerii DGASPC Dolj;
5.întocmeşte raportul anual de activitate;
6.asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii centrului, precum și dintre angajații si
beneficiarii centrului;
7.propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice şi a numărului de personal cu
respectarea prevederilor legale;
8.desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii centrului în comunitate, cu avizul prealabil al conducerii
DGASPC Dolj;
9.ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor
beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce și aduce la cunoștința conducerii DGASPC Dolj
rezultatele analizei;
10.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;
11.organizează activitatea personalului (răspunde de prezența personalului din subordine și de verificarea
zilnică a condicilor de prezență; întocmește lunar graficul, foaia colectivă de prezență pe baza condicii de
prezenţă) şi asigură respectarea timpului de lucru şi a regulamentului de organizare şi funcţionare;
12.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, cu avizul/aprobarea
conducerii DGASPC Dolj;
13.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, cu avizul prealabil al conducerii DGASPC Dolj;
14.participă activ la numirea/eliberarea din funcţie a personalului din cadrul serviciului, în condiţiile legii;
15.întocmeşte proiectul bugetului propriu al serviciului şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar, în
limitele de competență conform legislației în vigoare și le înaintează spre aprobare conducerii DGASPC
Dolj;
16.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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17.asigură (face demersurile necesare) pentru încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a
serviciilor sociale, după caz;
18.verifică întocmirea situațiilor statistice;
19.răspunde de gestionarea şi arhivarea documentelor din cadrul centrului și colaborează cu structurile
specializate de la nivelul Direcției privind predarea acestora la arhiva instituției conform nomenclatorului
arhivistic;
20.identifică nevoile de la nivelul centrului și întocmește referate în vederea luării unor decizii de
îmbunătățire a activității și de dotare materială corespunzătoare a structurii organizatorice pe care o conduce;
21.răspunde de repartizarea sarcinilor personalului din subordine; coordonează și controlează realizarea
corectă și în termen a acestora;
22.răspunde de evaluarea activității profesionale a personalului din subordine, anual, și ori de câte ori este
nevoie;
23.elaborează fișele de post pentru personalul din subordine și răspunde de încărcarea echilibrată cu sarcini a
acestora;
24.participă la acțiunile instituției conform dispozițiilor date de șeful ierarhic superior;
25.programează concediile de odihnă pentru salariații din subordine și urmărește efectuarea acestora și, după
caz, propune rechemarea lor;
26.răspunde de înlocuirea personalului din subordine pe perioada concediilor de odihnă, concediilor
medicale, concediilor fără salariu etc., asigurând desfășurarea optimă a activității;
27.repartizează spre rezolvare corespondența și celelalte lucrări care intră în atribuțiile structurii
organizatorice pe care o conduce și îndrumă personalul din subordine în vederea rezolvării acestora în
termenul stabilit;
28.urmărește cunoașterea de către personalul din subordine a legislației specifice domeniului de activitate și
acționează în vederea respectării acesteia;
29.asigură îndrumare și asistență personalului din subordine în vederea realizării sarcinilor de serviciu și
participă la elaborarea sau, după caz, realizarea lucrărilor de complexitate sau importanță deosebită;
30.asigură în conformitate cu legislația în vigoare, respectarea normelor de disciplină de către salariații din
subordine și informează Directorul General de abaterile disciplinare săvârșite de salariații din subordine;
31.răspunde de confidențialitatea datelor și lucrărilor executate, stabilind reguli pentru personalul din
subordine pentru a fi păstrată confidențialitatea acestora;
32.asigură accesul la date a persoanelor din afara instituției (cu temă de control) și informează conducerea
despre modul și stadiul desfășurării controlului;
33.emite note interne pentru personalul din subordine;
34.răspunde de registrele care sunt întocmite în cadrul structurii organizatorice în ceea ce privește realitatea,
legalitatea și corectitudinea datelor ;
35.răspunde de circuitul documentelor de la nivelul structurii organizatorice pe care o conduce;
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36.răspunde de elaborarea și respectarea procedurilor scrise și formalizate pentru activitățile desfășurate în
cadrul structurii organizatorice pe care o conduce;
37.aduce la cunoștința personalului din subordine Regulamentul Intern, Regulamentul de Organizare și
Funcționare, Codul etic, Codul de conduită ale DGASPC Dolj, precum și procedurile operaționale, pe bază
de semnatură și răspunde de respectarea prevederilor acestora;
38.respectă prevederile Regulamentului Intern, Regulamentului de Organizare și Functionare, Codului etic,
Codului de conduită ale DGASPC Dolj, precum și prevederile procedurilor operaționale ale structurii
organizatorice pe care o conduce;
39.răspunde de organizarea și desfășurarea efectivă a verificării prezenței beneficiarilor în centru și
sesizează de îndată conducerea instituției și organele abilitate în situația identificării absenței
nemotivate/nejustificate a acestora;
40.primește și soluționează orice alte sarcini dispuse de seful ierarhic superior, pentru buna organizare și
desfășurare a activității la nivelul centrului ;
41.îndeplinește și alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil, precum și în actele
normative incidente organizării și desfășurării activității la nivelul centrului.
b.Atribuții de responsabil de proces al sistemului managementului calității:
1.elaborează procedurile operaționale;
2.colaborează îndeaproape cu RMC;
3.inițiază acțiuni de prevenire a apariției oricărei neconformități referitoare la servicii, procese și la sistemul
managementul calității;
4.identifică și înregistrează orice probleme referitoare la servicii, procese și la sistemul managementul
calității;
5.inițiază, recomandă sau furnizează soluții pe căi prestabilite;
6.verifică implementarea soluțiilor.
c.Atribuţii specifice implementării și/sau dezvoltării sistemului de control intern managerial:
c.1 Atribuții privind procedurile de sistem/operaționale:
1.stabilește obiectivele specifice și activitățile compartimentului;
2.dispune elaborarea evidenței activităților procedurale pentru procedurile de sistem/operaționale aplicabile
la nivelul compartimentului;
3.dispune transmiterea evidenței activităților procedurale pentru procedurile de sistem, Secretariatului
tehnic al Comisiei de Monitorizare;
4.stabilește persoanele responsabile cu elaborarea procedurilor de sistem/operaționale;
5.verifică Diagrama de proces;
6.verifică procedura de sistem/operaționale și o semnează;
7.retransmite procedura responsabilului cu elaborarea și actualizarea, ori de câte ori este cazul pentru
modificări și completări;
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8.dispune transmiterea procedurii Secretariatului tehnic al Comisiei de Monitorizare;
9.dispune măsuri pentru actualizarea procedurilor de sistem/operaționale.
c.2 Atribuții în procesul de gestionare a riscurilor:
-desemnează responsabilul cu riscurile de la nivelul compartimentului;
-analizează, evaluează şi decide asupra riscurilor incluse în Formularele de alertă a riscurilor;
-aprobă Registrul de riscuri la nivelul compartimentului;
-monitorizează implementarea măsurilor de control aferente Planului de măsuri, aprobat la nivelul entităţii,
prin Fişele de urmărire a riscurilor;
-aprobă Raportul anual privind procesul de gestionare a riscurilor pe compartiment, pe care îl transmite
Secretariatului tehnic al Comisiei de Monitorizare.
c.3 Alte atribuții în domeniul controlului managerial intern:
1.inventariază documentele şi fluxurile de informaţii care intră/ies din structurile organizatorice, respectiv
instituție, procesările care au loc, destinaţiile documentelor, fluxurile de comunicare între structurile
organizatorice din instituție, cu nivelele ierarhic superioare de management şi cu alte entităţi publice;
2.efectuează operaţiunea de autoevaluare a subsistemului de control intern managerial existent la nivelul
structurii organizatorice conduse, prin completarea chestionarului de autoevaluare prevăzut în legislația în
vigoare;
3.ia măsuri pentru îmbunătăţirea subsistemelor de control intern managerial din cadrul structurii
organizatorice conduse.
(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.
Art. 10: Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă. Personal de specialitate şi auxiliar
(1) Personalul de specialitate este:
-5 posturi instructor educație (235204);
-1 post educator (235203).
(2) Atribuţiile personalului de specialitate sunt prezentate în anexele nr. 2-3, care fac parte integrantă din
prezentul regulament.
-instructor educație - vezi anexa nr.2, parte integrantă a prezentului regulament;
-educator - vezi anexa nr.3, parte integrantă a prezentului regulament.
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Art. 11: Personalul administrativ, gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire
(1) Personalul administrativ asigură activităţile auxiliare serviciului social:
-1 post inspector specialitate.
(2) Atribuţiile personalului administrativ, gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire sunt prezentate în anexa
nr. 4, care face parte integrantă din prezentul regulament.
-inspector specialitate - vezi anexa nr.4, parte integrantă a prezentului regulament.
Art. 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) contribuţia persoanelor beneficiare sau a întreţinătorilor acestora, după caz;
b) bugetul local al judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti;
c) bugetele locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, respectiv bugetele locale ale sectoarelor
municipiului Bucureşti;
d) bugetul de stat;
e) donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori juridice din ţară şi din străinătate;
f) fonduri externe rambursabile şi nerambursabile;
g) alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
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Anexa nr.1

Contract de furnizare servicii sociale
Nr__________/data___________________
Părţile contractante:

1. __________________________________ în calitate de manager de caz

în cadrul Serviciului

Management de Caz pentru Copil de la nivelul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului
Dolj, acronim D.G.A.S.P.C. Dolj - furnizor de servicii sociale, cu sediul în Craiova, b-dul Nicolae Titulescu,
nr. 22, judeţul Dolj, cod de înregistrare fiscală 17104359, certificatul de acreditare seria AF nr. 000698
și
2.

_______________________________,

domiciliat/domiciliată

în

localitatea

_______________,

str.__________________ nr________ , judeţul/sectorul ___________________________ , codul numeric
personal ________________________________, posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria _____________ nr.
________________, eliberat/eliberată la data de______________, în calitate de părinte/reprezentant legal
(conform

_____________________________________)

________________________________(numele

si

al

prenumele

copilului),

copilului
născut

la

data

de_______________CNP___________________________, denumit în continuare beneficiar

3.

_______________________________,

domiciliat/domiciliată

în

localitatea

_______________,

str.__________________ nr________ , judeţul/sectorul ___________________________ , codul numeric
personal ________________________________, posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria _____________ nr.
________________, eliberat/eliberată la data de______________, denumit în continuare beneficiar

(1) având în vedere:
-Planul individualizat de protectie nr.____________/_________;
-Evaluarea psiho-sociala/detaliată nr. ____________/_______________;
-S.C/Hot. CPC nr.________________/____________________.
(2)convin asupra următoarelor:
1.Definiţii:
1.1.contract de furnizare servicii sociale - actul juridic încheiat între o persoană fizică sau juridică, publică
ori privată, acreditată conform legii să acorde servicii sociale, denumită furnizor de servicii sociale, şi o
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persoană fizică aflată în situaţie de risc sau de dificultate socială, denumită beneficiar de servicii sociale,
care exprimă acordul de voinţă al acestora în vederea acordării de servicii sociale;
1.2.furnizor de servicii sociale - persoana fizică sau juridică, publică ori privată, acreditată conform legii în
vederea acordării de servicii sociale, prevăzută la art. 11 din Ordonanţa Guvernului nr. 68/2003 privind
serviciile sociale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 515/2003, cu modificările şi
completările ulterioare;
1.3.beneficiar de servicii sociale - persoana aflată în situaţie de risc şi de dificultate socială, împreună cu
familia acesteia, care necesită servicii sociale, conform planului individualizat de protectie;
1.4.servicii sociale - ansamblu de măsuri şi acţiuni realizate pentru a răspunde nevoilor sociale individuale,
familiale sau de grup, în vederea prevenirii şi depăşirii unor situaţii de dificultate, vulnerabilitate sau de
dependenţă pentru prezervarea autonomiei şi protecţiei persoanei, pentru prevenirea marginalizării şi
excluziunii sociale, pentru promovarea incluziunii sociale şi în scopul creşterii calităţii vieţii, definite în
condiţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului 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 furnizorului 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 protectie - modificarea sau completarea adusă PIP
pe baza rezultatelor reevaluării situaţiei beneficiarului de servicii sociale;
1.7.contribuţia beneficiarului de servicii sociale - cotă-parte din costul total al serviciului/serviciilor
acordat/acordate de furnizorul de servicii sociale, în funcţie de tipul serviciului şi de situaţia materială a
beneficiarului de servicii sociale, şi care poate fi în bani, 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 îndeplini valorificându-şi maximal potenţialul psiho-fizic;
1.9.standarde minime obligatorii - ansamblul de cerinţe privind calitatea îngrijirii, cadrul organizatoric şi
material, resursele umane şi financiare în vederea atingerii nivelului de performanţă obligatoriu pentru toți
furnizorii de servicii sociale specializate, aprobate în condiţiile legii;
1.10.modificări de drept ale contractului de furnizare servicii - modificările aduse contractelor de furnizare
servicii în mod independent de voinţa părţilor, în temeiul prevederilor unui act normativ;
1.11.forţa majoră - eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinii
acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi,
respectiv, îndeplinirea acestuia;
1.12.evaluarea iniţială - activitatea de identificare/determinare a naturii cauzelor, a stării actuale de
dezvoltare şi de integrare socială a beneficiarului de servicii sociale, precum şi a prognosticului acestora,
efectuată prin utilizarea de metode şi tehnici specifice profesiilor sociale, de către furnizorul de servicii
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sociale. Scopurile evaluării sunt cunoaşterea şi înţelegerea problemelor cu care se confruntă beneficiarul de
servicii sociale şi identificarea măsurilor iniţiale pentru elaborarea planului iniţial de măsuri;
1.13. planul individualizat de protectie (PIP)- document prin care se realizează planificarea serviciilor,
prestaţiilor şi măsurilor de protecţie specială a copilului, pe baza evaluării psihosociale a acestuia şi a
familiei sale, în vederea integrării copilului care a fost separat de familia sa, într-un mediu familial stabil
permanent, în cel mai scurt timp posibil.
1.14.evaluarea detaliată - activitatea de investigare şi analiză a stării actuale de dezvoltare şi de integrare
socială a beneficiarului de servicii sociale, a cauzelor care au generat şi care întreţin situaţia de dificultate în
care acesta se află, precum şi a prognosticului acestora, utilizându-se instrumente şi tehnici standardizate
specifice domeniilor: asistenţă socială, psihologic, educaţional, medical, juridic.

2.Obiectul contractului
2.1.) Obiectul contractului îl constituie acordarea serviciilor prevăzute în Planul Individualizat de Protecție
2.2.) Descrierea serviciilor sociale acordate de furnizorul de servicii sociale:
Conform Planului Individualizat de Protecție
3.Costurile serviciilor sociale acordate şi contribuţia beneficiarului de servicii sociale
3.1.Costul total pe lună al serviciilor sociale prevăzute la pct. 2 este : conform legii.
3.2.Costul pe lună pentru fiecare serviciu social acordat este după cum urmează:
- pentru serviciile prevăzute în Planul Individualizat de Protecție costul pe lună este: conform legii
3.3.Contribuţia beneficiarului pentru serviciile sociale primite este după cum urmează:
Conform S.C/Hot. CPC nr.________________/____________________.
3.4.Contribuţia beneficiarului de servicii sociale nu va influenţa acordarea serviciilor sociale şi nu va
îngreuna posibilitatea acestuia de a ieşi din starea de dificultate.

4.Durata contractului
4.1.Prezentul contract intră în vigoare de la data semnării lui de către părți și este valabil pe perioada
implementării planului individualizat de protecție.

5.Etapele procesului de acordare a serviciilor sociale:
5.1 implementarea măsurilor prevăzute în planul individualizat de protectie
5.2 reevaluarea periodică a situației beneficiarului de servicii sociale
5.3 revizuirea planului individualizat de protectie în vederea adaptării serviciilor sociale la nevoile
beneficiarului.
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6.Drepturile furnizorului de servicii sociale:
6.1.de a verifica veridicitatea informaţiilor primite de la beneficiarul de servicii sociale;
6.2.de a sista acordarea serviciilor sociale către beneficiar în cazul în care constată că acesta i-a furnizat
informaţii eronate;
6.3.de a utiliza, în condiţiile legii, date denominalizate în scopul întocmirii de statistici pentru dezvoltarea
serviciilor sociale.
7.Obligaţiile furnizorului de servicii sociale:
7.1.să respecte drepturile şi libertăţile fundamentale ale beneficiarului în acordarea serviciilor sociale,
precum şi drepturile beneficiarului de servicii sociale, rezultate din prezentul contract;
7.2.să acorde servicii sociale prevăzute în planul individualizat de protectie, cu respectarea acestuia şi a
standardelor minime obligatorii;
7.3.să depună toate diligentele pentru a asigura beneficiarul de continuitatea serviciilor sociale furnizate, în
cazurile de încetare a prezentului contract prevăzute la pct. 12.1 şi 13.1 lit. a) şi d); asigurarea continuităţii
serviciilor sociale se va realiza şi prin subcontractare şi cesiune de servicii sociale;
7.4.să fie receptiv şi să ţină cont de toate eforturile beneficiarului de servicii sociale în îndeplinirea
obligaţiilor contractuale şi să considere că beneficiarul şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale în măsura în
care a depus toate eforturile;
7.5.să informeze beneficiarul de servicii sociale asupra:
- conţinutului serviciilor sociale şi condiţiilor de acordare a acestora;
- oportunităţii acordării altor servicii sociale;
- listei la nivel local cuprinzând furnizorii acreditaţi să acorde servicii sociale;
- regulamentului de ordine internă;
- oricărei modificări de drept a contractului;
7.6.să reevalueze periodic situaţia beneficiarului de servicii sociale, şi, după caz, să completeze şi/sau să
revizuiască planul individualizat de protectie exclusiv în interesul acestuia;
7.7.să respecte, conform legii, confidenţialitatea datelor şi informaţiilor referitoare la beneficiarul de servicii
sociale;
7.8.să ia în considerare dorinţele şi recomandările obiective ale beneficiarului cu privire la acordarea
serviciilor sociale;
7.9.să utilizeze contribuţia beneficiarului de servicii sociale exclusiv pentru acoperirea cheltuielilor legate de
acordarea serviciilor sociale;
7.10.de a informa serviciul public de asistenţă în a cărui rază teritorială locuieşte beneficiarul asupra
nevoilor identificate şi serviciilor sociale propuse a fi acordate.
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8.Drepturile beneficiarului
8.1.În procesul de acordare a serviciilor sociale prevăzute la pct. 2, furnizorul de servicii sociale va respecta
drepturile şi libertăţile fundamentale ale beneficiarului de servicii sociale.
8.2.Beneficiarul are următoarele drepturi contractuale:
a)de a primi servicii sociale prevăzute în planul individualizat de protectie;
b)de a i se asigura continuitatea serviciilor sociale atât timp cât se menţin condiţiile care au generat situaţia
de dificultate;
c)de a refuza, în condiţii obiective, primirea serviciilor sociale;
d)de a fi informat, în timp util şi în termeni accesibili, asupra:
- drepturilor sociale, măsurilor legale de protecţie şi asupra situaţiilor de risc;
- modificărilor intervenite în acordarea serviciilor sociale;
- oportunităţii acordării altor servicii sociale;
- listei la nivel local cuprinzând furnizorii acreditaţi să acorde servicii sociale;
- regulamentului de ordine internă;
e)de a participa la evaluarea serviciilor sociale primite şi la luarea deciziilor privind intervenţia socială care i
se aplică, putând alege variante de intervenţie, dacă ele există;
f)dreptul de a avea acces la propriul dosar în condițiile legii;
g)de a-şi exprima nemulţumirea cu privire la acordarea serviciilor sociale.
9. Obligaţiile beneficiarului:
9.1.să participe activ în procesul de furnizare a serviciilor sociale şi la reevaluarea şi revizuirea planului
individualizat de protectie, în raport cu vârsta, situația de dependență,etc;
9.2.să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitatea şi situaţia familială, medicală, economică şi
socială şi să permită furnizorului de servicii sociale verificarea veridicităţii acestora;
9.3.să respecte termenele şi clauzele stabilite în cadrul planului individualizat de protecție;
9.4.să anunţe orice modificare intervenită în legătură cu situaţia sa personală pe parcursul acordării
serviciilor sociale;
9.5.să respecte regulamentul de ordine internă al furnizorului de servicii sociale (reguli de comportament,
program, persoanele de contact etc.), prevederile regulamentului de organizare și funcționare, precum și
regulile generale de conduită, metodologiile și procedurile de lucru din cadrul serviciului;
10. Soluţionarea reclamaţiilor
10.1.Beneficiarul are dreptul de a formula verbal şi/sau în scris reclamaţii cu privire la acordarea serviciilor
sociale.
10.2.Reclamaţiile pot fi adresate furnizorului de servicii sociale direct sau prin intermediul oricărei persoane
din cadrul echipei de implementare a planului individualizat de protectie.
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10.3.Furnizorul de servicii sociale are obligaţia de a analiza conţinutul reclamaţiilor, consultând atât
beneficiarul de servicii sociale, cât şi specialiştii implicaţi în implementarea planului individualizat de
protectie şi de a formula răspuns în termen de maximum 10 zile de la primirea reclamaţiei.
10.4.Dacă beneficiarul de servicii sociale nu este mulţumit de soluţionarea reclamaţiei, acesta se poate
adresa în scris Comisiei de mediere socială de la nivelul judeţului Dolj , care va clarifica prin dialog
divergenţele dintre părţi sau, după caz, instanţei de judecată competente.

11.Litigii
11.1.Litigiile născute în legătură cu încheierea, executarea, modificarea şi încetarea ori 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 furnizorul de servicii sociale şi
beneficiarul de servicii sociale nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate
solicita Comisiei de mediere socială mijlocirea soluţionării divergenţelor sau se poate adresa instanţelor
judecătoreşti competente.

12. Rezilierea contractului
12.1.Constituie motiv de reziliere a prezentului contract următoarele:
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 către beneficiarul de servicii sociale a regulamentului de ordine interioară
al furnizorului de servicii sociale;
c)încălcarea de către furnizorul de servicii sociale a prevederilor legale cu privire la serviciile sociale, dacă
este invocată de beneficiarul de servicii sociale;
d)retragerea autorizaţiei de funcţionare sau a acreditării furnizorului de servicii sociale;
e)limitarea domeniului de activitate pentru care furnizorul de servicii sociale a fost acreditat, în măsura în
care este afectată acordarea serviciilor către beneficiarul de servicii sociale;
f)schimbarea obiectului de activitate al furnizorului de servicii sociale, în măsura în care este afectată
acordarea serviciilor către beneficiarul de servicii sociale.

13.Încetarea contractului
13.1.Constituie motiv de încetare a prezentului contract următoarele:
a)expirarea duratei pentru care a fost încheiat contractul;
b)acordul părţilor privind încetarea contractului;
c)scopul contractului a fost atins;
d)forţa majoră, dacă este invocată.
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14.Dispoziţii finale
14.1.Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului contract, de a conveni 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.
14.2.Prevederile prezentului contract se vor completa cu prevederile legislaţiei în vigoare în domeniu.
14.3.Limba care guvernează prezentul contract este limba română.
14.4.Prezentul contract va fi interpretat conform legilor din România.
14.5.Furnizorul de servicii sociale realizează monitorizarea şi evaluarea serviciilor sociale acordate.
*) Anexe la contract:
-Planul individualizat de protectie nr.____________/_________;
-Evaluarea psiho-sociala/detaliată nr. ____________/_______________;
-S.C/Hot. CPC nr._____________/_______________
-Reevaluarea nr._______________/______________.
Prezentul contract de furnizare servicii a fost încheiat în ………. exemplare.

Furnizor de servicii sociale
DGASPC Dolj
Părinte/reprezentant legal

Manager de caz
Nume si prenume________________

Nume si prenume________________

Semnatura_____________________

Semnatura_____________________

Beneficiar
Nume și prenume________________
Semnătura______________________
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Anexa nr.2
Denumirea postului: INSTRUCTOR EDUCAȚIE
Atribuții:
1.asigură și răspunde de igiena beneficiarilor;
2.asigură și răspunde de igiena spațiilor destinate beneficiarilor;
3.asigură suport în alimentarea beneficirilor în funcție de nevoile acestora;
4.asigură activitățile de îmbrăcare/dezbrăcare a beneficiarilor, după caz;
5.asigură igiena echipamentului și a cazarmamentului destinat beneficiarilor;
6.respectă procedurile de manipulare a materialelor sanitare, materialelor de curățenie și a deșeurilor de
orice tip;
7.asigură suportul necesar în desfășurarea tuturor activităților beneficiarilor;
8.oferă asistență și consiliere în efectuarea temelor pentru a asigura o pregătire optimă a elevilor, în
conformitate cu standardele școlare;
9.răspunde de securitatea și integritatea beneficiarilor în timpul programului de lucru, având obligația
supravegherii permanente a acestora;
10.cunoaște particularitățile de vârstă și diferențele individuale de conduită ale beneficiarilor, astfel încât să
poată stabili o comunicare și relații adecvate cu aceștia;
11.abordează relațiile cu beneficiarii în mod nediscriminator, fără antipatii sau favoritisme;
12.asigură prepararea hranei, conform meniului aprobat şi cu respectarea procedurilor de alimentaţie;
13.răspunde de pregătirea la timp a mesei şi de calitatea meniului;
14.cunoaște, respectă și aplică procedurile de sesizare și reclamare și le aduce la cunoștința celor ce solicită
acest lucru ori de câte ori este nevoie;
15.asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a
standardelor minime de calitate aplicabile şi a regulamentului de organizare și funcționare a casei;
16.colaborează cu specialişti din alte servicii/centre în vederea soluţionării cazurilor, identificării de resurse
etc., cu avizul conducerii ierarhic superioare;
17.monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;
18.sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de nerespectare
a prevederilor regulamentului de organizare și funcționare a casei etc.;
19.întocmeşte rapoarte periodice, sau ori de câte ori este nevoie, cu privire la activitatea derulată;
20.face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării legislaţiei;
21.îndeplineşte și alte atribuţii specifice prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil, în legislaţia în
vigoare, în regulamentul de organizare şi funcţionare, în metodologiile de organizare şi funcţionare, în
procedurile de lucru, în alte regulamente aplicabile serviciului social, în dispoziţiile şi în notele interne
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emise de către conducerea instituţiei şi acţionează, conform dispoziţiilor trasate în situaţii speciale pentru
acoperirea nevoilor identificate;
22.respectă şi promovează drepturile copilului, respectiv ale persoanei adulte cu handicap, respectă şi
promovează interesul superior al copilului, respectiv interesul persoanei adulte cu handicap;
23.răspunde de elaborarea documentelor specifice domeniului propriu de activitate;
24.îndeplinește, conform dispoziției directorului general, atribuții de gestionar;
25.asigură confidenţialitatea informaţiilor la care are acces.
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Anexa nr.3

Denumirea postului: EDUCATOR
Atribuții:
1.participă alături de ceilalți specialiști la întocmirea evaluării detaliate a beneficiarilor;
2.participă și răspunde, alături de ceilalți specialiști, de realizarea și îndeplinirea Programului personalizat de
interventie, în funcţie de nevoile şi particularităţile fiecărui copil în parte, conform competențelor și limitelor
profesiunii sale;
3.participa la organizarea și desfășurarea activității educative recuperatorii;
4.organizează și asigură petrecerea timpului liber al copiilor din unitate;
5.elaborează și prezintă conducerii necesarul de materiale didactice necesare beneficiarilor de care se ocupă;
6.răspunde de securitatea și integritatea copiilor în timpul programului de lucru;
7. asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a
standardelor minime de calitate aplicabile şi a regulamentului de organizare și funcționare a casei;
8.colaborează cu specialişti din alte servicii/centre în vederea soluţionării cazurilor, identificării de resurse
etc., cu avizul conducerii ierarhic superioare;
9.monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;
10.sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de nerespectare
a prevederilor regulamentului de organizare și funcționare a casei etc.;
11.întocmeşte rapoarte periodice, sau ori de câte ori este nevoie, cu privire la activitatea derulată;
12.face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării legislaţiei;
13.îndeplineşte și alte atribuţii specifice prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil, în legislaţia în
vigoare, în regulamentul de organizare şi funcţionare, în metodologiile de organizare şi funcţionare, în
procedurile de lucru, în alte regulamente aplicabile serviciului social, în dispoziţiile şi în notele interne
emise de către conducerea instituţiei şi acţionează, conform dispoziţiilor trasate în situaţii speciale pentru
acoperirea nevoilor identificate;
14.respectă şi promovează drepturile copilului, respectiv ale persoanei adulte cu handicap, respectă şi
promovează interesul superior al copilului, respectiv interesul persoanei adulte cu handicap;
15.răspunde de elaborarea documentelor specifice domeniului propriu de activitate;
16.îndeplinește, conform dispoziției directorului general, atribuții de gestionar;
17.asigură confidenţialitatea informaţiilor la care are acces.
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Anexa nr.4

Denumirea postului: INSPECTOR SPECIALITATE
Atribuții:
1.înregistrează, analizează şi verifică documentele financiar-contabile în conformitate cu normele existente;
2.utilizează diverse programe informatice de specialitate pentru a introduce şi a înregistra datele primare;
3.realizează balanţe contabile, bilanţuri, efectuând rapoarte cu privire la starea financiară a serviciului social;
4.urmărește respectarea standardelor minime cuprinse în legislația în vigoare și încadrarea în alocația zilnică
de hrană prevăzută de legislația în vigoare și Hotărârea Consiliului Județean Dolj, pentru centrele pentru
care a fost desemnat;
5.participă la inventarierea patrimoniului, anual sau ori de câte ori este nevoie;
6.respectă şi promovează drepturile copilului, respectiv ale persoanei adulte cu handicap, respectă şi
promovează interesul superior al copilului, respectiv interesul persoanei adulte cu handicap;
7.răspunde de elaborarea documentelor specifice domeniului propriu de activitate;
8.asigură confidenţialitatea informaţiilor la care are acces;
9.îndeplineşte atribuţii specifice conform legislaţiei în vigoare, regulamentului de organizare şi funcţionare,
metodologiilor de organizare şi funcţionare, procedurilor de lucru, altor regulamente aplicabile serviciului
social, dispoziţiilor şi notelor interne emise de către conducerea instituţiei şi acţionează, conform
dispoziţiilor trasate, în situaţii speciale, pentru acoperirea nevoilor identificate.
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Anexa nr. 7
la HCJ nr._____/_____

Avizat,
Director General
Florin Stancu

Director General Adjunct
Asistență Socială-Protecția Copilului
Violeta Manea

REGULAMENT de organizare şi funcţionare
a serviciului social Centrul de Servicii pentru Copilul aflat în plasament la
rude/familii/persoane
Art. 1: Definiţie
(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social Centrul de
Servicii pentru Copilul aflat în plasament la rude/familii/persoane din cadrul Direcției Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Dolj, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Dolj
nr.______/_____________, 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.

Art. 2: Identificarea serviciului social
Serviciul social Centrul de Servicii pentru Copilul aflat în plasament la rude/familii/persoane, cod serviciu
social 8790SF-C, înfiinţat şi administrat de furnizorul Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția
Copilului Dolj, acreditat conform Certificatului de acreditare nr. 000698/25.04.2014, deţine licenţa de
funcţionare definitivă/provizorie nr. __________/____________, cu sediul în Craiova, b-dul. Nicolae
Titulescu, nr 22.

Art. 3: Scopul serviciului social
Scopul serviciului social Centrul de Servicii pentru Copilul aflat în plasament la rude/familii/persoane este
de a monitoriza modul în care este pusă în aplicare măsura de protecție specială a plasamentului familial,
evoluția dezvoltării fizice, mentale, spirituale, morale sau sociale a copilului aflat în plasament familial,
precum și modul în care acestuia îi este asigurată protecția, creșterea, îngrijirea și educarea de către
rude/familii/persoane pe perioada aplicării măsurii de protecție specială.

1

Art. 4: Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare
(1) Serviciul social Centrul de Servicii pentru Copilul aflat în plasament la rude/familii/persoane
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.
De asemenea, pentru buna organizare și funcționare a serviciului social sunt aplicabile toate actele
normative incidente.
(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul nr. 26/2019 privind aprobarea Standardelor minime de
calitate pentru serviciile sociale de tip familial destinate copiilor din sistemul de protecţie specială
(3) Serviciul social Centrul de Servicii pentru Copilul aflat în plasament la rude/familii/persoane este
înfiinţat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Dolj nr. 74/24.03.2011 şi funcţionează în cadrul Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj.
Art. 5: Principiile care stau la baza acordării serviciului social
(1) Serviciul social Centrul de Servicii pentru Copilul aflat în plasament la rude/familii/persoane 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 Centrul de Servicii pentru
Copilul aflat în plasament la rude/familii/persoane sunt următoarele:
a) respectarea, cu prioritate, a dreptului de a trăi în propria familie sau, dacă acest lucru nu este posibil, întro familie substitutivă sau, după caz, într-un mediu familial;
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;
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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;
o) colaborarea centrului cu serviciul public de asistenţă socială.

Art. 6: Beneficiarii serviciilor sociale
(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate de Centrul de Servicii pentru Copilul aflat în plasament la
rude/familii/persoane sunt:
-copiii separaţi temporar sau definitiv de părinţii lor pentru care s-a stabilit, în condiţiile legii, plasamentul la
rude/familii/persoane;
-tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani şi care beneficiază, în condiţiile legii, de continuarea măsurii de
plasament la rude/familii/persoane.
(2) Condiţiile de accesare a serviciilor sociale furnizate de Centrul de Servicii pentru Copilul aflat în
plasament la rude/familii/persoane sunt următoarele:
a) Acte necesare:
-copii ale documentelor de evaluare inițială;
-decizia de instituire/continuare a măsurii de protecție specială;
-planul individualizat de protecție;
-documente relevante în susținerea plasamentului la rude/familii/persoane, după caz;
-alte documente relevante pentru identificarea nevoilor copilului și acordarea suportului necesar.
b) Criteriile de eligibilitate:
-vârsta copilului 0-18 ani sau 18-26 ani în situația continuării studiilor și a măsurii de protecție specială
-sunt îndeplinite condițiile de instituire/continuare a măsurii de protecție specială în conformitate cu
prevederile legislației în vigoare și a fost instituită/continuată măsura plasamentului la rude/familii/persoane.
c) Admiterea în cadrul Centrului de Servicii pentru Copilul aflat în plasament la rude/familii/persoane se
face în baza măsurii de plasament (plasament în regim de urgență sau plasament) dispusă fie de directorul
general al DGASPC Dolj, fie de Comisia pentru Protecţia Copilului, fie de către instanţa judecătorească, în
condițiile legislației în vigoare din România, la momentul comunicării acesteia.
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d) Furnizarea serviciilor și a intervențiilor cuprinse în PIP/PS se face în baza unui contract de furnizare
servicii sociale, încheiat în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.
Modelul contractului de furnizare servicii sociale este prezentat în anexa nr. 1 la prezentul Regulament.
Părţile contractante au posibilitatea modificării şi completării, după caz, a modelului de contract, acesta
putând cuprinde și alte clauze sau clauze specifice, în funcție de standardele minime de calitate aplicabile
fiecărui tip de serviciu, situația particulară a fiecărui beneficiar în parte și particularitățile (modul de
organizare și funcționare) centrului, cu respectarea legislației în vigoare și aprobarea conducerii Direcției
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj.
e) Comisia pentru protecția copilului sau, după caz, instanța care a dispus plasamentul copilului în condițiile
legii va stabili, dacă este cazul, și cuantumul contribuției lunare a părinților la întreținerea acestuia, în
condițiile stabilite de Codul civil.
În lipsa stabilirii unui cuantum al contribuției părinților la întreținerea copilului aflat în plasament la
rude/familii/persoane, serviciile sunt gratuite.
(3) Condiţii de încetare a serviciilor:
Încetarea măsurii de protecție specială este dispusă în condițiile legislației în vigoare, în următoarele situații:
-copilul poate fi reintegrat în familie;
-în situația încuviințării adopției;
-copilul a împlinit vârsta de 18 ani și nu urmează o formă de învățământ, respectiv tânărul a împlinit vârsta
de 26 de ani;
-alte situații care fac imposibilă furnizarea serviciilor.
(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate de Centrul de Servicii pentru Copilul aflat în
plasament la rude/familii/persoane 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 conferite de legislația în vigoare.
(5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate de Centrul de Servicii pentru Copilul aflat în
plasament la rude/familii/persoane 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, precum și regulile generale de conduită, prevederile
regulamentare, metodologiile și procedurile de lucru din cadrul centrului.
Art. 7: Activităţi şi funcţii
(1) Principalele funcţiile ale serviciului social Centrul de Servicii pentru Copilul aflat în plasament la
rude/familii/persoane sunt următoarele:
a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarelor
activităţi:
1.reprezentarea furnizorului de servicii sociale în relația cu persoana beneficiară;
2.monitorizarea modului în care este pusă în aplicare măsura de protecție specială a plasamentului familial,
evoluția dezvoltării fizice, mentale, spirituale, morale sau sociale a copilului aflat în plasament familial,
precum și modul în care acestuia îi este asigurată protecția, creșterea, îngrijirea și educarea de către
rude/familii/persoane pe perioada aplicării măsurii de protecție specială.
b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre
domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi:
1. realizarea de materiale informative;
2. colaborarea cu instituțiile relevante de la nivelul comunității;
3. 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.asigură beneficiarilor asistență și suport în cunoașterea și exercitarea drepturilor lor;
2.promovează și ia măsuri pentru prevenirea și combaterea oricăror forme de tratament abuziv, neglijent,
degradant asupra beneficiarilor;
3.utilizează mijloace de informare și comunicare corecte, transparente și accesibile.
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/reevaluari periodice a serviciilor prestate;
3. dezvoltarea, planificarea, implementarea și îmbunătățirea permanentă a activităților desfășurate în cadrul
centrului;
4. exercitarea controlului managerial intern, în condițiile legislației în vigoare.
e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea următoarelor
activităţi:
1. întocmirea unui proiect de buget care sa reflecte nevoile centrului;
2. solicitarea dotărilor necesare bunei funcționări a centrului;
3. solicitarea resurselor umane în funcție de serviciile furnizate și legislația în vigoare;
4. întocmirea fișelor de post ale angajaților;
5. evaluarea performanțelor individuale ale angajaților;
6. elaborarea propunerilor de formare profesională.
Art. 8: Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal
(1) Serviciul social Centrul de Servicii pentru Copilul aflat în plasament la rude/familii/persoane
funcţionează cu un număr de 34 posturi, conform prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean nr.
.........../..............................., din care:
a) personal de conducere: şef centru 1 post;
b) personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă; personal de specialitate şi auxiliar: 27 posturi;
c) personal cu funcţii administrative, gospodărire, întreţinere-reparaţii, deservire: 6 posturi;
d) voluntari: 10 posturi.
(2) Raportul angajat/beneficiar este de: -

Art. 9: Personalul de conducere
(1) Personalul de conducere este asigurat de:
- şef centru;
(2) Atribuţiile personalului de conducere sunt:
a) atribuții generale:
1.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.;
2.elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor şi
întocmeşte informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale (DGASPC Dolj);
3.propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi perfecţionare;
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4.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, cu avizul prealabil al conducerii DGASPC Dolj;
5.întocmeşte raportul anual de activitate;
6.asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii centrului, precum și dintre angajații si
beneficiarii centrului;
7.propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice şi a numărului de personal cu
respectarea prevederilor legale;
8.desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii centrului în comunitate, cu avizul prealabil al conducerii
DGASPC Dolj;
9.ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor
beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce și aduce la cunoștința conducerii DGASPC Dolj
rezultatele analizei;
10.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;
11.organizează activitatea personalului (răspunde de prezența personalului din subordine și de verificarea
zilnică a condicilor de prezență; întocmește lunar graficul, foaia colectivă de prezență pe baza condicii de
prezenţă) şi asigură respectarea timpului de lucru şi a regulamentului de organizare şi funcţionare;
12.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, cu avizul/aprobarea
conducerii DGASPC Dolj;
13.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, cu avizul prealabil al conducerii DGASPC Dolj;
14.participă activ la numirea/eliberarea din funcţie a personalului din cadrul serviciului, în condiţiile legii;
15.întocmeşte proiectul bugetului propriu al serviciului şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar, în
limitele de competență conform legislației în vigoare și le înaintează spre aprobare conducerii DGASPC
Dolj;
16.asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi beneficiarilor a
prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare;
17.asigură (face demersurile necesare) pentru încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a
serviciilor sociale, după caz;
18.verifică întocmirea situațiilor statistice;
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19.răspunde de gestionarea şi arhivarea documentelor din cadrul centrului și colaborează cu structurile
specializate de la nivelul Direcției privind predarea acestora la arhiva instituției conform nomenclatorului
arhivistic;
20.identifică nevoile de la nivelul centrului și întocmește referate în vederea luării unor decizii de
îmbunătățire a activității și de dotare materială corespunzătoare a structurii organizatorice pe care o conduce;
21.răspunde de repartizarea sarcinilor personalului din subordine; coordonează și controlează realizarea
corectă și în termen a acestora;
22.răspunde de evaluarea activității profesionale a personalului din subordine, anual, și ori de câte ori este
nevoie;
23.elaborează fișele de post pentru personalul din subordine și răspunde de încărcarea echilibrată cu sarcini a
acestora;
24.participă la acțiunile instituției conform dispozițiilor date de șeful ierarhic superior;
25.programează concediile de odihnă pentru salariații din subordine și urmărește efectuarea acestora și, după
caz, propune rechemarea lor;
26.răspunde de înlocuirea personalului din subordine pe perioada concediilor de odihnă, concediilor
medicale, concediilor fără salariu etc., asigurând desfășurarea optimă a activității;
27.repartizează spre rezolvare corespondența și celelalte lucrări care intră în atribuțiile structurii
organizatorice pe care o conduce și îndrumă personalul din subordine în vederea rezolvării acestora în
termenul stabilit;
28.urmărește cunoașterea de către personalul din subordine a legislației specifice domeniului de activitate și
acționează în vederea respectării acesteia;
29.asigură îndrumare și asistență personalului din subordine în vederea realizării sarcinilor de serviciu și
participă la elaborarea sau, după caz, realizarea lucrărilor de complexitate sau importanță deosebită;
30.asigură în conformitate cu legislația în vigoare, respectarea normelor de disciplină de către salariații din
subordine și informează Directorul General de abaterile disciplinare săvârșite de salariații din subordine;
31.răspunde de confidențialitatea datelor și lucrărilor executate, stabilind reguli pentru personalul din
subordine pentru a fi păstrată confidențialitatea acestora;
32.asigură accesul la date a persoanelor din afara instituției (cu temă de control) și informează conducerea
despre modul și stadiul desfășurării controlului;
33.emite note interne pentru personalul din subordine;
34.răspunde de registrele care sunt întocmite în cadrul structurii organizatorice în ceea ce privește realitatea,
legalitatea și corectitudinea datelor ;
35.răspunde de circuitul documentelor de la nivelul structurii organizatorice pe care o conduce;
36.răspunde de elaborarea și respectarea procedurilor scrise și formalizate pentru activitățile desfășurate în
cadrul structurii organizatorice pe care o conduce;
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37.aduce la cunoștința personalului din subordine Regulamentul Intern, Regulamentul de Organizare și
Funcționare, Codul etic, Codul de conduită ale DGASPC Dolj, precum și procedurile operaționale, pe bază
de semnatură și răspunde de respectarea prevederilor acestora;
38.respectă prevederile Regulamentului Intern, Regulamentului de Organizare și Functionare, Codului etic,
Codului de conduită ale DGASPC Dolj, precum și prevederile procedurilor operaționale ale structurii
organizatorice pe care o conduce;
39.primește și soluționează orice alte sarcini dispuse de seful ierarhic superior, pentru buna organizare și
desfășurare a activității la nivelul centrului;
40.îndeplinește și alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil, precum și în actele
normative incidente organizării și desfășurării activității la nivelul centrului.
b.Atribuții de responsabil de proces al sistemului managementului calității:
1.elaborează procedurile operaționale;
2.colaborează îndeaproape cu RMC;
3.inițiază acțiuni de prevenire a apariției oricărei neconformități referitoare la servicii, procese și la sistemul
managementul calității;
4.identifică și înregistrează orice probleme referitoare la servicii, procese și la sistemul managementul
calității;
5.inițiază, recomandă sau furnizează soluții pe căi prestabilite;
6.verifică implementarea soluțiilor.
c.Atribuţii specifice implementării și/sau dezvoltării sistemului de control intern managerial:
c.1 Atribuții privind procedurile de sistem/operaționale:
1.stabilește obiectivele specifice și activitățile compartimentului;
2.dispune elaborarea evidenței activităților procedurale pentru procedurile de sistem/operaționale aplicabile
la nivelul compartimentului;
3.dispune transmiterea evidenței activităților procedurale pentru procedurile de sistem, Secretariatului
tehnic al Comisiei de Monitorizare;
4.stabilește persoanele responsabile cu elaborarea procedurilor de sistem/operaționale;
5.verifică Diagrama de proces;
6.verifică procedura de sistem/operaționale și o semnează;
7.retransmite procedura responsabilului cu elaborarea și actualizarea, ori de câte ori este cazul pentru
modificări și completări;
8.dispune transmiterea procedurii Secretariatului tehnic al Comisiei de Monitorizare;
9.dispune măsuri pentru actualizarea procedurilor de sistem/operaționale.
c.2 Atribuții în procesul de gestionare a riscurilor:
-desemnează responsabilul cu riscurile de la nivelul compartimentului;
-analizează, evaluează şi decide asupra riscurilor incluse în Formularele de alertă a riscurilor;
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-aprobă Registrul de riscuri la nivelul compartimentului;
-monitorizează implementarea măsurilor de control aferente Planului de măsuri, aprobat la nivelul entităţii,
prin Fişele de urmărire a riscurilor;
-aprobă Raportul anual privind procesul de gestionare a riscurilor pe compartiment, pe care îl transmite
Secretariatului tehnic al Comisiei de Monitorizare.
c.3 Alte atribuții în domeniul controlului managerial intern:
1.inventariază documentele şi fluxurile de informaţii care intră/ies din structurile organizatorice, respectiv
instituție, procesările care au loc, destinaţiile documentelor, fluxurile de comunicare între structurile
organizatorice din instituție, cu nivelele ierarhic superioare de management şi cu alte entităţi publice;
2.efectuează operaţiunea de autoevaluare a subsistemului de control intern managerial existent la nivelul
structurii organizatorice conduse, prin completarea chestionarului de autoevaluare prevăzut în legislația în
vigoare;
3.ia măsuri pentru îmbunătăţirea subsistemelor de control intern managerial din cadrul structurii
organizatorice conduse.
(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.
Art. 10: Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă. Personal de specialitate şi auxiliar
(1) Personalul de specialitate este:
-7 posturi asistent social (263501);
-7 posturi psiholog (263401);
-13 posturi inspector specialitate (242203).
(2) Atribuţiile personalului de specialitate sunt prezentate în anexele nr. 2-4, care fac parte integrantă din
prezentul regulament.
-asistent social - vezi anexa nr.2, parte integrantă a prezentului regulament;
-psiholog - vezi anexa nr.3, parte integrantă a prezentului regulament;
-inspector specialitate - vezi anexa nr.4, parte integrantă a prezentului regulament.
Art. 11: Personalul administrativ, gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire
(1) Personalul administrativ asigură activităţile auxiliare serviciului social:
-6 posturi șofer.
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(2) Atribuţiile personalului administrativ, gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire sunt prezentate în anexa
nr. 5, care face parte integrantă din prezentul regulament.
-șofer - vezi anexa nr.5, parte integrantă a prezentului regulament.
Art. 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) contribuţia persoanelor beneficiare sau a întreţinătorilor acestora, după caz;
b) bugetul local al judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti;
c) bugetele locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, respectiv bugetele locale ale sectoarelor
municipiului Bucureşti;
d) bugetul de stat;
e) donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori juridice din ţară şi din străinătate;
f) fonduri externe rambursabile şi nerambursabile;
g) alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
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Anexa nr.1

Contract de furnizare servicii sociale
Nr__________/data___________________
Părţile contractante:

1. __________________________________ în calitate de manager de caz

în cadrul Serviciului

Management de Caz pentru Copil de la nivelul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului
Dolj, acronim D.G.A.S.P.C. Dolj - furnizor de servicii sociale, cu sediul în Craiova, b-dul Nicolae Titulescu,
nr. 22, judeţul Dolj, cod de înregistrare fiscală 17104359, certificatul de acreditare seria AF nr. 000698
și
2.

_______________________________,

domiciliat/domiciliată

în

localitatea

_______________,

str.__________________ nr________ , judeţul/sectorul ___________________________ , codul numeric
personal ________________________________, posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria _____________ nr.
________________, eliberat/eliberată la data de______________, în calitate de părinte/reprezentant legal
(conform

_____________________________________)

________________________________(numele

si

al

prenumele

copilului),

copilului
născut

la

data

de_______________CNP___________________________, denumit în continuare beneficiar

3.

_______________________________,

domiciliat/domiciliată

în

localitatea

_______________,

str.__________________ nr________ , judeţul/sectorul ___________________________ , codul numeric
personal ________________________________, posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria _____________ nr.
________________, eliberat/eliberată la data de______________, denumit în continuare beneficiar

(1) având în vedere:
-Planul individualizat de protectie nr.____________/_________;
-Evaluarea psiho-sociala/detaliată nr. ____________/_______________;
-S.C/Hot. CPC nr.________________/____________________.
(2)convin asupra următoarelor:
1.Definiţii:
1.1.contract de furnizare servicii sociale - actul juridic încheiat între o persoană fizică sau juridică, publică
ori privată, acreditată conform legii să acorde servicii sociale, denumită furnizor de servicii sociale, şi o
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persoană fizică aflată în situaţie de risc sau de dificultate socială, denumită beneficiar de servicii sociale,
care exprimă acordul de voinţă al acestora în vederea acordării de servicii sociale;
1.2.furnizor de servicii sociale - persoana fizică sau juridică, publică ori privată, acreditată conform legii în
vederea acordării de servicii sociale, prevăzută la art. 11 din Ordonanţa Guvernului nr. 68/2003 privind
serviciile sociale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 515/2003, cu modificările şi
completările ulterioare;
1.3.beneficiar de servicii sociale - persoana aflată în situaţie de risc şi de dificultate socială, împreună cu
familia acesteia, care necesită servicii sociale, conform planului individualizat de protectie;
1.4.servicii sociale - ansamblu de măsuri şi acţiuni realizate pentru a răspunde nevoilor sociale individuale,
familiale sau de grup, în vederea prevenirii şi depăşirii unor situaţii de dificultate, vulnerabilitate sau de
dependenţă pentru prezervarea autonomiei şi protecţiei persoanei, pentru prevenirea marginalizării şi
excluziunii sociale, pentru promovarea incluziunii sociale şi în scopul creşterii calităţii vieţii, definite în
condiţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului 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 furnizorului 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 protectie - modificarea sau completarea adusă PIP
pe baza rezultatelor reevaluării situaţiei beneficiarului de servicii sociale;
1.7.contribuţia beneficiarului de servicii sociale - cotă-parte din costul total al serviciului/serviciilor
acordat/acordate de furnizorul de servicii sociale, în funcţie de tipul serviciului şi de situaţia materială a
beneficiarului de servicii sociale, şi care poate fi în bani, 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 îndeplini valorificându-şi maximal potenţialul psiho-fizic;
1.9.standarde minime obligatorii - ansamblul de cerinţe privind calitatea îngrijirii, cadrul organizatoric şi
material, resursele umane şi financiare în vederea atingerii nivelului de performanţă obligatoriu pentru toți
furnizorii de servicii sociale specializate, aprobate în condiţiile legii;
1.10.modificări de drept ale contractului de furnizare servicii - modificările aduse contractelor de furnizare
servicii în mod independent de voinţa părţilor, în temeiul prevederilor unui act normativ;
1.11.forţa majoră - eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinii
acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi,
respectiv, îndeplinirea acestuia;
1.12.evaluarea iniţială - activitatea de identificare/determinare a naturii cauzelor, a stării actuale de
dezvoltare şi de integrare socială a beneficiarului de servicii sociale, precum şi a prognosticului acestora,
efectuată prin utilizarea de metode şi tehnici specifice profesiilor sociale, de către furnizorul de servicii
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sociale. Scopurile evaluării sunt cunoaşterea şi înţelegerea problemelor cu care se confruntă beneficiarul de
servicii sociale şi identificarea măsurilor iniţiale pentru elaborarea planului iniţial de măsuri;
1.13. planul individualizat de protectie (PIP)- document prin care se realizează planificarea serviciilor,
prestaţiilor şi măsurilor de protecţie specială a copilului, pe baza evaluării psihosociale a acestuia şi a
familiei sale, în vederea integrării copilului care a fost separat de familia sa, într-un mediu familial stabil
permanent, în cel mai scurt timp posibil.
1.14.evaluarea detaliată - activitatea de investigare şi analiză a stării actuale de dezvoltare şi de integrare
socială a beneficiarului de servicii sociale, a cauzelor care au generat şi care întreţin situaţia de dificultate în
care acesta se află, precum şi a prognosticului acestora, utilizându-se instrumente şi tehnici standardizate
specifice domeniilor: asistenţă socială, psihologic, educaţional, medical, juridic.

2.Obiectul contractului
2.1.) Obiectul contractului îl constituie acordarea serviciilor prevăzute în Planul Individualizat de Protecție
2.2.) Descrierea serviciilor sociale acordate de furnizorul de servicii sociale:
Conform Planului Individualizat de Protecție
3.Costurile serviciilor sociale acordate şi contribuţia beneficiarului de servicii sociale
3.1.Costul total pe lună al serviciilor sociale prevăzute la pct. 2 este : conform legii.
3.2.Costul pe lună pentru fiecare serviciu social acordat este după cum urmează:
- pentru serviciile prevăzute în Planul Individualizat de Protecție costul pe lună este: conform legii
3.3.Contribuţia beneficiarului pentru serviciile sociale primite este după cum urmează:
Conform S.C/Hot. CPC nr.________________/____________________.
3.4.Contribuţia beneficiarului de servicii sociale nu va influenţa acordarea serviciilor sociale şi nu va
îngreuna posibilitatea acestuia de a ieşi din starea de dificultate.

4.Durata contractului
4.1.Prezentul contract intră în vigoare de la data semnării lui de către părți și este valabil pe perioada
implementării planului individualizat de protecție.

5.Etapele procesului de acordare a serviciilor sociale:
5.1 implementarea măsurilor prevăzute în planul individualizat de protectie
5.2 reevaluarea periodică a situației beneficiarului de servicii sociale
5.3 revizuirea planului individualizat de protectie în vederea adaptării serviciilor sociale la nevoile
beneficiarului.
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6.Drepturile furnizorului de servicii sociale:
6.1.de a verifica veridicitatea informaţiilor primite de la beneficiarul de servicii sociale;
6.2.de a sista acordarea serviciilor sociale către beneficiar în cazul în care constată că acesta i-a furnizat
informaţii eronate;
6.3.de a utiliza, în condiţiile legii, date denominalizate în scopul întocmirii de statistici pentru dezvoltarea
serviciilor sociale.
7.Obligaţiile furnizorului de servicii sociale:
7.1.să respecte drepturile şi libertăţile fundamentale ale beneficiarului în acordarea serviciilor sociale,
precum şi drepturile beneficiarului de servicii sociale, rezultate din prezentul contract;
7.2.să acorde servicii sociale prevăzute în planul individualizat de protectie, cu respectarea acestuia şi a
standardelor minime obligatorii;
7.3.să depună toate diligentele pentru a asigura beneficiarul de continuitatea serviciilor sociale furnizate, în
cazurile de încetare a prezentului contract prevăzute la pct. 12.1 şi 13.1 lit. a) şi d); asigurarea continuităţii
serviciilor sociale se va realiza şi prin subcontractare şi cesiune de servicii sociale;
7.4.să fie receptiv şi să ţină cont de toate eforturile beneficiarului de servicii sociale în îndeplinirea
obligaţiilor contractuale şi să considere că beneficiarul şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale în măsura în
care a depus toate eforturile;
7.5.să informeze beneficiarul de servicii sociale asupra:
- conţinutului serviciilor sociale şi condiţiilor de acordare a acestora;
- oportunităţii acordării altor servicii sociale;
- listei la nivel local cuprinzând furnizorii acreditaţi să acorde servicii sociale;
- regulamentului de ordine internă;
- oricărei modificări de drept a contractului;
7.6.să reevalueze periodic situaţia beneficiarului de servicii sociale, şi, după caz, să completeze şi/sau să
revizuiască planul individualizat de protectie exclusiv în interesul acestuia;
7.7.să respecte, conform legii, confidenţialitatea datelor şi informaţiilor referitoare la beneficiarul de servicii
sociale;
7.8.să ia în considerare dorinţele şi recomandările obiective ale beneficiarului cu privire la acordarea
serviciilor sociale;
7.9.să utilizeze contribuţia beneficiarului de servicii sociale exclusiv pentru acoperirea cheltuielilor legate de
acordarea serviciilor sociale;
7.10.de a informa serviciul public de asistenţă în a cărui rază teritorială locuieşte beneficiarul asupra
nevoilor identificate şi serviciilor sociale propuse a fi acordate.
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8.Drepturile beneficiarului
8.1.În procesul de acordare a serviciilor sociale prevăzute la pct. 2, furnizorul de servicii sociale va respecta
drepturile şi libertăţile fundamentale ale beneficiarului de servicii sociale.
8.2.Beneficiarul are următoarele drepturi contractuale:
a)de a primi servicii sociale prevăzute în planul individualizat de protectie;
b)de a i se asigura continuitatea serviciilor sociale atât timp cât se menţin condiţiile care au generat situaţia
de dificultate;
c)de a refuza, în condiţii obiective, primirea serviciilor sociale;
d)de a fi informat, în timp util şi în termeni accesibili, asupra:
- drepturilor sociale, măsurilor legale de protecţie şi asupra situaţiilor de risc;
- modificărilor intervenite în acordarea serviciilor sociale;
- oportunităţii acordării altor servicii sociale;
- listei la nivel local cuprinzând furnizorii acreditaţi să acorde servicii sociale;
- regulamentului de ordine internă;
e)de a participa la evaluarea serviciilor sociale primite şi la luarea deciziilor privind intervenţia socială care i
se aplică, putând alege variante de intervenţie, dacă ele există;
f)dreptul de a avea acces la propriul dosar în condițiile legii;
g)de a-şi exprima nemulţumirea cu privire la acordarea serviciilor sociale.
9. Obligaţiile beneficiarului:
9.1.să participe activ în procesul de furnizare a serviciilor sociale şi la reevaluarea şi revizuirea planului
individualizat de protectie, în raport cu vârsta, situația de dependență,etc;
9.2.să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitatea şi situaţia familială, medicală, economică şi
socială şi să permită furnizorului de servicii sociale verificarea veridicităţii acestora;
9.3.să respecte termenele şi clauzele stabilite în cadrul planului individualizat de protecție;
9.4.să anunţe orice modificare intervenită în legătură cu situaţia sa personală pe parcursul acordării
serviciilor sociale;
9.5.să respecte regulamentul de ordine internă al furnizorului de servicii sociale (reguli de comportament,
program, persoanele de contact etc.), prevederile regulamentului de organizare și funcționare, precum și
regulile generale de conduită, metodologiile și procedurile de lucru din cadrul serviciului;
10. Soluţionarea reclamaţiilor
10.1.Beneficiarul are dreptul de a formula verbal şi/sau în scris reclamaţii cu privire la acordarea serviciilor
sociale.
10.2.Reclamaţiile pot fi adresate furnizorului de servicii sociale direct sau prin intermediul oricărei persoane
din cadrul echipei de implementare a planului individualizat de protectie.
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10.3.Furnizorul de servicii sociale are obligaţia de a analiza conţinutul reclamaţiilor, consultând atât
beneficiarul de servicii sociale, cât şi specialiştii implicaţi în implementarea planului individualizat de
protectie şi de a formula răspuns în termen de maximum 10 zile de la primirea reclamaţiei.
10.4.Dacă beneficiarul de servicii sociale nu este mulţumit de soluţionarea reclamaţiei, acesta se poate
adresa în scris Comisiei de mediere socială de la nivelul judeţului Dolj , care va clarifica prin dialog
divergenţele dintre părţi sau, după caz, instanţei de judecată competente.

11.Litigii
11.1.Litigiile născute în legătură cu încheierea, executarea, modificarea şi încetarea ori 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 furnizorul de servicii sociale şi
beneficiarul de servicii sociale nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate
solicita Comisiei de mediere socială mijlocirea soluţionării divergenţelor sau se poate adresa instanţelor
judecătoreşti competente.

12. Rezilierea contractului
12.1.Constituie motiv de reziliere a prezentului contract următoarele:
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 către beneficiarul de servicii sociale a regulamentului de ordine interioară
al furnizorului de servicii sociale;
c)încălcarea de către furnizorul de servicii sociale a prevederilor legale cu privire la serviciile sociale, dacă
este invocată de beneficiarul de servicii sociale;
d)retragerea autorizaţiei de funcţionare sau a acreditării furnizorului de servicii sociale;
e)limitarea domeniului de activitate pentru care furnizorul de servicii sociale a fost acreditat, în măsura în
care este afectată acordarea serviciilor către beneficiarul de servicii sociale;
f)schimbarea obiectului de activitate al furnizorului de servicii sociale, în măsura în care este afectată
acordarea serviciilor către beneficiarul de servicii sociale.

13.Încetarea contractului
13.1.Constituie motiv de încetare a prezentului contract următoarele:
a)expirarea duratei pentru care a fost încheiat contractul;
b)acordul părţilor privind încetarea contractului;
c)scopul contractului a fost atins;
d)forţa majoră, dacă este invocată.
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14.Dispoziţii finale
14.1.Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului contract, de a conveni 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.
14.2.Prevederile prezentului contract se vor completa cu prevederile legislaţiei în vigoare în domeniu.
14.3.Limba care guvernează prezentul contract este limba română.
14.4.Prezentul contract va fi interpretat conform legilor din România.
14.5.Furnizorul de servicii sociale realizează monitorizarea şi evaluarea serviciilor sociale acordate.
*) Anexe la contract:
-Planul individualizat de protectie nr.____________/_________;
-Evaluarea psiho-sociala/detaliată nr. ____________/_______________;
-S.C/Hot. CPC nr._____________/_______________
-Reevaluarea nr._______________/______________.
Prezentul contract de furnizare servicii a fost încheiat în ………. exemplare.

Furnizor de servicii sociale
DGASPC Dolj
Părinte/reprezentant legal

Manager de caz
Nume si prenume________________

Nume si prenume________________

Semnatura_____________________

Semnatura_____________________

Beneficiar
Nume și prenume________________
Semnătura______________________
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Anexa nr.2
Denumirea postului: ASISTENT SOCIAL
Atribuții:
1.îndeplinește atribuțiile responsabilului de caz pentru copiii/tinerii aflați sub măsură de protecție specialăplasament la rude/familii/persoane;
2.face parte din echipa multidisciplinară pentru copilul aflat sub măsură de protecție specială - plasament la
rude/familii/persoane, îndeplinind în acest sens toate activitățile specifice;
3.desfășoară activități de monitorizare a modului în care este pusă în aplicare măsura de protecție specială a
plasamentului familial, evoluția dezvoltării fizice, mentale, spirituale, morale sau sociale a copilului aflat în
plasament familial, precum și modul în care acestuia îi este asigurată protecția, creșterea, îngrijirea și
educarea de către rude/familii/persoane pe perioada aplicării măsurii de protecție specială;
4.întreprinde demersuri de pregătire a copilului și familiei de plasament pentru reintegrarea copilului în
familia naturală/extinsă/adopție;
5.utilizează instrumentele standardizate în procesul de acordare a serviciilor;
6.realizează evaluări/reevaluari periodice a serviciilor asigurate de familia de plasament;
7.asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a
standardelor minime de calitate aplicabile şi a regulamentului de organizare și funcționare a centrului;
8.colaborează cu specialişti din alte servicii/centre în vederea soluţionării cazurilor, identificării de resurse
etc., cu avizul conducerii ierarhic superioare;
9.monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;
10.sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de nerespectare
a prevederilor regulamentului de organizare și funcționare a centrului etc.;
11.întocmeşte rapoarte periodice, sau ori de câte ori este nevoie, cu privire la activitatea derulată;
12.face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării legislaţiei;
13.îndeplineşte și alte atribuţii specifice prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil, în legislaţia în
vigoare, în regulamentul de organizare şi funcţionare, în metodologiile de organizare şi funcţionare, în
procedurile de lucru, în alte regulamente aplicabile serviciului social, în dispoziţiile şi în notele interne
emise de către conducerea instituţiei şi acţionează, conform dispoziţiilor trasate în situaţii speciale pentru
acoperirea nevoilor identificate;
14.respectă şi promovează drepturile copilului, respectiv ale persoanei adulte cu handicap, respectă şi
promovează interesul superior al copilului, respectiv interesul persoanei adulte cu handicap;
15.răspunde de elaborarea documentelor specifice domeniului propriu de activitate;
16.asigură confidenţialitatea informaţiilor la care are acces.
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Anexa nr.3

Denumirea postului: PSIHOLOG
Atribuții:
1.face parte din echipa multidisciplinară pentru copilul aflat sub măsură de protecție specială - plasament la
rude/familii/persoane;
2.asigură aplicarea corectă a instrumentelor psihodiagnostice și efectuează evaluarea psihologică a copilului
ori de câte ori este nevoie;
3.efectuează evaluări psihologice periodice pentru copiii/tinerii aflați sub măsură de protecție specialăplasament la rude/familii/persoane, în conformitate cu legislația în vigoare, cu regulamentul de organizare şi
funcţionare,cu metodologiile de organizare şi funcţionare, cu procedurile de lucru aplicabile;
4.mediază relația dintre copil și membrii familiei de plasament;
5.consiliază copilul și membrii familiei de plasament pentru depășirea oricăror situații de dificultate;
6.asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a
standardelor minime de calitate aplicabile şi a regulamentului de organizare și funcționare a centrului;
7.colaborează cu specialişti din alte servicii/centre în vederea soluţionării cazurilor, identificării de resurse
etc., cu avizul conducerii ierarhic superioare;
8.monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;
9.sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de nerespectare a
prevederilor regulamentului de organizare și funcționare a centrului etc.;
10.întocmeşte rapoarte periodice, sau ori de câte ori este nevoie, cu privire la activitatea derulată;
11.face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării legislaţiei;
12.îndeplineşte și alte atribuţii specifice prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil, în legislaţia în
vigoare, în regulamentul de organizare şi funcţionare, în metodologiile de organizare şi funcţionare, în
procedurile de lucru, în alte regulamente aplicabile serviciului social, în dispoziţiile şi în notele interne
emise de către conducerea instituţiei şi acţionează, conform dispoziţiilor trasate în situaţii speciale pentru
acoperirea nevoilor identificate;
13.respectă şi promovează drepturile copilului, respectiv ale persoanei adulte cu handicap, respectă şi
promovează interesul superior al copilului, respectiv interesul persoanei adulte cu handicap;
14.răspunde de elaborarea documentelor specifice domeniului propriu de activitate;
15.asigură confidenţialitatea informaţiilor la care are acces.
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Anexa nr.4

Denumirea postului: INSPECTOR SPECIALITATE
Atribuții:
1.îndeplinește atribuțiile responsabilului de caz pentru copiii/tinerii aflați sub măsură de protecție specialăplasament la rude/familii/persoane;
2.face parte din echipa multidisciplinară pentru copilul aflat sub măsură de protecție specială - plasament la
rude/familii/persoane, îndeplinind în acest sens toate activitățile specifice;
3.desfășoară activități de monitorizare a modului în care este pusă în aplicare măsura de protecție specială a
plasamentului familial, evoluția dezvoltării fizice, mentale, spirituale, morale sau sociale a copilului aflat în
plasament familial, precum și modul în care acestuia îi este asigurată protecția, creșterea, îngrijirea și
educarea de către rude/familii/persoane pe perioada aplicării măsurii de protecție specială;
4.întreprinde demersuri de pregătire a copilului și familiei de plasament pentru reintegrarea copilului în
familia naturală/extinsă/adopție;
5.utilizează instrumentele standardizate în procesul de acordare a serviciilor;
6.realizează evaluări/reevaluari periodice a serviciilor asigurate de familia de plasament;
7.asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a
standardelor minime de calitate aplicabile şi a regulamentului de organizare și funcționare a centrului;
8.colaborează cu specialişti din alte servicii/centre în vederea soluţionării cazurilor, identificării de resurse
etc., cu avizul conducerii ierarhic superioare;
9.monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;
10.sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de nerespectare
a prevederilor regulamentului de organizare și funcționare a centrului etc.;
11.întocmeşte rapoarte periodice, sau ori de câte ori este nevoie, cu privire la activitatea derulată;
12.face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării legislaţiei;
13.îndeplineşte și alte atribuţii specifice prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil, în legislaţia în
vigoare, în regulamentul de organizare şi funcţionare, în metodologiile de organizare şi funcţionare, în
procedurile de lucru, în alte regulamente aplicabile serviciului social, în dispoziţiile şi în notele interne
emise de către conducerea instituţiei şi acţionează, conform dispoziţiilor trasate în situaţii speciale pentru
acoperirea nevoilor identificate;
14.respectă şi promovează drepturile copilului, respectiv ale persoanei adulte cu handicap, respectă şi
promovează interesul superior al copilului, respectiv interesul persoanei adulte cu handicap;
15.răspunde de elaborarea documentelor specifice domeniului propriu de activitate;
16.asigură confidenţialitatea informaţiilor la care are acces.
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Anexa nr.5
Denumirea postului: ȘOFER

Atribuții:
1.efectuează transportul pe rutele şi traseele indicate în foaia de parcurs;
2.respectă normele de circulaţie pe drumurile publice, normele de protecţia muncii şi intervenţie în caz de
accidente;
3.predă autovehiculul împreună cu documentele justificative ale cursei după terminarea programului de
lucru;
4.sesizează în scris comisia tehnică în legatură cu orice defecțiune a autovehicului pe care îl conduce;
5.are obligația să anunțe șeful ierarhic cu 14 zile înainte să expire CASCO, RCA, ITP și ROVINIETA;
6.respectă şi promovează drepturile copilului, respectiv ale persoanei adulte cu handicap, respectă şi
promovează interesul superior al copilului, respectiv interesul persoanei adulte cu handicap;
7.răspunde de elaborarea documentelor specifice domeniului propriu de activitate;
8.asigură confidenţialitatea informaţiilor la care are acces;
9.îndeplineşte atribuţii specifice conform legislaţiei în vigoare, regulamentului de organizare şi funcţionare,
metodologiilor de organizare şi funcţionare, procedurilor de lucru, altor regulamente aplicabile serviciului
social, dispoziţiilor şi notelor interne emise de către conducerea instituţiei şi acţionează, conform
dispoziţiilor trasate, în situaţii speciale, pentru acoperirea nevoilor identificate.
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Anexa nr. 8
la HCJ nr._____/_____

Avizat,
Director General
Florin Stancu

Director General Adjunct
Asistență Socială-Protecția Copilului
Violeta Manea

REGULAMENT de organizare şi funcţionare
a serviciului social Centrul de Servicii de Asistență Maternală

Art. 1: Definiţie
(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social Centrul de
Servicii de Asistență Maternală din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului
(DGASPC) Dolj, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. ______/_________ ,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.

Art. 2: Identificarea serviciului social
Serviciul social Centrul de Servicii de Asistență Maternală, cod serviciu social 8790SF-C, înfiinţat şi
administrat de furnizorul Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj, acreditat
conform Certificatului de acreditare nr. 000698/25.04.2014, deţine licenţa de funcţionare nr.
0001810/19.08.2016, cu sediul în Craiova, str Nicolae Titulescu, nr 22.

Art. 3: Scopul serviciului social
Scopul serviciului social Centrul de Servicii de Asistență Maternală este să asigure protecția, creșterea,
îngrijirea și educarea de către un asistent maternal profesionist a copilului care este temporar sau definitiv
lipsit de ocrotirea părinţilor săi și pentru care a fost instituită o măsură de protecție specială.
Art. 4: Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare
(1) Serviciul social Centrul de Servicii de Asistență Maternală funcţionează cu respectarea prevederilor
cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale reglementat de Legea nr. 292/2011, cu
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modificările ulterioare, Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi
ale altor acte normative secundare aplicabile domeniului.
De asemenea, pentru buna organizare și funcționare a serviciului social sunt aplicabile toate actele
normative incidente.
(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul nr. 26/2019 privind aprobarea Standardelor minime de
calitate pentru serviciile sociale de tip familial destinate copiilor din sistemul de protecţie specială.
(3) Serviciul social Centrul de Servicii de Asistență Maternală este înfiinţat prin Hotărârea Consiliului
Judeţean Dolj nr. 74/24.03.2011 şi funcţionează în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Dolj.
Art. 5: Principiile care stau la baza acordării serviciului social
(1) Serviciul social Centrul de Servicii de Asistență Maternală 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 Centrul de Servicii de Asistență
Maternală sunt următoarele:
a) respectarea, cu prioritate, a dreptului de a trăi în propria familie sau, dacă acest lucru nu este posibil, întro familie substitutivă sau, după caz, într-un mediu familial;
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;
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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;
o) colaborarea centrului cu serviciul public de asistenţă socială.

Art. 6: Beneficiarii serviciilor sociale
(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate de Centrul de Servicii de Asistență Maternală sunt:
-copiii separaţi temporar sau definitiv de părinţii lor pentru care s-a stabilit, în condiţiile legii, o măsură de
protecție specială;
-tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani şi care beneficiază, în condiţiile legii, de continuarea măsurii de
protecţie specială;
(2) Condiţiile de accesare a serviciilor sociale furnizate de Centrul de Servicii de Asistență Maternală sunt
următoarele:
a) Acte necesare la dosarul beneficiarului:
-copii ale documentelor de evaluare inițială;
-decizia de instituire a măsurii de protecție specială;
-copie de pe documentul care atestă dizabilitatea/încadrarea în grad de handicap, după caz;
-planul individualizat de protecție;
-documente care să ateste procesul de selecție și potrivire a copilului cu AMP;
-alte documente relevante pentru identificarea nevoilor copilului și acordarea suportului necesar.
b) Criteriile de eligibilitate:
-vârsta copilului 0-18 ani;
-copilului nu i s-a putut asigura protecția, ocrotirea și îngrijirea în familie sau în cadrul altor servicii din
comunitate;
-sunt îndeplinite condițiile de instituire a măsurii de protecție specială în conformitate cu prevederile
legislației în vigoare.
c) Admiterea în cadrul Centrului de Servicii de Asistență Maternală se face în baza măsurii de plasament
(plasament în regim de urgență sau plasament) dispusă fie de directorul general al DGASPC Dolj, fie de
Comisia pentru Protecţia Copilului, fie de către instanţa judecătorească, în condițiile legislației în vigoare
din România.
d) Furnizarea serviciilor și a intervențiilor cuprinse în PIP/PS se face în baza unui contract de furnizare
servicii sociale, încheiat în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.
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Modelul contractului de furnizare servicii sociale este prezentat în anexa nr. 1 la prezentul Regulament.
Părţile contractante au posibilitatea modificării şi completării, după caz, a modelului de contract, acesta
putând cuprinde și alte clauze sau clauze specifice, în funcție de standardele minime de calitate aplicabile
fiecărui tip de serviciu, situația particulară a fiecărui beneficiar în parte și particularitățile (modul de
organizare și funcționare) centrului, cu respectarea legislației în vigoare și aprobarea conducerii Direcției
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj.
e) Comisia pentru Protecția Copilului sau, după caz, instanța care a dispus plasamentul copilului/tânărului în
condițiile legii, va stabili, dacă este cazul, și cuantumul contribuției lunare a părinților la întreținerea
acestuia, în condițiile stabilite de Codul Civil.
În lipsa stabilirii unui cuantum al contribuției părinților la întreținerea copilului/tânărului aflat în plasament,
serviciile sunt gratuite.
(3) Condiţii de încetare a serviciilor:
Încetarea măsurii de protecție specială este dispusă în condițiile legislației în vigoare, în următoarele situații:
-copilul poate fi reintegrat în familie;
-în situația încuviințării adopției;
-copilul a împlinit vârsta de 18 ani și nu urmează o formă de învățământ, respectiv tânărul a împlinit vârsta
de 26 de ani;
-alte situații care fac imposibilă furnizarea serviciilor.
(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate de Centrul de Servicii de Asistență Maternală 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 conferite de legislația în vigoare.
(5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate de Centrul de Servicii de Asistență Maternală 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, precum și regulile generale de conduită, prevederile
regulamentare, metodologiile și procedurile de lucru din cadrul centrului.
Art. 7: Activităţi şi funcţii
(1) Principalele funcţiile ale serviciului social Centrul de Servicii de Asistență Maternală sunt următoarele:
a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarelor
activităţi:
1.reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară/
familia/reprezentantul legal, după caz;
2.găzduire pe perioadă determinată;
3.asigurarea unei alimentații corespunzătoare din punct de vedere calitativ și cantitativ;
4.îngrijire personală;
5.asistență pentru sănătate;
6.activități de educație informală și non formală;
7.suport emoțional și, după caz, consiliere psihologică;
8.activități de recreere-socializare;
b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre
domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi:
1.realizarea de materiale informative privind activitățile derulate și serviciile oferite;
2.colaborarea cu instituțiile relevante de la nivelul comunității;
3.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.asigură beneficiarilor asistență și suport în cunoașterea și exercitarea drepturilor lor;
2.promovează și ia măsuri pentru prevenirea și combaterea oricăror forme de tratament abuziv, neglijent,
degradant asupra beneficiarilor;
3.utilizează mijloace de informare și comunicare corecte, transparente și accesibile.
d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi:
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1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;
2. realizarea de evaluări/reevaluari periodice a serviciilor prestate;
3. dezvoltarea, planificarea, implementarea și îmbunătățirea permanentă a activităților desfășurate în cadrul
centrului;
4.evaluarea și atestarea asistentului maternal;
5. monitorizarea activității asistentului maternal profesionist;
6. asigurarea formării continue a asistenţilor maternali profesionişti atestaţi;
7. măsurarea gradului de satisfacție a beneficiarilor;
8. exercitarea controlului managerial intern, în condițiile legislației în vigoare.
e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale Centrului prin realizarea următoarelor
activităţi:
1. întocmirea unui proiect de buget care sa reflecte nevoile centrului;
2. solicitarea dotărilor necesare bunei funcționări a centrului;
3. solicitarea resurselor umane în funcție de serviciile furnizate și legislația în vigoare;
4. întocmirea fișelor de post ale angajaților;
5. evaluarea performanțelor individuale ale angajaților;
6. elaborarea propunerilor de formare profesională.
Art. 8: Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal
(1) Serviciul social Centrul de Servicii de Asistență Maternală funcţionează cu un număr de 414 posturi,
conform prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean nr. ........../..............................., din care:
a) personal de conducere: şef centru 1 post;
b) personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă; personal de specialitate şi auxiliar: 406 posturi;
c) personal cu funcţii administrative, gospodărire, întreţinere-reparaţii, deservire: 7 posturi;
d) voluntari: 13 posturi.
(2) Raportul angajat/beneficiar este de: -

Art. 9: Personalul de conducere
(1) Personalul de conducere este asigurat de:
-şef centru
(2) Atribuţiile personalului de conducere sunt:
a) atribuții generale:
1.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.;
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2.elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor şi
întocmeşte informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale (DGASPC Dolj);
3.propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi perfecţionare;
4.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, cu avizul prealabil al conducerii DGASPC Dolj;
5.întocmeşte raportul anual de activitate;
6.asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii centrului, precum și dintre angajații si
beneficiarii centrului;
7.propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice şi a numărului de personal cu
respectarea prevederilor legale;
8.desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii centrului în comunitate, cu avizul prealabil al conducerii
DGASPC Dolj;
9.ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor
beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce și aduce la cunoștința conducerii DGASPC Dolj
rezultatele analizei;
10.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;
11.organizează activitatea personalului (răspunde de prezența personalului din subordine și de verificarea
zilnică a condicilor de prezență; întocmește lunar graficul, foaia colectivă de prezență pe baza condicii de
prezenţă) şi asigură respectarea timpului de lucru şi a regulamentului de organizare şi funcţionare;
12.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, cu avizul/aprobarea
conducerii DGASPC Dolj;
13.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, cu avizul prealabil al conducerii DGASPC Dolj;
14.participă activ la numirea/eliberarea din funcţie a personalului din cadrul serviciului, în condiţiile legii;
15.întocmeşte proiectul bugetului propriu al serviciului şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar, în
limitele de competență conform legislației în vigoare și le înaintează spre aprobare conducerii DGASPC
Dolj;
16.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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17.asigură (face demersurile necesare) pentru încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a
serviciilor sociale, după caz;
18.verifică întocmirea situațiilor statistice;
19.răspunde de gestionarea şi arhivarea documentelor din cadrul centrului și colaborează cu structurile
specializate de la nivelul Direcției privind predarea acestora la arhiva instituției conform nomenclatorului
arhivistic;
20.identifică nevoile de la nivelul centrului și întocmește referate în vederea luării unor decizii de
îmbunătățire a activității și de dotare materială corespunzătoare a structurii organizatorice pe care o conduce;
21.răspunde de repartizarea sarcinilor personalului din subordine; coordonează și controlează realizarea
corectă și în termen a acestora;
22.răspunde de evaluarea activității profesionale a personalului din subordine, anual, și ori de câte ori este
nevoie;
23.elaborează fișele de post pentru personalul din subordine și răspunde de încărcarea echilibrată cu sarcini a
acestora;
24.participă la acțiunile instituției conform dispozițiilor date de șeful ierarhic superior;
25.programează concediile de odihnă pentru salariații din subordine și urmărește efectuarea acestora și, după
caz, propune rechemarea lor;
26.răspunde de înlocuirea personalului din subordine pe perioada concediilor de odihnă, concediilor
medicale, concediilor fără salariu etc., asigurând desfășurarea optimă a activității;
27.repartizează spre rezolvare corespondența și celelalte lucrări care intră în atribuțiile structurii
organizatorice pe care o conduce și îndrumă personalul din subordine în vederea rezolvării acestora în
termenul stabilit;
28.urmărește cunoașterea de către personalul din subordine a legislației specifice domeniului de activitate și
acționează în vederea respectării acesteia;
29.asigură îndrumare și asistență personalului din subordine în vederea realizării sarcinilor de serviciu și
participă la elaborarea sau, după caz, realizarea lucrărilor de complexitate sau importanță deosebită;
30.asigură în conformitate cu legislația în vigoare, respectarea normelor de disciplină de către salariații din
subordine și informează Directorul General de abaterile disciplinare săvârșite de salariații din subordine;
31.răspunde de confidențialitatea datelor și lucrărilor executate, stabilind reguli pentru personalul din
subordine pentru a fi păstrată confidențialitatea acestora;
32.asigură accesul la date a persoanelor din afara instituției (cu temă de control) și informează conducerea
despre modul și stadiul desfășurării controlului;
33.emite note interne pentru personalul din subordine;
34.răspunde de registrele care sunt întocmite în cadrul structurii organizatorice în ceea ce privește realitatea,
legalitatea și corectitudinea datelor ;
35.răspunde de circuitul documentelor de la nivelul structurii organizatorice pe care o conduce;
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36.răspunde de elaborarea și respectarea procedurilor scrise și formalizate pentru activitățile desfășurate în
cadrul structurii organizatorice pe care o conduce;
37.aduce la cunoștința personalului din subordine Regulamentul Intern, Regulamentul de Organizare și
Funcționare, Codul etic, Codul de conduită ale DGASPC Dolj, precum și procedurile operaționale, pe bază
de semnatură și răspunde de respectarea prevederilor acestora;
38.respectă prevederile Regulamentului Intern, Regulamentului de Organizare și Functionare, Codului etic,
Codului de conduită ale DGASPC Dolj, precum și prevederile procedurilor operaționale ale structurii
organizatorice pe care o conduce;
39.primește și soluționează orice alte sarcini dispuse de seful ierarhic superior, pentru buna organizare și
desfășurare a activității la nivelul centrului;
40.îndeplinește și alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil, precum și în actele
normative incidente organizării și desfășurării activității la nivelul centrului.
b.Atribuții de responsabil de proces al sistemului managementului calității:
1.elaborează procedurile operaționale;
2.colaborează îndeaproape cu RMC;
3.inițiază acțiuni de prevenire a apariției oricărei neconformități referitoare la servicii, procese și la sistemul
managementul calității;
4.identifică și înregistrează orice probleme referitoare la servicii, procese și la sistemul managementul
calității;
5.inițiază, recomandă sau furnizează soluții pe căi prestabilite;
6.verifică implementarea soluțiilor.
c.Atribuţii specifice implementării și/sau dezvoltării sistemului de control intern managerial:
c.1 Atribuții privind procedurile de sistem/operaționale:
1.stabilește obiectivele specifice și activitățile compartimentului;
2.dispune elaborarea evidenței activităților procedurale pentru procedurile de sistem/operaționale aplicabile
la nivelul compartimentului;
3.dispune transmiterea evidenței activităților procedurale pentru procedurile de sistem, Secretariatului
tehnic al Comisiei de Monitorizare;
4.stabilește persoanele responsabile cu elaborarea procedurilor de sistem/operaționale;
5.verifică Diagrama de proces;
6.verifică procedura de sistem/operaționale și o semnează;
7.retransmite procedura responsabilului cu elaborarea și actualizarea, ori de câte ori este cazul pentru
modificări și completări;
8.dispune transmiterea procedurii Secretariatului tehnic al Comisiei de Monitorizare;
9.dispune măsuri pentru actualizarea procedurilor de sistem/operaționale.
c.2 Atribuții în procesul de gestionare a riscurilor:
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-desemnează responsabilul cu riscurile de la nivelul compartimentului;
-analizează, evaluează şi decide asupra riscurilor incluse în Formularele de alertă a riscurilor;
-aprobă Registrul de riscuri la nivelul compartimentului;
-monitorizează implementarea măsurilor de control aferente Planului de măsuri, aprobat la nivelul entităţii,
prin Fişele de urmărire a riscurilor;
-aprobă Raportul anual privind procesul de gestionare a riscurilor pe compartiment, pe care îl transmite
Secretariatului tehnic al Comisiei de Monitorizare.
c.3 Alte atribuții în domeniul controlului managerial intern:
1.inventariază documentele şi fluxurile de informaţii care intră/ies din structurile organizatorice, respectiv
instituție, procesările care au loc, destinaţiile documentelor, fluxurile de comunicare între structurile
organizatorice din instituție, cu nivelele ierarhic superioare de management şi cu alte entităţi publice;
2.efectuează operaţiunea de autoevaluare a subsistemului de control intern managerial existent la nivelul
structurii organizatorice conduse, prin completarea chestionarului de autoevaluare prevăzut în legislația în
vigoare;
3.ia măsuri pentru îmbunătăţirea subsistemelor de control intern managerial din cadrul structurii
organizatorice conduse.
(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.
Art. 10: Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă. Personal de specialitate şi auxiliar
(1) Personalul de specialitate este:
-11 posturi inspector specialitate (242203);
-12 posturi asistent social (263501);
-6 posturi psiholog (263401);
-375 posturi asistent maternal profesionist (531201);
-1 post medic (226101);
-1 post asistent medical (325901).
(2) Atribuţiile personalului de specialitate sunt prezentate în anexele nr. 2-7, care fac parte integrantă din
prezentul regulament.
-inspector specialitate – vezi anexa nr.2, parte integrantă a prezentului regulament;
-asistent social – vezi anexa nr.3, parte integrantă a prezentului regulament;
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-psiholog – vezi anexa nr.4, parte integrantă a prezentului regulament;
-asistent maternal profesionist – vezi anexa nr.5, parte integrantă a prezentului regulament;
-medic – vezi anexa nr.6, parte integrantă a prezentului regulament;
-asistent medical – vezi anexa nr.7, parte integrantă a prezentului regulament.
Art. 11: Personalul administrativ, gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire
(1) Personalul administrativ asigură activităţile auxiliare serviciului social:
-7 posturi șofer;
(2) Atribuţiile personalului administrativ, gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire sunt prezentate în anexa
nr. 8, care face parte integrantă din prezentul regulament.
-șofer - vezi anexa nr.8, parte integrantă a prezentului regulament.
Art. 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 judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti;
b) bugetele locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, respectiv bugetele locale ale sectoarelor
municipiului Bucureşti;
c) bugetul de stat;
d) contribuţia persoanelor beneficiare sau a întreţinătorilor acestora, după caz;
e) donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori juridice din ţară şi din străinătate;
f) fonduri externe rambursabile şi nerambursabile;
g) alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
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Anexa nr.1
Contract de furnizare servicii sociale
Nr__________/data___________________
Părţile contractante:

1. __________________________________ în calitate de manager de caz

în cadrul Serviciului

Management de Caz pentru Copil de la nivelul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului
Dolj, acronim D.G.A.S.P.C. Dolj - furnizor de servicii sociale, cu sediul în Craiova, b-dul Nicolae Titulescu,
nr. 22, judeţul Dolj, cod de înregistrare fiscală 17104359, certificatul de acreditare seria AF nr. 000698
și
2.

_______________________________,

domiciliat/domiciliată

în

localitatea

_______________,

str.__________________ nr________ , judeţul/sectorul ___________________________ , codul numeric
personal ________________________________, posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria _____________ nr.
________________, eliberat/eliberată la data de______________, în calitate de părinte/reprezentant legal
(conform

_____________________________________)

________________________________(numele

si

al

prenumele

copilului),

copilului
născut

la

data

de_______________CNP___________________________, denumit în continuare beneficiar

3.

_______________________________,

domiciliat/domiciliată

în

localitatea

_______________,

str.__________________ nr________ , judeţul/sectorul ___________________________ , codul numeric
personal ________________________________, posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria _____________ nr.
________________, eliberat/eliberată la data de______________, denumit în continuare beneficiar

(1) având în vedere:
-Planul individualizat de protectie nr.____________/_________;
-Evaluarea psiho-sociala/detaliată nr. ____________/_______________;
-S.C/Hot. CPC nr.________________/____________________.
(2)convin asupra următoarelor:
1.Definiţii:
1.1.contract de furnizare servicii sociale - actul juridic încheiat între o persoană fizică sau juridică, publică
ori privată, acreditată conform legii să acorde servicii sociale, denumită furnizor 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 în vederea acordării de servicii sociale;
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1.2.furnizor de servicii sociale - persoana fizică sau juridică, publică ori privată, acreditată conform legii în
vederea acordării de servicii sociale, prevăzută la art. 11 din Ordonanţa Guvernului nr. 68/2003 privind
serviciile sociale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 515/2003, cu modificările şi
completările ulterioare;
1.3.beneficiar de servicii sociale - persoana aflată în situaţie de risc şi de dificultate socială, împreună cu
familia acesteia, care necesită servicii sociale, conform planului individualizat de protectie;
1.4.servicii sociale - ansamblu de măsuri şi acţiuni realizate pentru a răspunde nevoilor sociale individuale,
familiale sau de grup, în vederea prevenirii şi depăşirii unor situaţii de dificultate, vulnerabilitate sau de
dependenţă pentru prezervarea autonomiei şi protecţiei persoanei, pentru prevenirea marginalizării şi
excluziunii sociale, pentru promovarea incluziunii sociale şi în scopul creşterii calităţii vieţii, definite în
condiţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului 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 furnizorului 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 protectie - modificarea sau completarea adusă PIP
pe baza rezultatelor reevaluării situaţiei beneficiarului de servicii sociale;
1.7.contribuţia beneficiarului de servicii sociale - cotă-parte din costul total al serviciului/serviciilor
acordat/acordate de furnizorul de servicii sociale, în funcţie de tipul serviciului şi de situaţia materială a
beneficiarului de servicii sociale, şi care poate fi în bani, 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 îndeplini valorificându-şi maximal potenţialul psiho-fizic;
1.9.standarde minime obligatorii - ansamblul de cerinţe privind calitatea îngrijirii, cadrul organizatoric şi
material, resursele umane şi financiare în vederea atingerii nivelului de performanţă obligatoriu pentru toți
furnizorii de servicii sociale specializate, aprobate în condiţiile legii;
1.10.modificări de drept ale contractului de furnizare servicii - modificările aduse contractelor de furnizare
servicii în mod independent de voinţa părţilor, în temeiul prevederilor unui act normativ;
1.11.forţa majoră - eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinii
acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi,
respectiv, îndeplinirea acestuia;
1.12.evaluarea iniţială - activitatea de identificare/determinare a naturii cauzelor, a stării actuale de
dezvoltare şi de integrare socială a beneficiarului de servicii sociale, precum şi a prognosticului acestora,
efectuată prin utilizarea de metode şi tehnici specifice profesiilor sociale, de către furnizorul de servicii
sociale. Scopurile evaluării sunt cunoaşterea şi înţelegerea problemelor cu care se confruntă beneficiarul de
servicii sociale şi identificarea măsurilor iniţiale pentru elaborarea planului iniţial de măsuri;
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1.13. planul individualizat de protectie (PIP)- document prin care se realizează planificarea serviciilor,
prestaţiilor şi măsurilor de protecţie specială a copilului, pe baza evaluării psihosociale a acestuia şi a
familiei sale, în vederea integrării copilului care a fost separat de familia sa, într-un mediu familial stabil
permanent, în cel mai scurt timp posibil.
1.14.evaluarea detaliată - activitatea de investigare şi analiză a stării actuale de dezvoltare şi de integrare
socială a beneficiarului de servicii sociale, a cauzelor care au generat şi care întreţin situaţia de dificultate în
care acesta se află, precum şi a prognosticului acestora, utilizându-se instrumente şi tehnici standardizate
specifice domeniilor: asistenţă socială, psihologic, educaţional, medical, juridic.

2.Obiectul contractului
2.1.) Obiectul contractului îl constituie acordarea serviciilor prevăzute în Planul Individualizat de Protecție
2.2.) Descrierea serviciilor sociale acordate de furnizorul de servicii sociale:
Conform Planului Individualizat de Protecție
3.Costurile serviciilor sociale acordate şi contribuţia beneficiarului de servicii sociale
3.1.Costul total pe lună al serviciilor sociale prevăzute la pct. 2 este : conform legii.
3.2.Costul pe lună pentru fiecare serviciu social acordat este după cum urmează:
- pentru serviciile prevăzute în Planul Individualizat de Protecție costul pe lună este: conform legii
3.3.Contribuţia beneficiarului pentru serviciile sociale primite este după cum urmează:
Conform S.C/Hot. CPC nr.________________/____________________.
3.4.Contribuţia beneficiarului de servicii sociale nu va influenţa acordarea serviciilor sociale şi nu va
îngreuna posibilitatea acestuia de a ieşi din starea de dificultate.

4.Durata contractului
4.1.Prezentul contract intră în vigoare de la data semnării lui de către părți și este valabil pe perioada
implementării planului individualizat de protecție.

5.Etapele procesului de acordare a serviciilor sociale:
5.1 implementarea măsurilor prevăzute în planul individualizat de protectie
5.2 reevaluarea periodică a situației beneficiarului de servicii sociale
5.3 revizuirea planului individualizat de protectie în vederea adaptării serviciilor sociale la nevoile
beneficiarului.

6.Drepturile furnizorului de servicii sociale:
6.1.de a verifica veridicitatea informaţiilor primite de la beneficiarul de servicii sociale;
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6.2.de a sista acordarea serviciilor sociale către beneficiar în cazul în care constată că acesta i-a furnizat
informaţii eronate;
6.3.de a utiliza, în condiţiile legii, date denominalizate în scopul întocmirii de statistici pentru dezvoltarea
serviciilor sociale.
7.Obligaţiile furnizorului de servicii sociale:
7.1.să respecte drepturile şi libertăţile fundamentale ale beneficiarului în acordarea serviciilor sociale,
precum şi drepturile beneficiarului de servicii sociale, rezultate din prezentul contract;
7.2.să acorde servicii sociale prevăzute în planul individualizat de protectie, cu respectarea acestuia şi a
standardelor minime obligatorii;
7.3.să depună toate diligentele pentru a asigura beneficiarul de continuitatea serviciilor sociale furnizate, în
cazurile de încetare a prezentului contract prevăzute la pct. 12.1 şi 13.1 lit. a) şi d); asigurarea continuităţii
serviciilor sociale se va realiza şi prin subcontractare şi cesiune de servicii sociale;
7.4.să fie receptiv şi să ţină cont de toate eforturile beneficiarului de servicii sociale în îndeplinirea
obligaţiilor contractuale şi să considere că beneficiarul şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale în măsura în
care a depus toate eforturile;
7.5.să informeze beneficiarul de servicii sociale asupra:
- conţinutului serviciilor sociale şi condiţiilor de acordare a acestora;
- oportunităţii acordării altor servicii sociale;
- listei la nivel local cuprinzând furnizorii acreditaţi să acorde servicii sociale;
- regulamentului de ordine internă;
- oricărei modificări de drept a contractului;
7.6.să reevalueze periodic situaţia beneficiarului de servicii sociale, şi, după caz, să completeze şi/sau să
revizuiască planul individualizat de protectie exclusiv în interesul acestuia;
7.7.să respecte, conform legii, confidenţialitatea datelor şi informaţiilor referitoare la beneficiarul de servicii
sociale;
7.8.să ia în considerare dorinţele şi recomandările obiective ale beneficiarului cu privire la acordarea
serviciilor sociale;
7.9.să utilizeze contribuţia beneficiarului de servicii sociale exclusiv pentru acoperirea cheltuielilor legate de
acordarea serviciilor sociale;
7.10.de a informa serviciul public de asistenţă în a cărui rază teritorială locuieşte beneficiarul asupra
nevoilor identificate şi serviciilor sociale propuse a fi acordate.

8.Drepturile beneficiarului
8.1.În procesul de acordare a serviciilor sociale prevăzute la pct. 2, furnizorul de servicii sociale va respecta
drepturile şi libertăţile fundamentale ale beneficiarului de servicii sociale.
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8.2.Beneficiarul are următoarele drepturi contractuale:
a)de a primi servicii sociale prevăzute în planul individualizat de protectie;
b)de a i se asigura continuitatea serviciilor sociale atât timp cât se menţin condiţiile care au generat situaţia
de dificultate;
c)de a refuza, în condiţii obiective, primirea serviciilor sociale;
d)de a fi informat, în timp util şi în termeni accesibili, asupra:
- drepturilor sociale, măsurilor legale de protecţie şi asupra situaţiilor de risc;
- modificărilor intervenite în acordarea serviciilor sociale;
- oportunităţii acordării altor servicii sociale;
- listei la nivel local cuprinzând furnizorii acreditaţi să acorde servicii sociale;
- regulamentului de ordine internă;
e)de a participa la evaluarea serviciilor sociale primite şi la luarea deciziilor privind intervenţia socială care i
se aplică, putând alege variante de intervenţie, dacă ele există;
f)dreptul de a avea acces la propriul dosar în condițiile legii;
g)de a-şi exprima nemulţumirea cu privire la acordarea serviciilor sociale.
9. Obligaţiile beneficiarului:
9.1.să participe activ în procesul de furnizare a serviciilor sociale şi la reevaluarea şi revizuirea planului
individualizat de protectie, în raport cu vârsta, situația de dependență,etc;
9.2.să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitatea şi situaţia familială, medicală, economică şi
socială şi să permită furnizorului de servicii sociale verificarea veridicităţii acestora;
9.3.să respecte termenele şi clauzele stabilite în cadrul planului individualizat de protecție;
9.4.să anunţe orice modificare intervenită în legătură cu situaţia sa personală pe parcursul acordării
serviciilor sociale;
9.5.să respecte regulamentul de ordine internă al furnizorului de servicii sociale (reguli de comportament,
program, persoanele de contact etc.), prevederile regulamentului de organizare și funcționare, precum și
regulile generale de conduită, metodologiile și procedurile de lucru din cadrul serviciului;
10. Soluţionarea reclamaţiilor
10.1.Beneficiarul are dreptul de a formula verbal şi/sau în scris reclamaţii cu privire la acordarea serviciilor
sociale.
10.2.Reclamaţiile pot fi adresate furnizorului de servicii sociale direct sau prin intermediul oricărei persoane
din cadrul echipei de implementare a planului individualizat de protectie.
10.3.Furnizorul de servicii sociale are obligaţia de a analiza conţinutul reclamaţiilor, consultând atât
beneficiarul de servicii sociale, cât şi specialiştii implicaţi în implementarea planului individualizat de
protectie şi de a formula răspuns în termen de maximum 10 zile de la primirea reclamaţiei.
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10.4.Dacă beneficiarul de servicii sociale nu este mulţumit de soluţionarea reclamaţiei, acesta se poate
adresa în scris Comisiei de mediere socială de la nivelul judeţului Dolj , care va clarifica prin dialog
divergenţele dintre părţi sau, după caz, instanţei de judecată competente.

11.Litigii
11.1.Litigiile născute în legătură cu încheierea, executarea, modificarea şi încetarea ori 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 furnizorul de servicii sociale şi
beneficiarul de servicii sociale nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate
solicita Comisiei de mediere socială mijlocirea soluţionării divergenţelor sau se poate adresa instanţelor
judecătoreşti competente.

12. Rezilierea contractului
12.1.Constituie motiv de reziliere a prezentului contract următoarele:
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 către beneficiarul de servicii sociale a regulamentului de ordine interioară
al furnizorului de servicii sociale;
c)încălcarea de către furnizorul de servicii sociale a prevederilor legale cu privire la serviciile sociale, dacă
este invocată de beneficiarul de servicii sociale;
d)retragerea autorizaţiei de funcţionare sau a acreditării furnizorului de servicii sociale;
e)limitarea domeniului de activitate pentru care furnizorul de servicii sociale a fost acreditat, în măsura în
care este afectată acordarea serviciilor către beneficiarul de servicii sociale;
f)schimbarea obiectului de activitate al furnizorului de servicii sociale, în măsura în care este afectată
acordarea serviciilor către beneficiarul de servicii sociale.

13.Încetarea contractului
13.1.Constituie motiv de încetare a prezentului contract următoarele:
a)expirarea duratei pentru care a fost încheiat contractul;
b)acordul părţilor privind încetarea contractului;
c)scopul contractului a fost atins;
d)forţa majoră, dacă este invocată.
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14.Dispoziţii finale
14.1.Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului contract, de a conveni 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.
14.2.Prevederile prezentului contract se vor completa cu prevederile legislaţiei în vigoare în domeniu.
14.3.Limba care guvernează prezentul contract este limba română.
14.4.Prezentul contract va fi interpretat conform legilor din România.
14.5.Furnizorul de servicii sociale realizează monitorizarea şi evaluarea serviciilor sociale acordate.
*) Anexe la contract:
-Planul individualizat de protectie nr.____________/_________;
-Evaluarea psiho-sociala/detaliată nr. ____________/_______________;
-S.C/Hot. CPC nr._____________/_______________
-Reevaluarea nr._______________/______________.
Prezentul contract de furnizare servicii a fost încheiat în ………. exemplare.

Furnizor de servicii sociale
DGASPC Dolj
Părinte/reprezentant legal

Manager de caz
Nume si prenume________________

Nume si prenume________________

Semnatura_____________________

Semnatura_____________________

Beneficiar
Nume și prenume________________
Semnătura______________________
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Anexa nr.2
Denumirea postului: INSPECTOR SPECIALITATE
Atribuții:
1.îndeplinește atribuțiile responsabilului de caz pentru copiii/tinerii aflați sub măsură de protecție specialăplasament la asistent maternal profesionist;
2.face parte din echipa multidisciplinară pentru copilul aflat sub măsură de protecție specială-plasament la
asistent maternal profesionist și participă la procesul de potrivire teoretică și practică dintre copil și
asistentul maternal profesionist;
3. utilizează instrumentele standardizate în procesul de acordare a serviciilor;
4. realizează evaluări/reevaluari periodice a serviciilor prestate de asistentul maternal profesionist;
5. urmărește și asigură dezvoltarea, planificarea, implementarea și îmbunătățirea permanentă a activităților
desfășurate de către asistenții maternali profesioniști de la nivelul centrului;
6.desfășoară activitățile specifice de evaluare și atestare a asistentului maternal profesionist;
7.desfășoară activităși de monitorizare a activității asistentului maternal profesionist în conformitate cu
reglementările în vigoare;
8. asigură activitățile de formare continuă a asistenţilor maternali profesionişti atestaţi;
9.întreprinde demersuri de pregătire a copilului și asistentului maternal profesionist pentru reintegrarea
copilului în familia naturală/extinsă/adopție;
10. întreprinde demersurile necesare în vederea măsurării gradului de satisfacție a beneficiarilor;
11. asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a
standardelor minime de calitate aplicabile şi a regulamentului de organizare și funcționare a centrului;
12. colaborează cu specialişti din alte servicii/centre în vederea soluţionării cazurilor, identificării de resurse
etc., cu avizul conducerii ierarhic superioare;
13.monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;
14.sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de nerespectare
a prevederilor regulamentului de organizare și funcționare a centrului etc.;
15.întocmeşte rapoarte periodice, sau ori de câte ori este nevoie, cu privire la activitatea derulată;
16. face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării
legislaţiei;
17. îndeplineşte și alte atribuţii specifice prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil, în legislaţia în
vigoare, în regulamentul de organizare şi funcţionare, în metodologiile de organizare şi funcţionare, în
procedurile de lucru, în alte regulamente aplicabile serviciului social, în dispoziţiile şi în notele interne
emise de către conducerea instituţiei şi acţionează,conform dispoziţiilor trasate în situaţii speciale pentru
acoperirea nevoilor identificate;
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18. respectă şi promovează drepturile copilului, respectiv ale persoanei adulte cu handicap, respectă şi
promovează interesul superior al copilului, respectiv interesul persoanei adulte cu handicap;
19. răspunde de elaborarea documentelor specifice domeniului propriu de activitate;
20. asigură confidenţialitatea informaţiilor la care are acces.
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Anexa nr.3

Denumirea postului: ASISTENT SOCIAL
Atribuții:
1.îndeplinește atribuțiile responsabilului de caz pentru copiii/tinerii aflați sub măsură de protecție specialăplasament la asistent maternal profesionist;
2.face parte din echipa multidisciplinară pentru copilul aflat sub măsură de protecție specială-plasament la
asistent maternal profesionist și participă la procesul de potrivire teoretică și practică dintre copil și
asistentul maternal profesionist;
3. utilizează instrumentele standardizate în procesul de acordare a serviciilor;
4. realizează evaluări/reevaluari periodice a serviciilor prestate de asistentul maternal profesionist;
5. urmărește și asigură dezvoltarea, planificarea, implementarea și îmbunătățirea permanentă a activităților
desfășurate de către asistenții maternali profesioniști de la nivelul centrului;
6.desfășoară activitățile specifice de evaluare și atestare a asistentului maternal profesionist;
7.desfășoară activităși de monitorizare a activității asistentului maternal profesionist în conformitate cu
reglementările în vigoare;
8. asigură activitățile de formare continuă a asistenţilor maternali profesionişti atestaţi;
9.întreprinde demersuri de pregătire a copilului și asistentului maternal profesionist pentru reintegrarea
copilului în familia naturală/extinsă/adopție;
10. întreprinde demersurile necesare în vederea măsurării gradului de satisfacție a beneficiarilor;
11. asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a
standardelor minime de calitate aplicabile şi a regulamentului de organizare și funcționare a centrului;
12. colaborează cu specialişti din alte servicii/centre în vederea soluţionării cazurilor, identificării de resurse
etc., cu avizul conducerii ierarhic superioare;
13.monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;
14.sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de nerespectare
a prevederilor regulamentului de organizare și funcționare a centrului etc.;
15.întocmeşte rapoarte periodice, sau ori de câte ori este nevoie, cu privire la activitatea derulată;
16. face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării
legislaţiei;
17. îndeplineşte și alte atribuţii specifice prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil, în legislaţia în
vigoare, în regulamentul de organizare şi funcţionare, în metodologiile de organizare şi funcţionare, în
procedurile de lucru, în alte regulamente aplicabile serviciului social, în dispoziţiile şi în notele interne
emise de către conducerea instituţiei şi acţionează,conform dispoziţiilor trasate în situaţii speciale pentru
acoperirea nevoilor identificate;
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18. respectă şi promovează drepturile copilului, respectiv ale persoanei adulte cu handicap, respectă şi
promovează interesul superior al copilului, respectiv interesul persoanei adulte cu handicap;
19. răspunde de elaborarea documentelor specifice domeniului propriu de activitate;
20. asigură confidenţialitatea informaţiilor la care are acces.
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Anexa nr.4
Denumirea postului: PSIHOLOG
Atribuții:
1.face parte din echipa multidisciplinară pentru copilul aflat sub măsură de protecție specială - plasament la
asistent maternal profesionist și participă la procesul de potrivire teoretică și practică dintre copil și
asistentul maternal profesionist;
2.asigură aplicarea corectă a instrumentelor psihodiagnostice și efectuează evaluarea psihologică a copilului
ori de câte ori este nevoie;
3.efectuează evaluări psihologice periodice pentru copiii/tinerii aflați sub măsură de protecție specialăplasament la asistent maternal profesionist, în conformitate cu legislația în vigoare, cu regulamentul de
organizare şi funcţionare,cu metodologiile de organizare şi funcţionare, cu procedurile de lucru aplicabile;
4.mediază relația dintre copil și asistentul maternal profesionist;
5.consiliază copilul și asistentul maternal profesionist pentru depășirea oricăror situații de dificultate;
6. asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a
standardelor minime de calitate aplicabile şi a regulamentului de organizare și funcționare a centrului;
7. colaborează cu specialişti din alte servicii/centre în vederea soluţionării cazurilor, identificării de resurse
etc., cu avizul conducerii ierarhic superioare;
8.monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;
9.sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de nerespectare a
prevederilor regulamentului de organizare și funcționare a centrului etc.;
10. întocmeşte rapoarte periodice, sau ori de câte ori este nevoie, cu privire la activitatea derulată;
11. face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării
legislaţiei;
12. îndeplineşte și alte atribuţii specifice prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil, în legislaţia în
vigoare, în regulamentul de organizare şi funcţionare, în metodologiile de organizare şi funcţionare, în
procedurile de lucru, în alte regulamente aplicabile serviciului social, în dispoziţiile şi în notele interne
emise de către conducerea instituţiei şi acţionează,conform dispoziţiilor trasate în situaţii speciale pentru
acoperirea nevoilor identificate.
13. respectă şi promovează drepturile copilului, respectiv ale persoanei adulte cu handicap, respectă şi
promovează interesul superior al copilului, respectiv interesul persoanei adulte cu handicap;
14. răspunde de elaborarea documentelor specifice domeniului propriu de activitate;
15. asigură confidenţialitatea informaţiilor la care are acces.
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Anexa nr.5

Denumirea postului: ASISTENT MATERNAL PROFESIONIST
Atribuții:
1.asigură găzduire, pe perioadă determinată, copilului aflat sub măsură de protecție specială - plasament la
asistent maternal profesionist;
2.asigură hrana copilului/tânărului pe perioada măsurii de protecție specială - plasament la asistent maternal
profesionist;
3.asigură condițiile și acoperă nevoile de îngrijire personală a copilului/tânărului pe perioada măsurii de
protecție specială - plasament la asistent maternal profesionist;
4.îndeplinește demersurile necesare pentru asigurarea nevoilor de sănătate ale copilului/tânărului pe perioada
măsurii de protecție specială - plasament la asistent maternal profesionist;
5.întreprinde toate demersurile necesare pentru asigurarea nevoilor de educație ale copilului/tânărului aflat
sub măsură de protecție specială - plasament la asistent maternal profesionist, în conformitate cu
reglementările legale ;
6.permite și sprijină menținerea legăturii copilului/tânărului cu familia biologică (dacă este în interesul
copilului);
7.asigură copilului/tânărului suport emoțional și, după caz, consiliere psihologică;
8.facilitează, ori de câte ori este nevoie, desfășurarea activităților de recreere-socializare;
9.răspunde de siguranța și securitatea copilului/tânărului pe perioada măsurii de protecție specială plasament la asistent maternal profesionist;
10. asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a
standardelor minime de calitate aplicabile şi a regulamentului de organizare și funcționare a centrului;
11. colaborează cu specialişti din alte servicii/centre în vederea soluţionării cazurilor, identificării de resurse
etc., cu avizul conducerii ierarhic superioare;
12.monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;
13.sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de nerespectare
a prevederilor regulamentului de organizare și funcționare a centrului etc.;
14.întocmeşte rapoarte periodice, sau ori de câte ori este nevoie, cu privire la activitatea derulată;
15.face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării legislaţiei;
16. îndeplineşte și alte atribuţii specifice prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil, în legislaţia în
vigoare, în regulamentul de organizare şi funcţionare, în metodologiile de organizare şi funcţionare, în
procedurile de lucru, în alte regulamente aplicabile serviciului social, în dispoziţiile şi în notele interne
emise de către conducerea instituţiei şi acţionează,conform dispoziţiilor trasate în situaţii speciale pentru
acoperirea nevoilor identificate.
24

17. respectă şi promovează drepturile copilului, respectiv ale persoanei adulte cu handicap, respectă şi
promovează interesul superior al copilului, respectiv interesul persoanei adulte cu handicap;
18. răspunde de elaborarea documentelor specifice domeniului propriu de activitate;
19. asigură confidenţialitatea informaţiilor la care are acces.
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Anexa nr.6
Denumirea postului: MEDIC
Atribuții:
1.organizează și răspunde de activitatea de asistență medicală stomatologică acordată tuturor beneficiarilor
aflați sub măsură de protecție specială;
2.efectuează, în cabinet sau la domiciliul persoanelor aflate sub măsură de protecție specială, examenul
stomatologic şi consemnează rezultatele evaluării;
3.asigură consultaţiile medicale, stabileşte diagnosticul şi efectuează tratamentul;
4.acordă beneficiarilor asistenţă medicală curentă şi de urgenţă;
5.are obligația să-și recunoască atât posibilitățile, cât și limitele de a acorda asistență și să coopereze cu alți
profesioniști din domeniu;
6.îndrumă către medicul de specialitate beneficiarii care necesită asistență stomatologică, alta decât cea
efectuată în cabinet;
7. are obligația să revadă critic și dacă este necesar să ajusteze ipostazele de lucru, iar tratamentul să îl aplice
întotdeauna în concordanță cu evoluția afecțiunii tratate;
8. urmărește introducerea în practică a celor mai eficiente metode de tratament;
9.efectuează, în cabinet sau la domiciliul persoanelor aflate sub măsură de protecție specială, activități de
informare privind importanța sănătății și igienei orale;
10.controlează, îndrumă și răspunde de aplicarea măsurilor de igienă și antiepidemice;
11.are obligația să ofere relaţii pacienţilor despre serviciile acordate, precum şi despre modul în care vor fi
furnizate acestea şi să acorde consiliere în scopul prevenirii patologiei stomatologice;
12.în comunicarea cu beneficiarii, își adaptează limbajul în funcție de nivelul de înțelegere al fiecăruia;
13. respectă normele de raportare a bolilor conform prevederilor legale în vigoare;
14.asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor cu respectarea prevederilor legii, a
standardelor minime de calitate aplicabile şi a regulamentului de organizare și funcționare a centrului;
15.colaborează cu specialişti din alte servicii/centre în vederea soluţionării cazurilor, identificării de resurse
etc., cu avizul conducerii ierarhic superioare;
16.monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;
17.sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de nerespectare
a prevederilor regulamentului de organizare și funcționare a centrului etc.;
18.întocmeşte rapoarte periodice, sau ori de câte ori este nevoie, cu privire la activitatea derulată;
19.face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării legislaţiei;
20.îndeplineşte și alte atribuţii specifice prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil, în legislaţia în
vigoare, în regulamentul de organizare şi funcţionare, în metodologiile de organizare şi funcţionare, în
procedurile de lucru, în alte regulamente aplicabile serviciului social, în dispoziţiile şi în notele interne
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emise de către conducerea instituţiei şi acţionează, conform dispoziţiilor trasate în situaţii speciale pentru
acoperirea nevoilor identificate;
21.respectă şi promovează drepturile copilului, respectiv ale persoanei adulte cu handicap, respectă şi
promovează interesul superior al copilului, respectiv interesul persoanei adulte cu handicap;
22.răspunde de elaborarea documentelor specifice domeniului propriu de activitate;
23.asigură confidenţialitatea informaţiilor la care are acces.
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Anexa nr.7
Denumirea postului: ASISTENT MEDICAL
Atribuții:
1.își desfășoară activitatea sub coordonarea, îndrumarea și controlul medicului stomatolog și al șefului de
centru;
2.are responsabilitatea desfășurării actului medical și confidențialitatea îngrijirii medicale stomatologice;
3.are obligația de a cunoaște instrumentarul și materialele sanitare folosite în cabinetul stomatologic,
modalitățile de utilizare, depozitare și sterilizare a acestora;
4.pregătește beneficiarul în vederea examinării medicale stomatologice;
5.pregătește trusele de consultații;
6.asigură la cererea și indicațiile medicului, instrumentarul și materialele necesare acestuia pentru realizarea
actului medical stomatologic;
7.la solicitarea medicului participă la manevrele terapeutice, în limitele competenței;
8.în situațiile de urgență participă împreună cu medicul la rezolvarea acestora;
9.la finalul intervenției terapeutice asigură îndepărtarea și depozitarea deșeurilor biologice până la
distrugerea acestora în condiții de maximă siguranță;
10.efectuează curățarea, dezinfecția și sterilizarea intrumentarului medical;
11.efectuează, în cabinet sau la domiciliul persoanelor aflate sub măsură de protecție specială, activități de
informare privind importanța sănătății și igienei orale;
12.asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor cu respectarea prevederilor legii, a
standardelor minime de calitate aplicabile şi a regulamentului de organizare și funcționare a centrului;
13.colaborează cu specialişti din alte servicii/centre în vederea soluţionării cazurilor, identificării de resurse
etc., cu avizul conducerii ierarhic superioare;
14.monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;
15.sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de nerespectare
a prevederilor regulamentului de organizare și funcționare a centrului etc.;
16.întocmeşte rapoarte periodice, sau ori de câte ori este nevoie, cu privire la activitatea derulată;
17.face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării legislaţiei;
18.îndeplineşte și alte atribuţii specifice prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil, în legislaţia în
vigoare, în regulamentul de organizare şi funcţionare, în metodologiile de organizare şi funcţionare, în
procedurile de lucru, în alte regulamente aplicabile serviciului social, în dispoziţiile şi în notele interne
emise de către conducerea instituţiei şi acţionează, conform dispoziţiilor trasate în situaţii speciale pentru
acoperirea nevoilor identificate;
19.respectă şi promovează drepturile copilului, respectiv ale persoanei adulte cu handicap, respectă şi
promovează interesul superior al copilului, respectiv interesul persoanei adulte cu handicap;
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20.răspunde de elaborarea documentelor specifice domeniului propriu de activitate;
21.asigură confidenţialitatea informaţiilor la care are acces.
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Anexa nr.8
Denumirea postului: ȘOFER
Atribuții:
1.efectuează transportul pe rutele şi traseele indicate în foaia de parcurs;
2.respectă normele de circulaţie pe drumurile publice, normele de protecţia muncii şi intervenţie în caz de
accidente;
3.predă autovehiculul împreună cu documentele justificative ale cursei după terminarea programului de
lucru.
4.sesizează în scris comisia tehnică în legatură cu orice defecțiune a autovehicului pe care îl conduce;
5.are obligația să anunțe șeful ierarhic cu 14 zile înainte să expire CASCO, RCA, ITP și ROVINIETA.
6.respectă şi promovează drepturile copilului, respectiv ale persoanei adulte cu handicap, respectă şi
promovează interesul superior al copilului, respectiv interesul persoanei adulte cu handicap;
7.răspunde de elaborarea documentelor specifice domeniului propriu de activitate;
8.asigură confidenţialitatea informaţiilor la care are acces;
9.îndeplineşte atribuţii specifice conform legislaţiei în vigoare, regulamentului de organizare şi funcţionare,
metodologiilor de organizare şi funcţionare, procedurilor de lucru, altor regulamente aplicabile serviciului
social, dispoziţiilor şi notelor interne emise de către conducerea instituţiei şi acţionează, conform
dispoziţiilor trasate, în situaţii speciale, pentru acoperirea nevoilor identificate.
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Anexa nr. 9
la HCJ nr._____/_____

Avizat,
Director General
Florin Stancu

Director General Adjunct
Asistență Socială-Protecția Copilului
Violeta Manea

REGULAMENT de organizare şi funcţionare a serviciului social
Centrul de Recuperare și Reabilitare „Vis de Copil”

Art. 1: Definiţie
(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social Centrul de
Recuperare și Reabilitare „Vis de Copil” din cadrul Direcției Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului (DGASPC) Dolj, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr._____/________, în vederea
asigurării funcţionării acestuia, cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului
persoanelor beneficiare la informaţii privind condițiile 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.

Art. 2: Identificarea serviciului social
Serviciul social Centrul de Recuperare și Reabilitare „Vis de Copil”, cod serviciu social 8891CZ–C-III, înfiinţat
şi administrat de furnizorul Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj, acreditat conform
Certificatului de acreditare nr. 000698/25.04.2014, deţine Licenţa de funcţionare nr. 000742/08.07.2019, cu
sediul în Craiova, str. Corneliu Coposu, nr.107, jud. Dolj.

Art. 3: Scopul serviciului social
Scopul serviciului social Centrul de Recuperare și Reabilitare „Vis de Copil” este prevenirea abandonului și a
instituționalizării copiilor cu handicap/dizabilități, prin asigurarea, pe timpul zilei, a unor activități de îngrijire,
educație, abilitare/reabilitare, recreere-socializare, consiliere, dezvoltarea deprinderilor de viață independentă,
cât și a unor activități de sprijin, consiliere, educare pentru părinți sau reprezentanții legali.
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Art. 4: Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare
(1) Serviciul social Centrul de Recuperare și Reabilitare „Vis de Copil” 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 privind protecția și promovarea drepturior copilului,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare precum şi ale altor
acte normative secundare aplicabile domeniului.
De asemenea, pentru buna organizare și funcționare a serviciului social sunt aplicabile toate actele normative
incidente.
(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul nr. 27/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate
pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor.
(3) Serviciul social Centrul de Recuperare și Reabilitare „Vis de Copil” este înfiinţat prin Hotărârea Consiliului
Judeţean Dolj nr. 65/24.06.2003 şi funcţionează în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Dolj.
Art. 5: Principiile care stau la baza acordării serviciului social
(1) Serviciul social Centrul de Recuperare și Reabilitare „Vis de Copil” 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 de Recuperare și
Reabilitare „Vis de Copil” 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 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 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.

Art. 6: Beneficiarii serviciilor sociale
(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Centrul de Recuperare și Reabilitare „Vis de Copil” sunt:
a) copiii cu handicap/dizabilități;
b) părinţii/reprezentanţii legali ai copiilor cu handicap/dizabilități, prin oferirea unor activități de sprijin,
consiliere, educare etc.
(2) Condiţiile de acces/admitere în centru sunt următoarele:
a) Acte necesare:
-cerere de evaluare în vederea admiterii în programul de recuperare;
-copie acte de identitate copil;
-copie acte de identitate părinţi/reprezentant legal;
-copie plan de abilitare-reabilitare emis de Serviciul de Evaluare Complexă a Copilului;
-copie Hotărârea Comisiei pentru Protecţia Copilului (CPC) de încadrare în grad de handicap, după caz;
-copie certificat de încadrare a copilului în grad de handicap, după caz;
-copie decizie de instituire a măsurii de protecție, după caz;
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-copie anchetă socială întocmită de primăria de domiciliu/raport de anchetă socială pentru copiii aflați sub
măsură de protecție specială;
-copie fişa medicală sintetică eliberată de medicul de familie;
-copie alte acte medicale doveditoare ale bolii, respectiv a evoluţiei acesteia (internări în secţii de specialitate,
alte terapii urmate), după caz;
-aviz epidemiologic eliberat de medicul de familie – original;
-contract de furnizare servicii sociale.
b) Criterii de eligibilitate:
-copil cu handicap/dizabilitate;
-copil apt pentru intrarea în colectivitate;
-cel puțin unul dintre părinți/reprezentantul legal are domiciliul/reședința pe raza județului Dolj;
-planul de abilitare-reabilitare întocmit de Seviciul de Evaluare Complexă a Copilului recomandă servicii de
natura celor oferite de centru.
c) Având în vedere prevederile standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor,
serviciul social își stabilește proceduri referitoare la admiterea/respingerea admiterii copiilor în programul de
recuperare, cu avizul conducerii Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj.
Aceste proceduri sunt parte integrantă a metodologiei de organizare și funcționare a centrului.
d) Serviciul asigură beneficiarului serviciile necesare în baza unui contract de furnizare servicii sociale, încheiat
în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.
Modelul contractului de furnizare servicii sociale este prezentat în anexa 1 la prezentul Regulament.
Atribuțiile privind semnarea contractului de furnizare servicii sociale revin șefului de centru.
Părţile contractante au posibilitatea modificării şi completării, după caz, a modelului de contract, acesta putând
cuprinde și alte clauze sau clauze specifice, în funcție de standardele minime de calitate aplicabile fiecărui tip de
serviciu, situația particulară a fiecărui beneficiar în parte și particularitățile (modul de organizare și funcționare)
centrului, cu respectarea legislației în vigoare și aprobarea conducerii Direcției Generale de Asistență Socială și
Protecția Copilului Dolj.
e) Serviciile acordate în cadrul centrului sunt gratuite.
(3) Condiţii de încetare a serviciilor:
-la finalizarea programului de recuperare;
-la cererea părintelui/reprezentantului legal, din motive obiective (ex. schimbarea localității de domiciliu sau
accesul în altă unitate de recuperare);
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-neprezentarea, în mod repetat și fără justificare, la programul stabilit de echipa de specialiști, timp de 10
ședințe consecutiv;
-alte situații care fac imposibilă continuarea programului de recuperare sau atingerea obiectivelor.
(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Centrul de Recuperare și Reabilitare „Vis de Copil”
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 conferite de legislația în vigoare.
(5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Centrul de Recuperare și Reabilitare „Vis de Copil”
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, precum și regulile generale de conduită, prevederile
regulamentare, metodologiile și procedurile de lucru din cadrul centrului.
Art. 7: Activităţi şi funcţii
(1) Principalele funcţii ale serviciului social Centrul de Recuperare și Reabilitare „Vis de Copil” 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/ familia/reprezentantul
legal, după caz;
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2.activități educaționale, inclusiv de dezvoltare a deprinderilor de viață independentă;
3.activități de abilitare și reabilitare;
4.activități recreative și de socializare;
5.sprijin și consiliere psihologică;
6.consiliere și sprijin pentru părinți sau reprezentanții legali.
b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre
domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi:
1.realizarea de materiale informative;
2.colaborarea cu instituțiile relevante de la nivelul comunității (primăria, școlile, unitățile sanitare, biserica,
poliția etc);
3.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.asigură beneficiarilor asistență și suport în cunoașterea și exercitarea drepturilor lor;
2.promovează și ia măsuri pentru prevenirea și combaterea oricăror forme de tratament abuziv, neglijent,
degradant asupra beneficiarilor;
3.utilizează mijloace de informare și comunicare corecte, transparente și accesibile.
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.dezvoltarea, planificarea, implementarea și îmbunătățirea permanentă a activităților desfășurate în cadrul
centrului;
4.măsurarea gradului de satisfacție a beneficiarilor.
5.elaborarea planului anual de acţiune pe baza standardelor minime obligatorii aplicabile;
6.exercitarea controlului managerial intern, în condițiile legislației în vigoare.
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e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea următoarelor
activităţi:
1.elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;
2.realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;
3.dezvoltarea, planificarea, implementarea și îmbunătățirea permanentă a activităților desfășurate în cadrul
centrului;
4.măsurarea gradului de satisfacție a beneficiarilor.
5.elaborarea planului anual de acţiune pe baza standardelor minime obligatorii aplicabile;
6.exercitarea controlului managerial intern, în condițiile legislației în vigoare.
Art. 8: Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal
(1) Serviciul social Centrul de Recuperare şi Reabilitare "Vis de Copil" funcţionează cu un număr de 44
posturi, conform prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean nr. ........../.............................., din care:
a) personal de conducere: şef centru 1 post;
b) personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă; personal de specialitate şi auxiliar: 35 posturi;
c) personal cu funcţii administrative, gospodărire, întreţinere-reparaţii, deservire: 8 posturi;
d) voluntari: 10 posturi.
(2) Raportul angajat/beneficiar este de: -

Art. 9: Personalul de conducere
(1) Personalul de conducere este asigurat de:
a) şef centru;
(2) Atribuţiile personalului de conducere sunt:
a) atribuții generale:
1.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.;
2.elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor şi
întocmeşte informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale (DGASPC Dolj);
3.propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi perfecţionare;
4.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
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serviciilor, precum şi pentru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor
beneficiare, cu avizul prealabil al conducerii DGASPC Dolj;
5.întocmeşte raportul anual de activitate;
6.asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii centrului, precum și dintre angajații si
beneficiarii centrului;
7.propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice şi a numărului de personal cu
respectarea prevederilor legale;
8.desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii centrului în comunitate, cu avizul prealabil al conducerii
DGASPC Dolj;
9.ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor
beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce și aduce la cunoștința conducerii DGASPC Dolj
rezultatele analizei;
10.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;
11.organizează activitatea personalului (răspunde de prezența personalului din subordine și de verificarea
zilnică a condicilor de prezență; întocmește lunar graficul, foaia colectivă de prezență pe baza condicii de
prezenţă) şi asigură respectarea timpului de lucru şi a regulamentului de organizare şi funcţionare;
12.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, cu avizul/aprobarea
conducerii DGASPC Dolj;
13.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, cu avizul prealabil al conducerii DGASPC Dolj;
14.participă activ la numirea/eliberarea din funcţie a personalului din cadrul serviciului, în condiţiile legii;
15.întocmeşte proiectul bugetului propriu al serviciului şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar, în limitele
de competență conform legislației în vigoare și le înaintează spre aprobare conducerii DGASPC Dolj;
16.asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi beneficiarilor a prevederilor
din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare;
17.asigură (face demersurile necesare) pentru încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor
sociale;
18.verifică întocmirea situațiilor statistice;
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19.răspunde de gestionarea şi arhivarea documentelor din cadrul centrului și colaborează cu structurile
specializate de la nivelul Direcției privind predarea acestora la arhiva instituției conform nomenclatorului
arhivistic;
20.identifică nevoile de la nivelul centrului și întocmește referate în vederea luării unor decizii de îmbunătățire a
activității și de dotare materială corespunzătoare a structurii organizatorice pe care o conduce;
21.răspunde de repartizarea sarcinilor personalului din subordine; coordonează și controlează realizarea corectă
și în termen a acestora;
22.răspunde de evaluarea activității profesionale a personalului din subordine, anual, și ori de câte ori este
nevoie;
23.elaborează fișele de post pentru personalul din subordine și răspunde de încărcarea echilibrată cu sarcini a
acestora;
24.participă la acțiunile instituției conform dispozițiilor date de șeful ierarhic superior;
25.programează concediile de odihnă pentru salariații din subordine și urmărește efectuarea acestora și, după
caz, propune rechemarea lor;
26.răspunde de înlocuirea personalului din subordine pe perioada concediilor de odihnă, concediilor medicale,
concediilor fără salariu etc., asigurând desfășurarea optimă a activității;
27.repartizează spre rezolvare corespondența și celelalte lucrări care intră în atribuțiile structurii organizatorice
pe care o conduce și îndrumă personalul din subordine în vederea rezolvării acestora în termenul stabilit;
28.urmărește cunoașterea de către personalul din subordine a legislației specifice domeniului de activitate și
acționează în vederea respectării acesteia;
29.asigură îndrumare și asistență personalului din subordine în vederea realizării sarcinilor de serviciu și
participă la elaborarea sau, după caz, realizarea lucrărilor de complexitate sau importanță deosebită;
30.asigură în conformitate cu legislația în vigoare, respectarea normelor de disciplină de către salariații din
subordine și informează Directorul General de abaterile disciplinare săvârșite de salariații din subordine;
31.răspunde de confidențialitatea datelor și lucrărilor executate, stabilind reguli pentru personalul din subordine
pentru a fi păstrată confidențialitatea acestora;
32.asigură accesul la date a persoanelor din afara instituției (cu temă de control) și informează conducerea
despre modul și stadiul desfășurării controlului;
33.emite note interne pentru personalul din subordine;
34.răspunde de registrele care sunt întocmite în cadrul structurii organizatorice în ceea ce privește realitatea,
legalitatea și corectitudinea datelor ;
35.răspunde de circuitul documentelor de la nivelul structurii organizatorice pe care o conduce;
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36.răspunde de elaborarea și respectarea procedurilor scrise și formalizate pentru activitățile desfășurate în
cadrul structurii organizatorice pe care o conduce;
37.aduce la cunoștința personalului din subordine Regulamentul Intern, Regulamentul de Organizare și
Funcționare, Codul etic, Codul de conduită ale DGASPC Dolj, precum și procedurile operaționale, pe bază de
semnatură și răspunde de respectarea prevederilor acestora;
38.respectă prevederile Regulamentului Intern, Regulamentului de Organizare și Functionare, Codului etic,
Codului de conduită ale DGASPC Dolj, precum și prevederile procedurilor operaționale ale structurii
organizatorice pe care o conduce;
39.răspunde de organizarea și desfășurarea efectivă a verificării prezenței beneficiarilor în centru și sesizează de
îndată conducerea instituției și organele abilitate în situația identificării absenței nemotivate/nejustificate a
acestora;
40.primește și soluționează orice alte sarcini dispuse de seful ierarhic superior, pentru buna organizare și
desfășurare a activității la nivelul centrului ;
41.îndeplinește și alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil, precum și în actele normative
incidente organizării și desfășurării activității la nivelul centrului.
b.Atribuții de responsabil de proces al sistemului managementului calității:
1.elaborează procedurile operaționale;
2.colaborează îndeaproape cu RMC;
3.inițiază acțiuni de prevenire a apariției oricărei neconformități referitoare la servicii, procese și la sistemul
managementul calității;
4.identifică și înregistrează orice probleme referitoare la servicii, procese și la sistemul managementul calității;
5.inițiază, recomandă sau furnizează soluții pe căi prestabilite;
6.verifică implementarea soluțiilor.
c.Atribuţii specifice implementării și/sau dezvoltării sistemului de control intern managerial:
c.1 Atribuții privind procedurile de sistem/operaționale:
1.stabilește obiectivele specifice și activitățile compartimentului;
2.dispune elaborarea evidenței activităților procedurale pentru procedurile de sistem/operaționale aplicabile la
nivelul compartimentului;
3.dispune transmiterea evidenței activităților procedurale pentru procedurile de sistem, Secretariatului
tehnic al Comisiei de Monitorizare;
4.stabilește persoanele responsabile cu elaborarea procedurilor de sistem/operaționale;
5.verifică Diagrama de proces;
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6.verifică procedura de sistem/operaționale și o semnează;
7.retransmite procedura responsabilului cu elaborarea și actualizarea, ori de câte ori este cazul pentru
modificări și completări;
8.dispune transmiterea procedurii Secretariatului tehnic al Comisiei de Monitorizare;
9.dispune măsuri pentru actualizarea procedurilor de sistem/operaționale.
c.2 Atribuții în procesul de gestionare a riscurilor:
-desemnează responsabilul cu riscurile de la nivelul compartimentului;
-analizează, evaluează şi decide asupra riscurilor incluse în Formularele de alertă a riscurilor;
-aprobă Registrul de riscuri la nivelul compartimentului;
-monitorizează implementarea măsurilor de control aferente Planului de măsuri, aprobat la nivelul entităţii, prin
Fişele de urmărire a riscurilor;
-aprobă Raportul anual privind procesul de gestionare a riscurilor pe compartiment, pe care îl transmite
Secretariatului tehnic al Comisiei de Monitorizare.
c.3 Alte atribuții în domeniul controlului managerial intern:
1.inventariază documentele şi fluxurile de informaţii care intră/ies din structurile organizatorice, respectiv
instituție, procesările care au loc, destinaţiile documentelor, fluxurile de comunicare între structurile
organizatorice din instituție, cu nivelele ierarhic superioare de management şi cu alte entităţi publice;
2.efectuează operaţiunea de autoevaluare a subsistemului de control intern managerial existent la nivelul
structurii organizatorice conduse, prin completarea chestionarului de autoevaluare prevăzut în legislația în
vigoare;
3.ia măsuri pentru îmbunătăţirea subsistemelor de control intern managerial din cadrul structurii organizatorice
conduse.
(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.
Art. 10: Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă. Personal de specialitate şi auxiliar
(1) Personalul de specialitate este:
-10 posturi educator (235203);
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-10 posturi kinetoterapeut (226405);
-3 posturi psiholog (263401);
-1 post medic specialist (221201);
-4 posturi inspector specialitate (242203);
-2 posturi asistent medical (325502);
-3 posturi logoped (226603).
-1 post asistent social (263501);
-1 post fiziokinetoterapeut (226401);
(2) Atribuţiile personalului de specialitate sunt prezentate în anexele nr. 2-10, care fac parte integrantă din
prezentul regulament.
-educator - vezi anexa nr.2, parte integrantă a prezentului regulament;
-kinetoterapeut - vezi anexa nr.3, parte integrantă a prezentului regulament;
-psiholog - vezi anexa nr.4, parte integrantă a prezentului regulament;
-medic specialist - vezi anexa nr.5, parte integrantă a prezentului regulament;
-inspector specialitate - vezi anexa nr.6, parte integrantă a prezentului regulament;
-asistent medical fizioterapie - vezi anexa nr.7, parte integrantă a prezentului regulament;
-logoped - vezi anexa nr.8, parte integrantă a prezentului regulament;
-asistent social - vezi anexa nr.9, parte integrantă a prezentului regulament;
-fiziokinetoterapeut - vezi anexa nr.10, parte integrantă a prezentului regulament.
Art. 11: Personalul administrativ, gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire
(1) Personalul administrativ asigură activităţile auxiliare serviciului social: aprovizionare, mentenanţă, achiziţii
etc.:
-2 posturi muncitor calificat;
-1 post administrator;
-1 post inspector specialitate;
-4 posturi îngrijitor.
(2) Atribuţiile personalului administrativ, gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire sunt prezentate în anexele
nr. 11-14, care fac parte integrantă din prezentul regulament.
-muncitor calificat – vezi anexa nr.11, parte integrantă a prezentului regulament.
-administrator – vezi anexa nr.12, parte integrantă a prezentului regulament;
-inspector specialitate – vezi anexa nr.13, parte integrantă a prezentului regulament;
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-îngrijitor – vezi anexa nr.14, parte integrantă a prezentului regulament.
Art. 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 judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti;
b) bugetele locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, respectiv bugetele locale ale sectoarelor municipiului
Bucureşti;
c) bugetul de stat;
d) contribuţia persoanelor beneficiare sau a întreţinătorilor acestora, după caz;
e) donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori juridice din ţară şi din străinătate;
f) fonduri externe rambursabile şi nerambursabile;
g) alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare
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Anexa nr.1

Contract de furnizare servicii sociale
Nr__________/data___________________
Părţile contractante:
1. Direcția Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj, acronim D.G.A.S.P.C. Dolj, cu sediul în
Craiova, b-dul Nicolae Titulescu, nr. 22, judeţul Dolj, în calitate de furnizor de servicii sociale, acreditat
conform

certificatului

de

acreditare

_________________________________

nr.

(nume

șef

000698/25.04.2014,
centru)

în

calitate

reprezentat
de

șef

centru

de
al

Centrului______________________________________________________________________
și
2.

_______________________________,

domiciliat/domiciliată

în

localitatea

_______________,

str.__________________ nr________ , judeţul/sectorul ___________________________ , codul numeric
personal ________________________________, posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria _____________ nr.
________________, eliberat/eliberată la data de______________, în calitate de părinte/reprezentant legal
(conform

_____________________________________)

________________________________(numele

si

prenumele

al
copilului),

copilului
născut

la

data

de_______________CNP___________________________, denumit în continuare beneficiar

(1) având în vedere:
-Fișa de evaluare/reevaluare nr._______/______________
-Programul personalizat de intervenție (PPI) nr._______/__________
(2)convin asupra următoarelor:
1.Definiţii:
1.1.contractul pentru furnizarea de servicii sociale - actul juridic încheiat între o persoană fizică sau juridică,
publică ori privată, acreditată conform legii să acorde servicii sociale, denumită furnizor de servicii sociale, şi o
persoană fizică (direct sau prin părinte/reprezentant legal) aflată în situaţie de risc sau de dificultate socială,
denumită beneficiar de servicii sociale, care exprimă acordul de voinţă al acestora în vederea acordării de
servicii sociale;
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1.2.furnizor de servicii sociale - persoana fizică sau juridică, publică ori privată, acreditată conform legii în
vederea acordării de servicii sociale, prevăzută la art. 11 din Ordonanţa Guvernului nr. 68/2003 privind
serviciile sociale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 515/2003, cu modificările şi completările
ulterioare;
1.3.beneficiar de servicii sociale - persoana aflată în situaţie de risc şi de dificultate socială, împreună cu familia
acesteia, care necesită servicii sociale, conform programului personalizat de intervenţie;
1.4.servicii sociale - ansamblu de măsuri şi acţiuni realizate pentru a răspunde nevoilor sociale individuale,
familiale sau de grup, în vederea prevenirii şi depăşirii unor situaţii de dificultate, vulnerabilitate sau de
dependenţă pentru prezervarea autonomiei şi protecţiei persoanei, pentru prevenirea marginalizării şi
excluziunii sociale, pentru promovarea incluziunii sociale şi în scopul creşterii calităţii vieţii, definite în
condiţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului 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 furnizorului 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 programului personalizat de intervenție - modificarea sau completarea adusă
programului personalizat de intervenție pe baza rezultatelor reevaluării situaţiei beneficiarului de servicii
sociale;
1.7.contribuţia beneficiarului de servicii sociale - cotă-parte din costul total al serviciului/serviciilor
acordat/acordate de furnizorul de servicii sociale, în funcţie de tipul serviciului şi de situaţia materială a
beneficiarului de servicii sociale, şi care poate fi în bani, în servicii sau în natură;
1.8.obligaţiile beneficiarului de servicii sociale - totalitatea îndatoririlor pe care beneficiarul de servicii sociale
(direct sau prin părinte/reprezentant legal) şi le asumă prin contract şi pe care le va îndeplini valorificându-şi
maximal potenţialul psiho-fizic;
1.9.standarde minime de calitate - ansamblul de cerinţe privind cadrul organizatoric şi material, resursele umane
şi financiare în vederea atingerii nivelului de performanţă obligatoriu pentru toţi furnizorii de servicii sociale
specializate, aprobate în condiţiile legii;
1.10.modificări de drept ale contractului de acordare de servicii sociale - modificările aduse contractelor de
acordare de servicii sociale în mod independent de voinţa părţilor, în temeiul prevederilor unui act normativ;
1.11.forţa majoră - eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinii acestora,
care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv,
îndeplinirea acestuia;
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1.12.evaluarea iniţială - activitatea de identificare/determinare a naturii cauzelor, a stării actuale de dezvoltare şi
de integrare socială a beneficiarului de servicii sociale, precum şi a prognosticului acestora, efectuată prin
utilizarea de metode şi tehnici specifice profesiilor sociale, de către furnizorul de servicii sociale. Scopurile
evaluării sunt cunoaşterea şi înţelegerea problemelor cu care se confruntă beneficiarul de servicii sociale şi
identificarea măsurilor iniţiale pentru elaborarea planului iniţial de măsuri;
1.13.programul personalizat de intervenție - ansamblul de măsuri şi servicii adecvate şi individualizate potrivit
nevoilor sociale identificate ca urmare 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 generat şi care întreţin situaţia de dificultate în
care acesta se află, precum şi a prognosticului acestora, utilizându-se instrumente şi tehnici standardizate
specifice domeniilor: asistenţă socială, psihologic, educaţional, medical, juridic.

2.Obiectul contractului
2.1. Obiectul contractului îl constituie acordarea serviciilor prevăzute în programul personalizat de intervenție .
2.2. Descrierea serviciilor sociale acordate de furnizorul de servicii sociale:
Conform programului personalizat de intervenție.
3.Costurile serviciilor sociale acordate şi contribuţia beneficiarului de servicii sociale
3.1. Serviciile sociale prevăzute la pct. 2 sunt gratuite.

4.Durata contractului
4.1.Durata

contractului

este

de

la

data

de

______________________________________până

la

data____________________________.
4.2. Durata contractului poate fi prelungită cu acordul părţilor şi numai după evaluarea rezultatelor serviciilor
acordate beneficiarului de servicii sociale şi, după caz, revizuirea programului personalizat de intervenție.

5.Etapele procesului de acordare a serviciilor sociale:
5.1.implementarea activităților prevăzute în programul personalizat de intervenție;
5.2. monitorizarea situației beneficiarului de servicii sociale pe parcursul derulării activităților prevăzute în
programul personalizat de intervenție.

16

5.3.revizuirea programului personalizat de intervenție, în vederea adaptării serviciilor sociale la nevoile
beneficiarului.

6.Drepturile furnizorului de servicii sociale:
6.1.de a verifica veridicitatea informaţiilor primite de la beneficiarul de servicii sociale;
6.2.de a sista acordarea serviciilor sociale către beneficiar în cazul în care constată că acesta i-a furnizat
informaţii eronate;
6.3.de a utiliza, în condiţiile legii, date denominalizate în scopul întocmirii de statistici pentru dezvoltarea
serviciilor sociale.
7.Obligaţiile furnizorului de servicii sociale:
7.1.să respecte drepturile şi libertăţile fundamentale ale beneficiarului în acordarea serviciilor sociale, precum şi
drepturile beneficiarului de servicii sociale, rezultate din prezentul contract;
7.2.să acorde servicii sociale prevăzute în programul personalizat de intervenție, cu respectarea acestuia şi a
standardelor minime de calitate a serviciilor sociale;
7.3.să fie receptiv şi să ţină cont de toate eforturile beneficiarului de servicii sociale în îndeplinirea obligaţiilor
contractuale şi să considere că beneficiarul şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale în măsura în care a depus toate
eforturile;
7.4.să informeze beneficiarul de servicii sociale asupra:
- conţinutului serviciilor sociale şi condiţiilor de acordare a acestora;
- oportunităţii acordării altor servicii sociale;
- listei la nivel local cuprinzând furnizorii acreditaţi să acorde servicii sociale;
- regulamentului de ordine internă;
- 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 programul personalizat de intervenție exclusiv în interesul acestuia;
7.6.să respecte, conform legii, confidenţialitatea datelor şi informaţiilor referitoare la beneficiarul de servicii
sociale;
7.7.să ia în considerare dorinţele şi recomandările obiective ale beneficiarului cu privire la acordarea serviciilor
sociale;
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8.Drepturile beneficiarului
8.1.În procesul de acordare a serviciilor sociale prevăzute la pct. 2, furnizorul de servicii sociale va respecta
drepturile şi libertăţile fundamentale ale beneficiarului de servicii sociale.
8.2.Beneficiarul are următoarele drepturi contractuale:
a)de a primi servicii sociale prevăzute în programul personalizat de intervenție;
b)de a i se asigura continuitatea serviciilor sociale atât timp cât se menţin condiţiile care au generat situaţia de
dificultate;
c)de a refuza, în condiţii obiective, primirea serviciilor sociale;
d)de a fi informat, în timp util şi în termeni accesibili, asupra:
- drepturilor sociale, măsurilor legale de protecţie şi asupra situaţiilor de risc;
- modificărilor intervenite în acordarea serviciilor sociale;
- oportunităţii acordării altor servicii sociale;
- listei la nivel local cuprinzând furnizorii acreditaţi să acorde servicii sociale;
- regulamentului de ordine internă;
e)de a participa la evaluarea serviciilor sociale primite şi la luarea deciziilor privind intervenţia socială care i se
aplică, putând alege variante de intervenţie, dacă ele există;
f)dreptul de a avea acces la propriul dosar în condițiile legii;
g)de a-şi exprima nemulţumirea cu privire la acordarea serviciilor sociale.
9. Obligaţiile beneficiarului:
9.1.să participe activ în procesul de furnizare a serviciilor sociale şi la reevaluarea şi revizuirea programului
personalizat de intervenție, în raport cu vârsta, situația de dependență,etc;
9.2.să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitatea şi situaţia familială, medicală, economică şi socială şi
să permită furnizorului de servicii sociale verificarea veridicităţii acestora;
9.3.să respecte termenele şi clauzele stabilite în cadrul programului personalizat de intervenție;
9.4.să anunţe orice modificare intervenită în legătură cu situaţia sa personală pe parcursul acordării serviciilor
sociale;
9.5.să respecte regulamentul de ordine internă al furnizorului de servicii sociale (reguli de comportament,
program, persoanele de contact etc.), prevederile regulamentului de organizare și funcționare, precum și regulile
generale de conduită, metodologiile și procedurile de lucru din cadrul centrului;
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10. Soluţionarea reclamaţiilor
10.1.Beneficiarul are dreptul de a formula verbal şi/sau în scris reclamaţii cu privire la acordarea serviciilor
sociale.
10.2.Reclamaţiile pot fi adresate furnizorului de servicii sociale direct sau prin intermediul oricărei persoane din
cadrul echipei de implementare a programului personalizat de intervenție.

11.Litigii
11.1.Litigiile născute în legătură cu încheierea, executarea, modificarea şi încetarea ori alte pretenţii decurgând
din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluţionare pe cale amiabilă.

12. Rezilierea contractului
12.1.Constituie motiv de reziliere a prezentului contract următoarele:
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 către beneficiarul de servicii sociale a regulamentului de ordine interioară al
furnizorului de servicii sociale;
c)încălcarea de către furnizorul de servicii sociale a prevederilor legale cu privire la serviciile sociale, dacă este
invocată de beneficiarul de servicii sociale;
d)retragerea autorizaţiei de funcţionare sau a acreditării furnizorului de servicii sociale;
e)limitarea domeniului de activitate pentru care furnizorul de servicii sociale a fost acreditat, în măsura în care
este afectată acordarea serviciilor către beneficiarul de servicii sociale;
f)schimbarea obiectului de activitate al furnizorului de servicii sociale, în măsura în care este afectată acordarea
serviciilor către beneficiarul de servicii sociale.

13.Încetarea contractului
13.1.Constituie motiv de încetare a prezentului contract următoarele:
a)expirarea duratei pentru care a fost încheiat contractul;
b)acordul părţilor privind încetarea contractului;
c)scopul contractului a fost atins;
d)încălcarea normelor de ordine interioară;
e)forţa majoră, dacă este invocată.
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14.Dispoziţii finale
14.1.Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului contract, de a conveni 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.
14.2.Prevederile prezentului contract se vor completa cu prevederile legislaţiei în vigoare în domeniu.
14.3.Limba care guvernează prezentul contract este limba română.
14.4.Prezentul contract va fi interpretat conform legilor din România.
14.5.Furnizorul de servicii sociale realizează monitorizarea şi evaluarea serviciilor sociale acordate.

*) Anexe la contract:
-Fișa de evaluare/reevaluare nr._______/______________
-Programul personalizat de intervenție (PPI) nr._______/__________
Prezentul contract s-a încheiat în ________ exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

Furnizor de servicii sociale,

Beneficiar,

D.G.A.S.P.C Dolj
Șef centru,

Părinte/ Reprezentant legal

Nume si prenume______________

Nume si prenume______________

Semnatura____________________

Semnatura____________________

Întocmit,
As. social
Nume și prenume__________________
Semnătura________________________
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Anexa nr. 2

Denumirea postului: EDUCATOR
Atribuții:
1.participă alături de echipa centrului la întocmirea evaluării detaliate a beneficiarilor;
2.organizează, răspunde și desfășoară activități instructiv-educative și de ergoterapie în vederea menținerii sau
ameliorării capacităților fizice, psihice și senzoriale;
3.oferă informații aparținătorilor despre evoluția beneficiarului, precum și despre tehnicile și procedurile
folosite în vederea înțelegerii și asigurării continuității terapiei;
4.elaborează și prezintă conducerii necesarul de materiale didactice necesare beneficiarilor de care se ocupă;
5.răspunde de securitatea și integritatea beneficiarilor în timpul programului;
6.asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a
standardelor minime de calitate aplicabile şi a regulamentului de organizare și funcționare a centrului;
7.colaborează cu specialişti din alte servicii/centre în vederea soluţionării cazurilor, identificării de resurse etc.,
cu avizul conducerii ierarhic superioare;
8.monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;
9.sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de nerespectare a
prevederilor regulamentului de organizare și funcționare a centrului etc.;
10.întocmeşte rapoarte periodice, sau ori de câte ori este nevoie, cu privire la activitatea derulată;
11.face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării legislaţiei;
12.îndeplineşte și alte atribuţii specifice prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil, în legislaţia în
vigoare, în regulamentul de organizare şi funcţionare, în metodologiile de organizare şi funcţionare, în
procedurile de lucru, în alte regulamente aplicabile serviciului social, în dispoziţiile şi în notele interne emise de
către conducerea instituţiei şi acţionează, conform dispoziţiilor trasate în situaţii speciale pentru acoperirea
nevoilor identificate;
13.respectă şi promovează drepturile copilului, respectiv ale persoanei adulte cu handicap, respectă şi
promovează interesul superior al copilului, respectiv interesul persoanei adulte cu handicap;
14.răspunde de elaborarea documentelor specifice domeniului propriu de activitate;
15.asigură confidenţialitatea informaţiilor la care are acces.
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Anexa nr. 3

Denumirea postului: KINETOTERAPEUT
Atribuții:
1.aplică procedurile de kinetoterapie în vederea recuperării medicale, conform fişei de tratament;
2.informează medicul specialist asupra stării beneficiarilor şi eficienței tratamentului;
3.supraveghează starea beneficiarilor pe perioada aplicării procedurilor de kinetoterapie și informează medicul
specialist despre aceasta;
4.informează beneficiarii despre utilitatea tratamentului pe care îl efectuează, precum şi despre eventualele
efecte secundare care pot apărea;
5.răspunde de buna păstrare şi utilizare a aparaturii, utilajelor şi instrumentelor din dotare;
6.pregateşte şi verifică funcţionarea aparaturii semnalând eventualele defectiuni;
7.acordă asistenţă medicală de urgenţă în limita competenţelor profesionale;
8.asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a
standardelor minime de calitate aplicabile şi a regulamentului de organizare și funcționare a centrului;
9.colaborează cu specialişti din alte servicii/centre în vederea soluţionării cazurilor, identificării de resurse etc.,
cu avizul conducerii ierarhic superioare;
10.monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;
11.sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de nerespectare a
prevederilor regulamentului de organizare și funcționare a centrului etc.;
12.întocmeşte rapoarte periodice, sau ori de câte ori este nevoie, cu privire la activitatea derulată;
13.face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării legislaţiei;
14.îndeplineşte și alte atribuţii specifice prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil, în legislaţia în
vigoare, în regulamentul de organizare şi funcţionare, în metodologiile de organizare şi funcţionare, în
procedurile de lucru, în alte regulamente aplicabile serviciului social, în dispoziţiile şi în notele interne emise de
către conducerea instituţiei şi acţionează, conform dispoziţiilor trasate în situaţii speciale pentru acoperirea
nevoilor identificate;
15.respectă şi promovează drepturile copilului, respectiv ale persoanei adulte cu handicap, respectă şi
promovează interesul superior al copilului, respectiv interesul persoanei adulte cu handicap;
16.răspunde de elaborarea documentelor specifice domeniului propriu de activitate;
17.asigură confidenţialitatea informaţiilor la care are acces.
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Anexa nr. 4
Denumirea postului: PSIHOLOG
Atribuții:
1.evaluează pe baza metodologiei specifice profesiunii de psiholog şi respectând normele deontologice,
potențialul beneficiar (în etapa de evaluare inițială)/beneficiarul (după admitere);
2.foloseşte cu profesionalism şi responsabilitate informaţiile primite în legătură cu beneficiarul;
3.oferă beneficiarului sau reprezentantului legal al acestuia, după caz, informaţiile de specialitate cu privire la
starea şi evoluţia psihologică a beneficiarului;
4.oferă consiliere şi suport psihologic atât beneficiarilor cât şi familiei/reprezentantului legal al acestuia în
vederea atingerii obiectivelor planului de consiliere;
5.desfășoară activități de observare, evaluare/reevaluare, diagnostic, intervenție de specialitate, consiliere
individuală și de grup, terapie individuală și de grup a beneficiarilor și folosește suporturile metodologice
adecvate;
7.participă la procesul de evaluare periodică în cadrul echipei multidisciplinare;
8.asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a
standardelor minime de calitate aplicabile şi a regulamentului de organizare și funcționare a centrului;
9.colaborează cu specialişti din alte servicii/centre în vederea soluţionării cazurilor, identificării de resurse etc.,
cu avizul conducerii ierarhic superioare;
10.monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;
11.sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de nerespectare a
prevederilor regulamentului de organizare și funcționare a centrului etc.;
12.întocmeşte rapoarte periodice, sau ori de câte ori este nevoie, cu privire la activitatea derulată;
13.face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării legislaţiei;
14.îndeplineşte și alte atribuţii specifice prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil, în legislaţia în
vigoare, în regulamentul de organizare şi funcţionare, în metodologiile de organizare şi funcţionare, în
procedurile de lucru, în alte regulamente aplicabile serviciului social, în dispoziţiile şi în notele interne emise de
către conducerea instituţiei şi acţionează, conform dispoziţiilor trasate în situaţii speciale pentru acoperirea
nevoilor identificate;
15.respectă şi promovează drepturile copilului, respectiv ale persoanei adulte cu handicap, respectă şi
promovează interesul superior al copilului, respectiv interesul persoanei adulte cu handicap;
16.răspunde de elaborarea documentelor specifice domeniului propriu de activitate;
17.asigură confidenţialitatea informaţiilor la care are acces.
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Anexa nr. 5

Denumirea postului: MEDIC SPECIALIST
Atribuții:
1.evaluează clinic potențialii beneficiari în vederea admiterii în programul de recuperare;
2.examinează clinic persoanele a căror cerere de admitere a fost aprobată, stabileşte diagnosticul şi tratamentul
adecvat (fișă de tratament);
3.evaluează şi reevaluează progresele făcute în timp de către beneficiari;
4.adaptează planul de tratament în funcţie de evoluţia afecţiunii;
5.ţine evidenţa consultaţiilor şi recomandărilor făcute beneficiarilor;
6.solicită beneficiarilor investigaţii paraclinice în scop diagnostic sau terapeutic;
7.acordă asistenţă medicală de urgenţă în limita competenţelor profesionale;
8.asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a
standardelor minime de calitate aplicabile şi a regulamentului de organizare și funcționare a centrului;
9.colaborează cu specialişti din alte servicii/centre în vederea soluţionării cazurilor, identificării de resurse etc.,
cu avizul conducerii ierarhic superioare;
10.monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;
11.sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de nerespectare a
prevederilor regulamentului de organizare și funcționare a centrului etc.;
12.întocmeşte rapoarte periodice, sau ori de câte ori este nevoie, cu privire la activitatea derulată;
13.face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării legislaţiei;
14.îndeplineşte și alte atribuţii specifice prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil, în legislaţia în
vigoare, în regulamentul de organizare şi funcţionare, în metodologiile de organizare şi funcţionare, în
procedurile de lucru, în alte regulamente aplicabile serviciului social, în dispoziţiile şi în notele interne emise de
către conducerea instituţiei şi acţionează, conform dispoziţiilor trasate în situaţii speciale pentru acoperirea
nevoilor identificate;
15.respectă şi promovează drepturile copilului, respectiv ale persoanei adulte cu handicap, respectă şi
promovează interesul superior al copilului, respectiv interesul persoanei adulte cu handicap;
16.răspunde de elaborarea documentelor specifice domeniului propriu de activitate;
17.asigură confidenţialitatea informaţiilor la care are acces.
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Anexa nr. 6

Denumirea postului: INSPECTOR SPECIALITATE
Atribuții:
1.participă împreună cu personalul centrului la implementarea standardelor minime de calitate specifice
centrului, în sensul sprijinirii persoanelor cu dizabilităţi – beneficiari, prin informare şi consiliere socială;
2.informează persoanele care se prezintă în centru pentru a cere informaţii despre documentele necesare
întocmirii dosarului de admitere în programul de recuperare;
3.utilizează cu profesionalism şi responsabilitate informaţiile primite în legătură cu beneficiarii, în vederea
evaluării inițiale pentru admiterea în cadrul centrului;
4.participă activ la etapa de reevaluare a beneficiarilor în vederea continuării/sistării serviciilor;
5.asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a
standardelor minime de calitate aplicabile şi a regulamentului de organizare și funcționare a centrului;
6.colaborează cu specialişti din alte servicii/centre în vederea soluţionării cazurilor, identificării de resurse etc.,
cu avizul conducerii ierarhic superioare;
7.monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;
8.sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de nerespectare a
prevederilor regulamentului de organizare și funcționare a centrului etc.;
9.întocmeşte rapoarte periodice, sau ori de câte ori este nevoie, cu privire la activitatea derulată;
10.face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării legislaţiei;
11.îndeplineşte și alte atribuţii specifice prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil, în legislaţia în
vigoare, în regulamentul de organizare şi funcţionare, în metodologiile de organizare şi funcţionare, în
procedurile de lucru, în alte regulamente aplicabile serviciului social, în dispoziţiile şi în notele interne emise de
către conducerea instituţiei şi acţionează, conform dispoziţiilor trasate în situaţii speciale pentru acoperirea
nevoilor identificate;
12.respectă şi promovează drepturile copilului, respectiv ale persoanei adulte cu handicap, respectă şi
promovează interesul superior al copilului, respectiv interesul persoanei adulte cu handicap;
13.răspunde de elaborarea documentelor specifice domeniului propriu de activitate;
14.asigură confidenţialitatea informaţiilor la care are acces.
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Anexa nr. 7

Denumirea postului: ASISTENT MEDICAL FIZIOTERAPIE
Atribuții:
1.aplică procedurile de balneo-fizioterapie în vederea recuperării medicale, conform fişei de tratament;
2.informează medicul specialist asupra stării beneficiarilor şi eficienței tratamentului;
3.supraveghează starea beneficiarilor pe perioada aplicării procedurilor de fizioterapie și informează medicul
specialist despre aceasta;
4.informează beneficiarii despre utilitatea tratamentului pe care îl efectuează, precum şi despre eventualele
efecte secundare care pot apărea;
5.răspunde de buna păstrare şi utilizare a aparaturii, utilajelor şi instrumentelor din dotare;
6.pregateşte şi verifică funcţionarea aparaturii semnalând eventualele defecțiuni;
7.acordă asistenţă medicală de urgenţă în limita competenţelor profesionale;
8.asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a
standardelor minime de calitate aplicabile şi a regulamentului de organizare și funcționare a centrului;
9.colaborează cu specialişti din alte servicii/centre în vederea soluţionării cazurilor, identificării de resurse etc.,
cu avizul conducerii ierarhic superioare;
10.monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;
11.sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de nerespectare a
prevederilor regulamentului de organizare și funcționare a centrului etc.;
12.întocmeşte rapoarte periodice, sau ori de câte ori este nevoie, cu privire la activitatea derulată;
13.face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării legislaţiei;
14.îndeplineşte și alte atribuţii specifice prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil, în legislaţia în
vigoare, în regulamentul de organizare şi funcţionare, în metodologiile de organizare şi funcţionare, în
procedurile de lucru, în alte regulamente aplicabile serviciului social, în dispoziţiile şi în notele interne emise de
către conducerea instituţiei şi acţionează, conform dispoziţiilor trasate în situaţii speciale pentru acoperirea
nevoilor identificate;
15.respectă şi promovează drepturile copilului, respectiv ale persoanei adulte cu handicap, respectă şi
promovează interesul superior al copilului, respectiv interesul persoanei adulte cu handicap;
16.răspunde de elaborarea documentelor specifice domeniului propriu de activitate;
17.asigură confidenţialitatea informaţiilor la care are acces.
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Anexa nr. 8
Denumirea postului: LOGOPED
Atribuții:
1.realizează terapie logopedică prin educație și stimularea vorbirii, limbajului și comunicării;
2.asigură corectarea sau compensarea tulburărilor de ritm și fluență, tulburările limbajului citit, scris și de
calcul, indiferent de logopatie și etiologia acesteia;
3.organizează terapia logopedică;
4.recomandă activitățile ce trebuie continuate după fiecare sesiune de terapie;
5.efectuează recomandări beneficiarilor/aparținătorilor privind tehnicile

de comunicare alternative și

procedurile de stimulare a limbajului;
6.oferă consiliere familiei beneficiarilor pentru eficientizarea procesului comunicării și înțelegerea deficitului;
7.asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a
standardelor minime de calitate aplicabile şi a regulamentului de organizare și funcționare a centrului;
8.colaborează cu specialişti din alte servicii/centre în vederea soluţionării cazurilor, identificării de resurse etc.,
cu avizul conducerii ierarhic superioare;
9.monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;
10.sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de nerespectare a
prevederilor regulamentului de organizare și funcționare a centrului etc.;
11.întocmeşte rapoarte periodice, sau ori de câte ori este nevoie, cu privire la activitatea derulată;
12.face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării legislaţiei;
13.îndeplineşte și alte atribuţii specifice prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil, în legislaţia în
vigoare, în regulamentul de organizare şi funcţionare, în metodologiile de organizare şi funcţionare, în
procedurile de lucru, în alte regulamente aplicabile serviciului social, în dispoziţiile şi în notele interne emise de
către conducerea instituţiei şi acţionează, conform dispoziţiilor trasate în situaţii speciale pentru acoperirea
nevoilor identificate;
14.respectă şi promovează drepturile copilului, respectiv ale persoanei adulte cu handicap, respectă şi
promovează interesul superior al copilului, respectiv interesul persoanei adulte cu handicap;
15.răspunde de elaborarea documentelor specifice domeniului propriu de activitate;
16.asigură confidenţialitatea informaţiilor la care are acces.
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Anexa nr. 9
Denumirea postului: ASISTENT SOCIAL
Atribuții:
1.participă împreună cu personalul centrului la implementarea standardelor minime de calitate specifice
centrului, în sensul sprijinirii persoanelor cu dizabilităţi – beneficiari, prin informare şi consiliere socială;
2.informează persoanele care se prezintă în centru pentru a cere informaţii despre documentele necesare
întocmirii dosarului de admitere în programul de recuperare;
3.utilizează cu profesionalism şi responsabilitate informaţiile primite în legătură cu beneficiarii, în vederea
evaluării inițiale pentru admiterea în cadrul centrului;
4.participă activ la etapa de reevaluare a beneficiarilor în vederea continuării/sistării serviciilor;
5.asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a
standardelor minime de calitate aplicabile şi a regulamentului de organizare și funcționare a centrului;
6.colaborează cu specialişti din alte servicii/centre în vederea soluţionării cazurilor, identificării de resurse etc.,
cu avizul conducerii ierarhic superioare;
7.monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;
8.sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de nerespectare a
prevederilor regulamentului de organizare și funcționare a centrului etc.;
9.întocmeşte rapoarte periodice, sau ori de câte ori este nevoie, cu privire la activitatea derulată;
10.face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării legislaţiei;
11.îndeplineşte și alte atribuţii specifice prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil, în legislaţia în
vigoare, în regulamentul de organizare şi funcţionare, în metodologiile de organizare şi funcţionare, în
procedurile de lucru, în alte regulamente aplicabile serviciului social, în dispoziţiile şi în notele interne emise de
către conducerea instituţiei şi acţionează, conform dispoziţiilor trasate în situaţii speciale pentru acoperirea
nevoilor identificate;
12.respectă şi promovează drepturile copilului, respectiv ale persoanei adulte cu handicap, respectă şi
promovează interesul superior al copilului, respectiv interesul persoanei adulte cu handicap;
13.răspunde de elaborarea documentelor specifice domeniului propriu de activitate;
14.asigură confidenţialitatea informaţiilor la care are acces.
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Anexa nr. 10

Denumirea postului: FIZIOKINETOTERAPEUT
Atribuții:
1.aplică procedurile de balneo-fizioterapie în vederea recuperării medicale, conform fişei de tratament;
2.informează medicul specialist asupra stării beneficiarilor şi eficienței tratamentului;
3.supraveghează starea beneficiarilor pe perioada aplicării procedurilor de fizioterapie și informează medicul
specialist despre aceasta;
4.informează beneficiarii despre utilitatea tratamentului pe care îl efectuează, precum şi despre eventualele
efecte secundare care pot apărea;
5.răspunde de buna păstrare şi utilizare a aparaturii, utilajelor şi instrumentelor din dotare;
6.pregateşte şi verifică funcţionarea aparaturii semnalând eventualele defecțiuni;
7.acordă asistenţă medicală de urgenţă în limita competenţelor profesionale;
8.asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a
standardelor minime de calitate aplicabile şi a regulamentului de organizare și funcționare a centrului;
9.colaborează cu specialişti din alte servicii/centre în vederea soluţionării cazurilor, identificării de resurse etc.,
cu avizul conducerii ierarhic superioare;
10.monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;
11.sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de nerespectare a
prevederilor regulamentului de organizare și funcționare a centrului etc.;
12.întocmeşte rapoarte periodice, sau ori de câte ori este nevoie, cu privire la activitatea derulată;
13.face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării legislaţiei;
14.îndeplineşte și alte atribuţii

pecific prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil, în legislaţia în

vigoare, în regulamentul de organizare şi funcţionare, în metodologiile de organizare şi funcţionare, în
procedurile de lucru, în alte regulamente aplicabile serviciului social, în dispoziţiile şi în notele interne emise de
către conducerea instituţiei şi acţionează, conform dispoziţiilor trasate în situaţii speciale pentru acoperirea
nevoilor identificate;
15.respectă şi promovează drepturile copilului,
promovează interesul superior al copilului,
16.răspunde de elaborarea documentelor

pecific e ale persoanei adulte cu handicap,

pecific e interesul persoanei adulte cu handicap;
pecific domeniului propriu de activitate;

17.asigură confidenţialitatea informaţiilor la care are acces.
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Anexa nr. 11

Denumirea postului: MUNCITOR CALIFICAT
Atribuții:
1.desfăşoară activităţi de reparaţii şi întreţinere;
2.asigură utilizarea în condiţii de siguranţă a obiectelor şi echipamentelor pe care le deţine;
3.remediază, ori de câte ori este cazul, defecţiunile apărute la echipamentele și clădirile aflate în dotarea
serviciului social;
4.răspunde de utilizarea rațională a materialelor folosite cu ocazia efectuării reparațiilor și confirmă cantitățile
de materiale folosite;
5.respectă şi promovează drepturile copilului, respectiv ale persoanei adulte cu handicap, respectă şi
promovează interesul superior al copilului, respectiv interesul persoanei adulte cu handicap;
6.răspunde de elaborarea documentelor specifice domeniului propriu de activitate;
7.asigură confidenţialitatea informaţiilor la care are acces;
8.îndeplineşte atribuţii specifice conform legislaţiei în vigoare, regulamentului de organizare şi funcţionare,
metodologiilor de organizare şi funcţionare, procedurilor de lucru, altor regulamente aplicabile serviciului
social, dispoziţiilor şi notelor interne emise de către conducerea instituţiei şi acţionează, conform dispoziţiilor
trasate, în situaţii speciale, pentru acoperirea nevoilor identificate.
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Anexa nr. 12

Denumirea postului: ADMINISTRATOR
Atribuții:
1.întocmeşte necesarul de materiale, în funcţie de nevoile identificate la nivelul serviciului social;
2.realizează demersurile necesare pentru aprovizionarea cu materialele şi echipamentele necesere funcţionării
serviciului social;
3.face propuneri pentru programul de investiții și reparații la imobile, alte mijloace fixe și obiecte de inventar;
4.participă la inventarierea patrimoniului;
5.urmărește utilizarea în condiții optime a imobilelor, mijloacelor fixe și obiectelor de inventar din dotarea
centrului;
6.răspunde de întreținerea căilor de acces în stare de utilizare;
7.respectă şi promovează drepturile copilului, respectiv ale persoanei adulte cu handicap, respectă şi
promovează interesul superior al copilului, respectiv interesul persoanei adulte cu handicap;
8.răspunde de elaborarea documentelor specifice domeniului propriu de activitate;
9.asigură confidenţialitatea informaţiilor la care are acces;
10.îndeplineşte atribuţii specifice conform legislaţiei în vigoare, regulamentului de organizare şi funcţionare,
metodologiilor de organizare şi funcţionare, procedurilor de lucru, altor regulamente aplicabile serviciului
social, dispoziţiilor şi notelor interne emise de către conducerea instituţiei şi acţionează, conform dispoziţiilor
trasate, în situaţii speciale, pentru acoperirea nevoilor identificate.
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Anexa nr. 13

Denumirea postului: INSPECTOR SPECIALITATE
Atribuții:
1.înregistrează, analizează şi verifică documentele financiar-contabile în conformitate cu normele existente;
2.utilizează diverse programe informatice de specialitate pentru a introduce şi a înregistra datele primare;
3.realizează balanţe contabile, bilanţuri, efectuând rapoarte cu privire la starea financiară a serviciului social;
4.urmărește respectarea standardelor minime cuprinse în legislația în vigoare și încadrarea în alocația zilnică de
hrană prevăzută de legislația în vigoare și Hotărârea Consiliului Județean Dolj, pentru centrele pentru care a fost
desemnat;
5.participă la inventarierea patrimoniului, anual sau ori de câte ori este nevoie;
6.respectă şi promovează drepturile copilului, respectiv ale persoanei adulte cu handicap, respectă şi
promovează interesul superior al copilului, respectiv interesul persoanei adulte cu handicap;
7.răspunde de elaborarea documentelor specifice domeniului propriu de activitate;
8.asigură confidenţialitatea informaţiilor la care are acces;
9.îndeplineşte atribuţii specifice conform legislaţiei în vigoare, regulamentului de organizare şi funcţionare,
metodologiilor de organizare şi funcţionare, procedurilor de lucru, altor regulamente aplicabile serviciului
social, dispoziţiilor şi notelor interne emise de către conducerea instituţiei şi acţionează, conform dispoziţiilor
trasate, în situaţii speciale, pentru acoperirea nevoilor identificate.
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Anexa nr. 14

Denumirea postului: ÎNGRIJITOR
Atribuții:
1.desfăşoară activităţi specifice de igienizare a spaţiilor, cu repectarea normelor de siguranţă şi securitate în
vigoare;
2.asigură menţinerea curăţeniei în spaţiile care i-au fost repartizate, conform graficului de lucru şi programului
de activităţi;
3.asigură utilizarea şi depozitarea în condiţii de siguranţă a ustensilelor şi materialelor utilizate;
4.folosește în mod rațional materialele necesare curățeniei și dezinfecției;
5.respectă şi promovează drepturile copilului, respectiv ale persoanei adulte cu handicap, respectă şi
promovează interesul superior al copilului, respectiv interesul persoanei adulte cu handicap;
6.răspunde de elaborarea documentelor specifice domeniului propriu de activitate;
7.asigură confidenţialitatea informaţiilor la care are acces;
8.îndeplineşte atribuţii specifice conform legislaţiei în vigoare, regulamentului de organizare şi funcţionare,
metodologiilor de organizare şi funcţionare, procedurilor de lucru, altor regulamente aplicabile serviciului
social, dispoziţiilor şi notelor interne emise de către conducerea instituţiei şi acţionează, conform dispoziţiilor
trasate, în situaţii speciale, pentru acoperirea nevoilor identificate.
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Anexa nr. 10
la HCJ nr._____/_____

Avizat,
Director General
Florin Stancu

Director General Adjunct
Asistență Socială-Protecția Copilului
Violeta Manea

REGULAMENT de organizare şi funcţionare a serviciului social
Centrul de Recuperare și Reabilitare „Sf. Apostol Andrei”

Art. 1: Definiţie
(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social Centrul de
Recuperare și Reabilitare „Sf. Apostol Andrei”, din cadrul Direcției Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului (DGASPC) Dolj, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr._____/________, în vederea
asigurării funcţionării acestuia, cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului
persoanelor beneficiare la informaţii privind condițiile 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.

Art. 2: Identificarea serviciului social
Serviciul social Centrul de Recuperare și Reabilitare „Sf. Apostol Andrei”, cod serviciu social 8891CZ–C-III,
înfiinţat şi administrat de furnizorul Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj, acreditat
conform

Certificatului

de

acreditare

nr.

000698/25.04.2014,

deţine

Licenţa

de

funcţionare

nr.

0005079/08.07.2016, cu sediul în Craiova, str. General Dragalina, nr.60 A, jud. Dolj.

Art. 3: Scopul serviciului social
Scopul serviciului social Centrul de Recuperare și Reabilitare „Sf. Apostol Andrei” este prevenirea
abandonului și a instituționalizării copiilor cu handicap/dizabilități, prin asigurarea, pe timpul zilei, a unor
activități de îngrijire, educație, abilitare/reabilitare, recreere-socializare, consiliere, dezvoltarea deprinderilor de
viață independentă, cât și a unor activități de sprijin, consiliere, educare pentru părinți sau reprezentanții legali.
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Art. 4: Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare
(1) Serviciul social Centrul de Recuperare și Reabilitare „Sf. Apostol Andrei” 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 privind protecția și promovarea drepturior copilului,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare precum şi ale altor
acte normative secundare aplicabile domeniului.
De asemenea, pentru buna organizare și funcționare a serviciului social sunt aplicabile toate actele normative
incidente.
(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul nr. 27/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate
pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor.
(3) Serviciul social Centrul de Recuperare și Reabilitare „Sf. Apostol Andrei” este înfiinţat prin Hotărârea
Consiliului Judeţean Dolj nr. 32/23.02.2006 şi funcţionează în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Dolj.
Art. 5: Principiile care stau la baza acordării serviciului social
(1) Serviciul social Centrul de Recuperare și Reabilitare „Sf. Apostol Andrei” 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 de Recuperare și
Reabilitare „Sf. Apostol Andrei” 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 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 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.

Art. 6: Beneficiarii serviciilor sociale
(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Centrul de Recuperare și Reabilitare „Sf. Apostol Andrei” sunt:
a) copiii cu handicap/dizabilități;
b) părinţii/reprezentanţii legali ai copiilor cu handicap/dizabilități, prin oferirea unor activități de sprijin,
consiliere, educare etc.
(2) Condiţiile de acces/admitere în centru sunt următoarele:
a) Acte necesare:
-cerere de evaluare în vederea admiterii în programul de recuperare;
-copie acte de identitate copil;
-copie acte de identitate părinţi/reprezentant legal;
-copie plan de abilitare-reabilitare emis de Serviciul de Evaluare Complexă a Copilului;
-copie Hotărârea Comisiei pentru Protecţia Copilului (CPC) de încadrare în grad de handicap, după caz;
-copie certificat de încadrare a copilului în grad de handicap, după caz;
-copie decizie de instituire a măsurii de protecție, după caz;
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-copie anchetă socială întocmită de primăria de domiciliu/raport de anchetă socială pentru copiii aflați sub
măsură de protecție specială;
-copie fişa medicală sintetică eliberată de medicul de familie;
-copie alte acte medicale doveditoare ale bolii, respectiv a evoluţiei acesteia (internări în secţii de specialitate,
alte terapii urmate), după caz;
-aviz epidemiologic eliberat de medicul de familie – original;
-contract de furnizare servicii sociale.
b) Criterii de eligibilitate:
-copil cu handicap/dizabilitate;
-copil apt pentru intrarea în colectivitate;
-cel puțin unul dintre părinți/reprezentantul legal are domiciliul/reședința pe raza județului Dolj;
-planul de abilitare-reabilitare întocmit de Seviciul de Evaluare Complexă a Copilului recomandă servicii de
natura celor oferite de centru.
c) Având în vedere prevederile standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor,
serviciul social își stabilește proceduri referitoare la admiterea/respingerea admiterii copiilor în programul de
recuperare, cu avizul conducerii Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj.
Aceste proceduri sunt parte integrantă a metodologiei de organizare și funcționare a centrului.
d) Serviciul asigură beneficiarului serviciile necesare în baza unui contract de furnizare servicii sociale, încheiat
în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.
Modelul contractului de furnizare servicii sociale este prezentat în anexa 1 la prezentul Regulament.
Atribuțiile privind semnarea contractului de furnizare servicii sociale revin șefului de centru.
Părţile contractante au posibilitatea modificării şi completării, după caz, a modelului de contract, acesta putând
cuprinde și alte clauze sau clauze specifice, în funcție de standardele minime de calitate aplicabile fiecărui tip de
serviciu, situația particulară a fiecărui beneficiar în parte și particularitățile (modul de organizare și funcționare)
centrului, cu respectarea legislației în vigoare și aprobarea conducerii Direcției Generale de Asistență Socială și
Protecția Copilului Dolj.
e) Serviciile acordate în cadrul centrului sunt gratuite.
(3) Condiţii de încetare a serviciilor:
-la finalizarea programului de recuperare;
-la cererea părintelui/reprezentantului legal, din motive obiective (ex. schimbarea localității de domiciliu sau
accesul în altă unitate de recuperare);
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-neprezentarea, în mod repetat și fără justificare, la programul stabilit de echipa de specialiști, timp de 10
ședințe consecutiv;
-alte situații care fac imposibilă continuarea programului de recuperare sau atingerea obiectivelor.
(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Centrul de Recuperare și Reabilitare „Sf. Apostol
Andrei” 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 conferite de legislația în vigoare.
(5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Centrul de Recuperare și Reabilitare „Sf. Apostol
Andrei” 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, precum și regulile generale de conduită, prevederile
regulamentare, metodologiile și procedurile de lucru din cadrul centrului.
Art. 7: Activităţi şi funcţii
(1) Principalele funcţii ale serviciului social Centrul de Recuperare și Reabilitare „Sf. Apostol Andrei” 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/ familia/reprezentantul
legal, după caz;
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2.activități educaționale, inclusiv de dezvoltare a deprinderilor de viață independentă;
3.activități de abilitare și reabilitare;
4.activități recreative și de socializare;
5.sprijin și consiliere psihologică;
6.consiliere și sprijin pentru părinți sau reprezentanții legali.
b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre
domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi:
1.realizarea de materiale informative;
2.colaborarea cu instituțiile relevante de la nivelul comunității (primăria, școlile, unitățile sanitare, biserica,
poliția etc);
3.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.asigură beneficiarilor asistență și suport în cunoașterea și exercitarea drepturilor lor;
2.promovează și ia măsuri pentru prevenirea și combaterea oricăror forme de tratament abuziv, neglijent,
degradant asupra beneficiarilor;
3.utilizează mijloace de informare și comunicare corecte, transparente și accesibile.
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.dezvoltarea, planificarea, implementarea și îmbunătățirea permanentă a activităților desfășurate în cadrul
centrului;
4.măsurarea gradului de satisfacție a beneficiarilor.
5.elaborarea planului anual de acţiune pe baza standardelor minime obligatorii aplicabile;
6.exercitarea controlului managerial intern, în condițiile legislației în vigoare.
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e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea următoarelor
activităţi:
1. întocmirea unui proiect de buget care sa reflecte nevoile centrului;
2. solicitarea dotărilor necesare bunei funcționări a centrului;
3. solicitarea resurselor umane în funcție de serviciile furnizate și legislația în vigoare;
4. întocmirea fișelor de post ale angajaților;
5. evaluarea performanțelor individuale ale angajaților;
6. elaborarea propunerilor de formare profesională.
Art. 8: Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal
(1) Serviciul social Centrul de Recuperare şi Reabilitare "Sf. Apostol Andrei" funcţionează cu un număr de 31
posturi, conform prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean nr. ........../............................., din care:
a) personal de conducere: şef centru 1 post;
b) personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă; personal de specialitate şi auxiliar: 25 posturi;
c) personal cu funcţii administrative, gospodărire, întreţinere-reparaţii, deservire: 5 posturi;
d) voluntari: 9 posturi.
(2) Raportul angajat/beneficiar este de: -

Art. 9: Personalul de conducere
(1) Personalul de conducere este asigurat de:
a) şef centru;
(2) Atribuţiile personalului de conducere sunt:
a) atribuții generale:
1.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.;
2.elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor şi
întocmeşte informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale (DGASPC Dolj);
3.propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi perfecţionare;
4.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
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serviciilor, precum şi pentru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor
beneficiare, cu avizul prealabil al conducerii DGASPC Dolj;
5.întocmeşte raportul anual de activitate;
6.asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii centrului, precum și dintre angajații si
beneficiarii centrului;
7.propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice şi a numărului de personal cu
respectarea prevederilor legale;
8.desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii centrului în comunitate, cu avizul prealabil al conducerii
DGASPC Dolj;
9.ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor
beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce și aduce la cunoștința conducerii DGASPC Dolj
rezultatele analizei;
10.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;
11.organizează activitatea personalului (răspunde de prezența personalului din subordine și de verificarea
zilnică a condicilor de prezență; întocmește lunar graficul, foaia colectivă de prezență pe baza condicii de
prezenţă) şi asigură respectarea timpului de lucru şi a regulamentului de organizare şi funcţionare;
12.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, cu avizul/aprobarea
conducerii DGASPC Dolj;
13.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, cu avizul prealabil al conducerii DGASPC Dolj;
14.participă activ la numirea/eliberarea din funcţie a personalului din cadrul serviciului, în condiţiile legii;
15.întocmeşte proiectul bugetului propriu al serviciului şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar, în limitele
de competență conform legislației în vigoare și le înaintează spre aprobare conducerii DGASPC Dolj;
16.asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi beneficiarilor a prevederilor
din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare;
17.asigură (face demersurile necesare) pentru încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor
sociale, după caz;
18.verifică întocmirea situațiilor statistice;
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19.răspunde de gestionarea şi arhivarea documentelor din cadrul centrului și colaborează cu structurile
specializate de la nivelul Direcției privind predarea acestora la arhiva instituției conform nomenclatorului
arhivistic;
20.identifică nevoile de la nivelul centrului și întocmește referate în vederea luării unor decizii de îmbunătățire a
activității și de dotare materială corespunzătoare a structurii organizatorice pe care o conduce;
21.răspunde de repartizarea sarcinilor personalului din subordine; coordonează și controlează realizarea corectă
și în termen a acestora;
22.răspunde de evaluarea activității profesionale a personalului din subordine, anual, și ori de câte ori este
nevoie;
23.elaborează fișele de post pentru personalul din subordine și răspunde de încărcarea echilibrată cu sarcini a
acestora;
24.participă la acțiunile instituției conform dispozițiilor date de șeful ierarhic superior;
25.programează concediile de odihnă pentru salariații din subordine și urmărește efectuarea acestora și, după
caz, propune rechemarea lor;
26.răspunde de înlocuirea personalului din subordine pe perioada concediilor de odihnă, concediilor medicale,
concediilor fără salariu etc., asigurând desfășurarea optimă a activității;
27.repartizează spre rezolvare corespondența și celelalte lucrări care intră în atribuțiile structurii organizatorice
pe care o conduce și îndrumă personalul din subordine în vederea rezolvării acestora în termenul stabilit;
28.urmărește cunoașterea de către personalul din subordine a legislației specifice domeniului de activitate și
acționează în vederea respectării acesteia;
29.asigură îndrumare și asistență personalului din subordine în vederea realizării sarcinilor de serviciu și
participă la elaborarea sau, după caz, realizarea lucrărilor de complexitate sau importanță deosebită;
30.asigură în conformitate cu legislația în vigoare, respectarea normelor de disciplină de către salariații din
subordine și informează Directorul General de abaterile disciplinare săvârșite de salariații din subordine;
31.răspunde de confidențialitatea datelor și lucrărilor executate, stabilind reguli pentru personalul din subordine
pentru a fi păstrată confidențialitatea acestora;
32.asigură accesul la date a persoanelor din afara instituției (cu temă de control) și informează conducerea
despre modul și stadiul desfășurării controlului;
33.emite note interne pentru personalul din subordine;
34.răspunde de registrele care sunt întocmite în cadrul structurii organizatorice în ceea ce privește realitatea,
legalitatea și corectitudinea datelor ;
35.răspunde de circuitul documentelor de la nivelul structurii organizatorice pe care o conduce;
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36.răspunde de elaborarea și respectarea procedurilor scrise și formalizate pentru activitățile desfășurate în
cadrul structurii organizatorice pe care o conduce;
37.aduce la cunoștința personalului din subordine Regulamentul Intern, Regulamentul de Organizare și
Funcționare, Codul etic, Codul de conduită ale DGASPC Dolj, precum și procedurile operaționale, pe bază de
semnatură și răspunde de respectarea prevederilor acestora;
38.respectă prevederile Regulamentului Intern, Regulamentului de Organizare și Functionare, Codului etic,
Codului de conduită ale DGASPC Dolj, precum și prevederile procedurilor operaționale ale structurii
organizatorice pe care o conduce;
39.primește și soluționează orice alte sarcini dispuse de seful ierarhic superior, pentru buna organizare și
desfășurare a activității la nivelul centrului;
40.îndeplinește și alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil, precum și în actele normative
incidente organizării și desfășurării activității la nivelul centrului.
b.Atribuții de responsabil de proces al sistemului managementului calității:
1.elaborează procedurile operaționale;
2.colaborează îndeaproape cu RMC;
3.inițiază acțiuni de prevenire a apariției oricărei neconformități referitoare la servicii, procese și la sistemul
managementul calității;
4.identifică și înregistrează orice probleme referitoare la servicii, procese și la sistemul managementul calității;
5.inițiază, recomandă sau furnizează soluții pe căi prestabilite;
6.verifică implementarea soluțiilor.
c.Atribuţii specifice implementării și/sau dezvoltării sistemului de control intern managerial:
c.1 Atribuții privind procedurile de sistem/operaționale:
1.stabilește obiectivele specifice și activitățile compartimentului;
2.dispune elaborarea evidenței activităților procedurale pentru procedurile de sistem/operaționale aplicabile la
nivelul compartimentului;
3.dispune transmiterea evidenței activităților procedurale pentru procedurile de sistem, Secretariatului
tehnic al Comisiei de Monitorizare;
4.stabilește persoanele responsabile cu elaborarea procedurilor de sistem/operaționale;
5.verifică Diagrama de proces;
6.verifică procedura de sistem/operaționale și o semnează;
7.retransmite procedura responsabilului cu elaborarea și actualizarea, ori de câte ori este cazul pentru
modificări și completări;
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8.dispune transmiterea procedurii Secretariatului tehnic al Comisiei de Monitorizare;
9.dispune măsuri pentru actualizarea procedurilor de sistem/operaționale.
c.2 Atribuții în procesul de gestionare a riscurilor:
-desemnează responsabilul cu riscurile de la nivelul compartimentului;
-analizează, evaluează şi decide asupra riscurilor incluse în Formularele de alertă a riscurilor;
-aprobă Registrul de riscuri la nivelul compartimentului;
-monitorizează implementarea măsurilor de control aferente Planului de măsuri, aprobat la nivelul entităţii, prin
Fişele de urmărire a riscurilor;
-aprobă Raportul anual privind procesul de gestionare a riscurilor pe compartiment, pe care îl transmite
Secretariatului tehnic al Comisiei de Monitorizare.
c.3 Alte atribuții în domeniul controlului managerial intern:
1.inventariază documentele şi fluxurile de informaţii care intră/ies din structurile organizatorice, respectiv
instituție, procesările care au loc, destinaţiile documentelor, fluxurile de comunicare între structurile
organizatorice din instituție, cu nivelele ierarhic superioare de management şi cu alte entităţi publice;
2.efectuează operaţiunea de autoevaluare a subsistemului de control intern managerial existent la nivelul
structurii organizatorice conduse, prin completarea chestionarului de autoevaluare prevăzut în legislația în
vigoare;
3.ia măsuri pentru îmbunătăţirea subsistemelor de control intern managerial din cadrul structurii organizatorice
conduse.
(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.
Art. 10: Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă. Personal de specialitate şi auxiliar
(1) Personalul de specialitate este:
-4 posturi asistent medical (325901);
-5 posturi educator (235203);
-1 post asistent social (263501);
-6 posturi kinetoterapeut (226405);
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-1 post psiholog (263401);
-3 posturi logoped (226603);
-1 post educator (531203);
-1 post inspector specialitate (242203);
-3 posturi fiziokinetoterapeut (226401).
(2) Atribuţiile personalului de specialitate sunt prezentate în anexele nr. 2-10, care fac parte integrantă din
prezentul regulament.
-asistent medical - vezi anexa nr.2, parte integrantă a prezentului regulament;
-educator - vezi anexa nr.3, parte integrantă a prezentului regulament;
-asistent social - vezi anexa nr.4, parte integrantă a prezentului regulament;
-kinetoterapeut - vezi anexa nr.5, parte integrantă a prezentului regulament;
-psiholog - vezi anexa nr.6, parte integrantă a prezentului regulament;
-logoped - vezi anexa nr.7, parte integrantă a prezentului regulament;
-educator - vezi anexa nr.8, parte integrantă a prezentului regulament;
-inspector specialitate - vezi anexa nr.9, parte integrantă a prezentului regulament;
-fiziokinetoterapeut - vezi anexa nr.10, parte integrantă a prezentului regulament.
Art. 11: Personalul administrativ, gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire
(1) Personalul administrativ asigură activităţile auxiliare serviciului social: aprovizionare, mentenanţă, achiziţii
etc.:
-1 post administrator;
-1 post inspector specialitate;
-2 posturi muncitor calificat;
-1 post îngrijitor.
(2) Atribuţiile personalului administrativ, gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire sunt prezentate în anexele
nr. 11-14, care fac parte integrantă din prezentul regulament.
- administrator – vezi anexa nr.11, parte integrantă a prezentului regulament.
- inspector specialitate – vezi anexa nr.12, parte integrantă a prezentului regulament;
- muncitor calificat – vezi anexa nr.13, parte integrantă a prezentului regulament;
- îngrijitor – vezi anexa nr.14, parte integrantă a prezentului regulament.
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Art. 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 judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti;
b) bugetele locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, respectiv bugetele locale ale sectoarelor municipiului
Bucureşti;
c) bugetul de stat;
d) contribuţia persoanelor beneficiare sau a întreţinătorilor acestora, după caz;
e) donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori juridice din ţară şi din străinătate;
f) fonduri externe rambursabile şi nerambursabile;
g) alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
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Anexa nr.1

Contract de furnizare servicii sociale
Nr__________/data___________________
Părţile contractante:
1. Direcția Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj, acronim D.G.A.S.P.C. Dolj, cu sediul în
Craiova, b-dul Nicolae Titulescu, nr. 22, judeţul Dolj, în calitate de furnizor de servicii sociale, acreditat
conform

certificatului

de

acreditare

_________________________________

nr.

(nume

șef

000698/25.04.2014,
centru)

în

calitate

reprezentat
de

șef

centru

de
al

Centrului______________________________________________________________________
și
2.

_______________________________,

domiciliat/domiciliată

în

localitatea

_______________,

str.__________________ nr________ , judeţul/sectorul ___________________________ , codul numeric
personal ________________________________, posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria _____________ nr.
________________, eliberat/eliberată la data de______________, în calitate de părinte/reprezentant legal
(conform

_____________________________________)

________________________________(numele

si

prenumele

al
copilului),

copilului
născut

la

data

de_______________CNP___________________________, denumit în continuare beneficiar

(1) având în vedere:
-Fișa de evaluare/reevaluare nr._______/______________
-Programul personalizat de intervenție (PPI) nr._______/__________
(2)convin asupra următoarelor:
1.Definiţii:
1.1.contractul pentru furnizarea de servicii sociale - actul juridic încheiat între o persoană fizică sau juridică,
publică ori privată, acreditată conform legii să acorde servicii sociale, denumită furnizor de servicii sociale, şi o
persoană fizică (direct sau prin părinte/reprezentant legal) aflată în situaţie de risc sau de dificultate socială,
denumită beneficiar de servicii sociale, care exprimă acordul de voinţă al acestora în vederea acordării de
servicii sociale;
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1.2.furnizor de servicii sociale - persoana fizică sau juridică, publică ori privată, acreditată conform legii în
vederea acordării de servicii sociale, prevăzută la art. 11 din Ordonanţa Guvernului nr. 68/2003 privind
serviciile sociale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 515/2003, cu modificările şi completările
ulterioare;
1.3.beneficiar de servicii sociale - persoana aflată în situaţie de risc şi de dificultate socială, împreună cu familia
acesteia, care necesită servicii sociale, conform programului personalizat de intervenţie;
1.4.servicii sociale - ansamblu de măsuri şi acţiuni realizate pentru a răspunde nevoilor sociale individuale,
familiale sau de grup, în vederea prevenirii şi depăşirii unor situaţii de dificultate, vulnerabilitate sau de
dependenţă pentru prezervarea autonomiei şi protecţiei persoanei, pentru prevenirea marginalizării şi
excluziunii sociale, pentru promovarea incluziunii sociale şi în scopul creşterii calităţii vieţii, definite în
condiţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului 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 furnizorului 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 programului personalizat de intervenție - modificarea sau completarea adusă
programului personalizat de intervenție pe baza rezultatelor reevaluării situaţiei beneficiarului de servicii
sociale;
1.7.contribuţia beneficiarului de servicii sociale - cotă-parte din costul total al serviciului/serviciilor
acordat/acordate de furnizorul de servicii sociale, în funcţie de tipul serviciului şi de situaţia materială a
beneficiarului de servicii sociale, şi care poate fi în bani, în servicii sau în natură;
1.8.obligaţiile beneficiarului de servicii sociale - totalitatea îndatoririlor pe care beneficiarul de servicii sociale
(direct sau prin părinte/reprezentant legal) şi le asumă prin contract şi pe care le va îndeplini valorificându-şi
maximal potenţialul psiho-fizic;
1.9.standarde minime de calitate - ansamblul de cerinţe privind cadrul organizatoric şi material, resursele umane
şi financiare în vederea atingerii nivelului de performanţă obligatoriu pentru toţi furnizorii de servicii sociale
specializate, aprobate în condiţiile legii;
1.10.modificări de drept ale contractului de acordare de servicii sociale - modificările aduse contractelor de
acordare de servicii sociale în mod independent de voinţa părţilor, în temeiul prevederilor unui act normativ;
1.11.forţa majoră - eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinii acestora,
care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv,
îndeplinirea acestuia;
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1.12.evaluarea iniţială - activitatea de identificare/determinare a naturii cauzelor, a stării actuale de dezvoltare şi
de integrare socială a beneficiarului de servicii sociale, precum şi a prognosticului acestora, efectuată prin
utilizarea de metode şi tehnici specifice profesiilor sociale, de către furnizorul de servicii sociale. Scopurile
evaluării sunt cunoaşterea şi înţelegerea problemelor cu care se confruntă beneficiarul de servicii sociale şi
identificarea măsurilor iniţiale pentru elaborarea planului iniţial de măsuri;
1.13.programul personalizat de intervenție - ansamblul de măsuri şi servicii adecvate şi individualizate potrivit
nevoilor sociale identificate ca urmare 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 generat şi care întreţin situaţia de dificultate în
care acesta se află, precum şi a prognosticului acestora, utilizându-se instrumente şi tehnici standardizate
specifice domeniilor: asistenţă socială, psihologic, educaţional, medical, juridic.

2.Obiectul contractului
2.1. Obiectul contractului îl constituie acordarea serviciilor prevăzute în programul personalizat de intervenție .
2.2. Descrierea serviciilor sociale acordate de furnizorul de servicii sociale:
Conform programului personalizat de intervenție.
3.Costurile serviciilor sociale acordate şi contribuţia beneficiarului de servicii sociale
3.1. Serviciile sociale prevăzute la pct. 2 sunt gratuite.

4.Durata contractului
4.1.Durata

contractului

este

de

la

data

de

______________________________________până

la

data____________________________.
4.2. Durata contractului poate fi prelungită cu acordul părţilor şi numai după evaluarea rezultatelor serviciilor
acordate beneficiarului de servicii sociale şi, după caz, revizuirea programului personalizat de intervenție.

5.Etapele procesului de acordare a serviciilor sociale:
5.1.implementarea activităților prevăzute în programul personalizat de intervenție;
5.2. monitorizarea situației beneficiarului de servicii sociale pe parcursul derulării activităților prevăzute în
programul personalizat de intervenție.
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5.3.revizuirea programului personalizat de intervenție, în vederea adaptării serviciilor sociale la nevoile
beneficiarului.

6.Drepturile furnizorului de servicii sociale:
6.1.de a verifica veridicitatea informaţiilor primite de la beneficiarul de servicii sociale;
6.2.de a sista acordarea serviciilor sociale către beneficiar în cazul în care constată că acesta i-a furnizat
informaţii eronate;
6.3.de a utiliza, în condiţiile legii, date denominalizate în scopul întocmirii de statistici pentru dezvoltarea
serviciilor sociale.
7.Obligaţiile furnizorului de servicii sociale:
7.1.să respecte drepturile şi libertăţile fundamentale ale beneficiarului în acordarea serviciilor sociale, precum şi
drepturile beneficiarului de servicii sociale, rezultate din prezentul contract;
7.2.să acorde servicii sociale prevăzute în programul personalizat de intervenție, cu respectarea acestuia şi a
standardelor minime de calitate a serviciilor sociale;
7.3.să fie receptiv şi să ţină cont de toate eforturile beneficiarului de servicii sociale în îndeplinirea obligaţiilor
contractuale şi să considere că beneficiarul şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale în măsura în care a depus toate
eforturile;
7.4.să informeze beneficiarul de servicii sociale asupra:
- conţinutului serviciilor sociale şi condiţiilor de acordare a acestora;
- oportunităţii acordării altor servicii sociale;
- listei la nivel local cuprinzând furnizorii acreditaţi să acorde servicii sociale;
- regulamentului de ordine internă;
- 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 programul personalizat de intervenție exclusiv în interesul acestuia;
7.6.să respecte, conform legii, confidenţialitatea datelor şi informaţiilor referitoare la beneficiarul de servicii
sociale;
7.7.să ia în considerare dorinţele şi recomandările obiective ale beneficiarului cu privire la acordarea serviciilor
sociale;

17

8.Drepturile beneficiarului
8.1.În procesul de acordare a serviciilor sociale prevăzute la pct. 2, furnizorul de servicii sociale va respecta
drepturile şi libertăţile fundamentale ale beneficiarului de servicii sociale.
8.2.Beneficiarul are următoarele drepturi contractuale:
a)de a primi servicii sociale prevăzute în programul personalizat de intervenție;
b)de a i se asigura continuitatea serviciilor sociale atât timp cât se menţin condiţiile care au generat situaţia de
dificultate;
c)de a refuza, în condiţii obiective, primirea serviciilor sociale;
d)de a fi informat, în timp util şi în termeni accesibili, asupra:
- drepturilor sociale, măsurilor legale de protecţie şi asupra situaţiilor de risc;
- modificărilor intervenite în acordarea serviciilor sociale;
- oportunităţii acordării altor servicii sociale;
- listei la nivel local cuprinzând furnizorii acreditaţi să acorde servicii sociale;
- regulamentului de ordine internă;
e)de a participa la evaluarea serviciilor sociale primite şi la luarea deciziilor privind intervenţia socială care i se
aplică, putând alege variante de intervenţie, dacă ele există;
f)dreptul de a avea acces la propriul dosar în condițiile legii;
g)de a-şi exprima nemulţumirea cu privire la acordarea serviciilor sociale.
9. Obligaţiile beneficiarului:
9.1.să participe activ în procesul de furnizare a serviciilor sociale şi la reevaluarea şi revizuirea programului
personalizat de intervenție, în raport cu vârsta, situația de dependență,etc;
9.2.să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitatea şi situaţia familială, medicală, economică şi socială şi
să permită furnizorului de servicii sociale verificarea veridicităţii acestora;
9.3.să respecte termenele şi clauzele stabilite în cadrul programului personalizat de intervenție;
9.4.să anunţe orice modificare intervenită în legătură cu situaţia sa personală pe parcursul acordării serviciilor
sociale;
9.5.să respecte regulamentul de ordine internă al furnizorului de servicii sociale (reguli de comportament,
program, persoanele de contact etc.), prevederile regulamentului de organizare și funcționare, precum și regulile
generale de conduită, metodologiile și procedurile de lucru din cadrul centrului;
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10. Soluţionarea reclamaţiilor
10.1.Beneficiarul are dreptul de a formula verbal şi/sau în scris reclamaţii cu privire la acordarea serviciilor
sociale.
10.2.Reclamaţiile pot fi adresate furnizorului de servicii sociale direct sau prin intermediul oricărei persoane din
cadrul echipei de implementare a programului personalizat de intervenție.

11.Litigii
11.1.Litigiile născute în legătură cu încheierea, executarea, modificarea şi încetarea ori alte pretenţii decurgând
din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluţionare pe cale amiabilă.

12. Rezilierea contractului
12.1.Constituie motiv de reziliere a prezentului contract următoarele:
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 către beneficiarul de servicii sociale a regulamentului de ordine interioară al
furnizorului de servicii sociale;
c)încălcarea de către furnizorul de servicii sociale a prevederilor legale cu privire la serviciile sociale, dacă este
invocată de beneficiarul de servicii sociale;
d)retragerea autorizaţiei de funcţionare sau a acreditării furnizorului de servicii sociale;
e)limitarea domeniului de activitate pentru care furnizorul de servicii sociale a fost acreditat, în măsura în care
este afectată acordarea serviciilor către beneficiarul de servicii sociale;
f)schimbarea obiectului de activitate al furnizorului de servicii sociale, în măsura în care este afectată acordarea
serviciilor către beneficiarul de servicii sociale.

13.Încetarea contractului
13.1.Constituie motiv de încetare a prezentului contract următoarele:
a)expirarea duratei pentru care a fost încheiat contractul;
b)acordul părţilor privind încetarea contractului;
c)scopul contractului a fost atins;
d)încălcarea normelor de ordine interioară;
e)forţa majoră, dacă este invocată.
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14.Dispoziţii finale
14.1.Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului contract, de a conveni 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.
14.2.Prevederile prezentului contract se vor completa cu prevederile legislaţiei în vigoare în domeniu.
14.3.Limba care guvernează prezentul contract este limba română.
14.4.Prezentul contract va fi interpretat conform legilor din România.
14.5.Furnizorul de servicii sociale realizează monitorizarea şi evaluarea serviciilor sociale acordate.

*) Anexe la contract:
-Fișa de evaluare/reevaluare nr._______/______________
-Programul personalizat de intervenție (PPI) nr._______/__________
Prezentul contract s-a încheiat în ________ exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

Furnizor de servicii sociale,

Beneficiar,

D.G.A.S.P.C Dolj
Șef centru,

Părinte/ Reprezentant legal

Nume si prenume______________

Nume si prenume______________

Semnatura____________________

Semnatura____________________

Întocmit,
As. social
Nume și prenume__________________
Semnătura________________________
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Anexa nr.2
Denumirea postului: ASISTENT MEDICAL
Atribuții:
1.aplică procedurile medicale în vederea recuperării stării de sănătate a beneficiarilor, conform fișei de
tratament;
2.informează medicul specialist asupra stării beneficiarilor şi eficienței tratamentului;
3.supraveghează starea beneficiarilor pe perioada aplicării procedurilor medicale și informează medicul
specialist despre aceasta;
4.informează beneficiarii despre utilitatea tratamentului pe care îl efectuează, precum şi despre eventualele
efecte secundare care pot apărea;
5.raspunde de buna păstrare şi utilizare a aparaturii, utilajelor şi instrumentelor din dotare;
6.pregateşte şi verifică funcţionarea aparaturii semnalând eventualele defectiuni;
7.acordă asistenţă medicală de urgenţă în limita competenţelor profesionale;
8.asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a
standardelor minime de calitate aplicabile şi a regulamentului de organizare și funcționare a centrului;
9.colaborează cu specialişti din alte servicii/centre în vederea soluţionării cazurilor, identificării de resurse etc.,
cu avizul conducerii ierarhic superioare;
10.monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;
11.sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de nerespectare a
prevederilor regulamentului de organizare și funcționare a centrului etc.;
12.întocmeşte rapoarte periodice, sau ori de câte ori este nevoie, cu privire la activitatea derulată;
13.face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării legislaţiei;
14.îndeplineşte și alte atribuţii specifice prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil, în legislaţia în
vigoare, în regulamentul de organizare şi funcţionare, în metodologiile de organizare şi funcţionare, în
procedurile de lucru, în alte regulamente aplicabile serviciului social, în dispoziţiile şi în notele interne emise de
către conducerea instituţiei şi acţionează, conform dispoziţiilor trasate în situaţii speciale pentru acoperirea
nevoilor identificate;
15.respectă şi promovează drepturile copilului, respectiv ale persoanei adulte cu handicap, respectă şi
promovează interesul superior al copilului, respectiv interesul persoanei adulte cu handicap;
16.răspunde de elaborarea documentelor specifice domeniului propriu de activitate;
17.asigură confidenţialitatea informaţiilor la care are acces.
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Anexa nr.3

Denumirea postului: EDUCATOR
Atribuții:
1.participă alături de echipa centrului la întocmirea evaluării detaliate a beneficiarilor;
2.organizează, răspunde și desfășoară activități instructiv-educative și de ergoterapie în vederea menținerii sau
ameliorării capacităților fizice, psihice și senzoriale;
3.oferă informații aparținătorilor despre evoluția beneficiarului, precum și despre tehnicile și procedurile
folosite în vederea înțelegerii și asigurării continuității terapiei;
4.elaborează și prezintă conducerii necesarul de materiale didactice necesare beneficiarilor de care se ocupă;
5.răspunde de securitatea și integritatea beneficiarilor în timpul programului;
6.asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a
standardelor minime de calitate aplicabile şi a regulamentului de organizare și funcționare a centrului;
7.colaborează cu specialişti din alte servicii/centre în vederea soluţionării cazurilor, identificării de resurse etc.,
cu avizul conducerii ierarhic superioare;
8.monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;
9.sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de nerespectare a
prevederilor regulamentului de organizare și funcționare a centrului etc.;
10.întocmeşte rapoarte periodice, sau ori de câte ori este nevoie, cu privire la activitatea derulată;
11.face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării legislaţiei;
12.îndeplineşte și alte atribuţii specifice prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil, în legislaţia în
vigoare, în regulamentul de organizare şi funcţionare, în metodologiile de organizare şi funcţionare, în
procedurile de lucru, în alte regulamente aplicabile serviciului social, în dispoziţiile şi în notele interne emise de
către conducerea instituţiei şi acţionează, conform dispoziţiilor trasate în situaţii speciale pentru acoperirea
nevoilor identificate;
13.respectă şi promovează drepturile copilului, respectiv ale persoanei adulte cu handicap, respectă şi
promovează interesul superior al copilului, respectiv interesul persoanei adulte cu handicap;
14.răspunde de elaborarea documentelor specifice domeniului propriu de activitate;
15.asigură confidenţialitatea informaţiilor la care are acces.
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Anexa nr.4

Denumirea postului: ASISTENT SOCIAL
Atribuții:
1.participă împreună cu personalul centrului la implementarea standardelor minime de calitate specifice
centrului, în sensul sprijinirii persoanelor cu dizabilităţi – beneficiari, prin informare şi consiliere socială;
2.informează persoanele care se prezintă în centru pentru a cere informaţii despre documentele necesare
întocmirii dosarului de admitere în programul de recuperare;
3.utilizează cu profesionalism şi responsabilitate informaţiile primite în legătură cu beneficiarii, în vederea
evaluării inițiale pentru admiterea în cadrul centrului;
4.participă activ la etapa de reevaluare a beneficiarilor în vederea continuării/sistării serviciilor;
5.asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a
standardelor minime de calitate aplicabile şi a regulamentului de organizare și funcționare a centrului;
6.colaborează cu specialişti din alte servicii/centre în vederea soluţionării cazurilor, identificării de resurse etc.,
cu avizul conducerii ierarhic superioare;
7.monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;
8.sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de nerespectare a
prevederilor regulamentului de organizare și funcționare a centrului etc.;
9.întocmeşte rapoarte periodice, sau ori de câte ori este nevoie, cu privire la activitatea derulată;
10.face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării legislaţiei;
11.îndeplineşte și alte atribuţii specifice prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil, în legislaţia în
vigoare, în regulamentul de organizare şi funcţionare, în metodologiile de organizare şi funcţionare, în
procedurile de lucru, în alte regulamente aplicabile serviciului social, în dispoziţiile şi în notele interne emise de
către conducerea instituţiei şi acţionează, conform dispoziţiilor trasate în situaţii speciale pentru acoperirea
nevoilor identificate;
12.respectă şi promovează drepturile copilului, respectiv ale persoanei adulte cu handicap, respectă şi
promovează interesul superior al copilului, respectiv interesul persoanei adulte cu handicap;
13.răspunde de elaborarea documentelor specifice domeniului propriu de activitate;
14.asigură confidenţialitatea informaţiilor la care are acces.
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Anexa nr.5

Denumirea postului: KINETOTERAPEUT
Atribuții:
1.aplică procedurile de kinetoterapie în vederea recuperării medicale, conform fişei de tratament;
2.informează medicul specialist asupra stării beneficiarilor şi eficienței tratamentului;
3.supraveghează starea beneficiarilor pe perioada aplicării procedurilor de kinetoterapie și informează medicul
specialist despre aceasta;
4.informează beneficiarii despre utilitatea tratamentului pe care îl efectuează, precum şi despre eventualele
efecte secundare care pot apărea;
5.răspunde de buna păstrare şi utilizare a aparaturii, utilajelor şi instrumentelor din dotare;
6.pregateşte şi verifică funcţionarea aparaturii semnalând eventualele defectiuni;
7.acordă asistenţă medicală de urgenţă în limita competenţelor profesionale;
8.asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a
standardelor minime de calitate aplicabile şi a regulamentului de organizare și funcționare a centrului;
9.colaborează cu specialişti din alte servicii/centre în vederea soluţionării cazurilor, identificării de resurse etc.,
cu avizul conducerii ierarhic superioare;
10.monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;
11.sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de nerespectare a
prevederilor regulamentului de organizare și funcționare a centrului etc.;
12.întocmeşte rapoarte periodice, sau ori de câte ori este nevoie, cu privire la activitatea derulată;
13.face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării legislaţiei;
14.îndeplineşte și alte atribuţii specifice prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil, în legislaţia în
vigoare, în regulamentul de organizare şi funcţionare, în metodologiile de organizare şi funcţionare, în
procedurile de lucru, în alte regulamente aplicabile serviciului social, în dispoziţiile şi în notele interne emise de
către conducerea instituţiei şi acţionează, conform dispoziţiilor trasate în situaţii speciale pentru acoperirea
nevoilor identificate;
15.respectă şi promovează drepturile copilului, respectiv ale persoanei adulte cu handicap, respectă şi
promovează interesul superior al copilului, respectiv interesul persoanei adulte cu handicap;
16.răspunde de elaborarea documentelor specifice domeniului propriu de activitate;
17.asigură confidenţialitatea informaţiilor la care are acces.
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Anexa nr.6
Denumirea postului: PSIHOLOG
Atribuții:
1.evaluează pe baza metodologiei specifice profesiunii de psiholog şi respectând normele deontologice,
potențialul beneficiar (în etapa de evaluare inițială)/beneficiarul (după admitere);
2.foloseşte cu profesionalism şi responsabilitate informaţiile primite în legătură cu beneficiarul;
3.oferă beneficiarului sau reprezentantului legal al acestuia, după caz, informaţiile de specialitate cu privire la
starea şi evoluţia psihologică a beneficiarului;
4.oferă consiliere şi suport psihologic atât beneficiarilor cât şi familiei/reprezentantului legal al acestuia în
vederea atingerii obiectivelor planului de consiliere;
5.desfășoară activități de observare, evaluare/reevaluare, diagnostic, intervenție de specialitate, consiliere
individuală și de grup, terapie individuală și de grup a beneficiarilor și folosește suporturile metodologice
adecvate;
7.participă la procesul de evaluare periodică în cadrul echipei multidisciplinare;
8.asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a
standardelor minime de calitate aplicabile şi a regulamentului de organizare și funcționare a centrului;
9.colaborează cu specialişti din alte servicii/centre în vederea soluţionării cazurilor, identificării de resurse etc.,
cu avizul conducerii ierarhic superioare;
10.monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;
11.sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de nerespectare a
prevederilor regulamentului de organizare și funcționare a centrului etc.;
12.întocmeşte rapoarte periodice, sau ori de câte ori este nevoie, cu privire la activitatea derulată;
13.face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării legislaţiei;
14.îndeplineşte și alte atribuţii specifice prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil, în legislaţia în
vigoare, în regulamentul de organizare şi funcţionare, în metodologiile de organizare şi funcţionare, în
procedurile de lucru, în alte regulamente aplicabile serviciului social, în dispoziţiile şi în notele interne emise de
către conducerea instituţiei şi acţionează, conform dispoziţiilor trasate în situaţii speciale pentru acoperirea
nevoilor identificate;
15.respectă şi promovează drepturile copilului, respectiv ale persoanei adulte cu handicap, respectă şi
promovează interesul superior al copilului, respectiv interesul persoanei adulte cu handicap;
16.răspunde de elaborarea documentelor specifice domeniului propriu de activitate;
17.asigură confidenţialitatea informaţiilor la care are acces.
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Anexa nr.7

Denumirea postului: LOGOPED
Atribuții:
1.realizează terapie logopedică prin educație și stimularea vorbirii, limbajului și comunicării;
2.asigură corectarea sau compensarea tulburărilor de ritm și fluență, tulburările limbajului citit, scris și de
calcul, indiferent de logopatie și etiologia acesteia;
3.organizează terapia logopedică;
4.recomandă activitățile ce trebuie continuate după fiecare sesiune de terapie;
5.efectuează recomandări beneficiarilor/aparținătorilor privind tehnicile de comunicare alternative și procedurile
de stimulare a limbajului;
6.oferă consiliere familiei beneficiarilor pentru eficientizarea procesului comunicării și înțelegerea deficitului;
7.asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a
standardelor minime de calitate aplicabile şi a regulamentului de organizare și funcționare a centrului;
8.colaborează cu specialişti din alte servicii/centre în vederea soluţionării cazurilor, identificării de resurse etc.,
cu avizul conducerii ierarhic superioare;
9.monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;
10.sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de nerespectare a
prevederilor regulamentului de organizare și funcționare a centrului etc.;
11.întocmeşte rapoarte periodice, sau ori de câte ori este nevoie, cu privire la activitatea derulată;
12.face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării legislaţiei;
13.îndeplineşte și alte atribuţii specifice prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil, în legislaţia în
vigoare, în regulamentul de organizare şi funcţionare, în metodologiile de organizare şi funcţionare, în
procedurile de lucru, în alte regulamente aplicabile serviciului social, în dispoziţiile şi în notele interne emise de
către conducerea instituţiei şi acţionează, conform dispoziţiilor trasate în situaţii speciale pentru acoperirea
nevoilor identificate;
14.respectă şi promovează drepturile copilului, respectiv ale persoanei adulte cu handicap, respectă şi
promovează interesul superior al copilului, respectiv interesul persoanei adulte cu handicap;
15.răspunde de elaborarea documentelor specifice domeniului propriu de activitate;
16.asigură confidenţialitatea informaţiilor la care are acces.
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Anexa nr. 8

Denumirea postului: EDUCATOR
Atribuții:
1.participă alături de echipa centrului la întocmirea evaluării detaliate a beneficiarilor;
2.organizează, răspunde și desfășoară activități instructiv-educative și de ergoterapie în vederea menținerii sau
ameliorării capacităților fizice, psihice și senzoriale;
3.oferă informații aparținătorilor despre evoluția beneficiarului, precum și despre tehnicile și procedurile
folosite în vederea înțelegerii și asigurării continuității terapiei;
4.elaborează și prezintă conducerii necesarul de materiale didactice necesare beneficiarilor de care se ocupă;
5.răspunde de securitatea și integritatea beneficiarilor în timpul programului;
6.asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a
standardelor minime de calitate aplicabile şi a regulamentului de organizare și funcționare a centrului;
7.colaborează cu specialişti din alte servicii/centre în vederea soluţionării cazurilor, identificării de resurse etc.,
cu avizul conducerii ierarhic superioare;
8.monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;
9.sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de nerespectare a
prevederilor regulamentului de organizare și funcționare a centrului etc.;
10.întocmeşte rapoarte periodice, sau ori de câte ori este nevoie, cu privire la activitatea derulată;
11.face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării legislaţiei;
12.îndeplineşte și alte atribuţii specifice prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil, în legislaţia în
vigoare, în regulamentul de organizare şi funcţionare, în metodologiile de organizare şi funcţionare, în
procedurile de lucru, în alte regulamente aplicabile serviciului social, în dispoziţiile şi în notele interne emise de
către conducerea instituţiei şi acţionează, conform dispoziţiilor trasate în situaţii speciale pentru acoperirea
nevoilor identificate;
13.respectă şi promovează drepturile copilului, respectiv ale persoanei adulte cu handicap, respectă şi
promovează interesul superior al copilului, respectiv interesul persoanei adulte cu handicap;
14.răspunde de elaborarea documentelor specifice domeniului propriu de activitate;
15.asigură confidenţialitatea informaţiilor la care are acces.
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Anexa nr. 9

Denumirea postului: INSPECTOR SPECIALITATE
Atribuții:
1.participă împreună cu personalul centrului la implementarea standardelor minime de calitate specifice
centrului, în sensul sprijinirii persoanelor cu dizabilităţi – beneficiari, prin informare şi consiliere socială;
2.informează persoanele care se prezintă în centru pentru a cere informaţii despre documentele necesare
întocmirii dosarului de admitere în programul de recuperare;
3.utilizează cu profesionalism şi responsabilitate informaţiile primite în legătură cu beneficiarii, în vederea
evaluării inițiale pentru admiterea în cadrul centrului;
4.participă activ la etapa de reevaluare a beneficiarilor în vederea continuării/sistării serviciilor;
5.asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a
standardelor minime de calitate aplicabile şi a regulamentului de organizare și funcționare a centrului;
6.colaborează cu specialişti din alte servicii/centre în vederea soluţionării cazurilor, identificării de resurse etc.,
cu avizul conducerii ierarhic superioare;
7.monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;
8.sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de nerespectare a
prevederilor regulamentului de organizare și funcționare a centrului etc.;
9.întocmeşte rapoarte periodice, sau ori de câte ori este nevoie, cu privire la activitatea derulată;
10.face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării legislaţiei;
11.îndeplineşte și alte atribuţii specifice prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil, în legislaţia în
vigoare, în regulamentul de organizare şi funcţionare, în metodologiile de organizare şi funcţionare, în
procedurile de lucru, în alte regulamente aplicabile serviciului social, în dispoziţiile şi în notele interne emise de
către conducerea instituţiei şi acţionează, conform dispoziţiilor trasate în situaţii speciale pentru acoperirea
nevoilor identificate;
12.respectă şi promovează drepturile copilului, respectiv ale persoanei adulte cu handicap, respectă şi
promovează interesul superior al copilului, respectiv interesul persoanei adulte cu handicap;
13.răspunde de elaborarea documentelor specifice domeniului propriu de activitate;
14.asigură confidenţialitatea informaţiilor la care are acces.
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Anexa nr.10
Denumirea postului: FIZIOKINETOTERAPEUT
Atribuții:
1.aplică procedurile de balneo-fizioterapie în vederea recuperării medicale, conform fişei de tratament;
2.informează medicul specialist asupra stării beneficiarilor şi eficienței tratamentului;
3.supraveghează starea beneficiarilor pe perioada aplicării procedurilor de fizioterapie și informează medicul
specialist despre aceasta;
4.informează beneficiarii despre utilitatea tratamentului pe care îl efectuează, precum şi despre eventualele
efecte secundare care pot apărea;
5.răspunde de buna păstrare şi utilizare a aparaturii, utilajelor şi instrumentelor din dotare;
6.pregateşte şi verifică funcţionarea aparaturii semnalând eventualele defecțiuni;
7.acordă asistenţă medicală de urgenţă în limita competenţelor profesionale;
8.asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a
standardelor minime de calitate aplicabile şi a regulamentului de organizare și funcționare a centrului;
9.colaborează cu specialişti din alte servicii/centre în vederea soluţionării cazurilor, identificării de resurse etc.,
cu avizul conducerii ierarhic superioare;
10.monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;
11.sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de nerespectare a
prevederilor regulamentului de organizare și funcționare a centrului etc.;
12.întocmeşte rapoarte periodice, sau ori de câte ori este nevoie, cu privire la activitatea derulată;
13.face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării legislaţiei;
14.îndeplineşte și alte atribuţii specifice prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil, în legislaţia în
vigoare, în regulamentul de organizare şi funcţionare, în metodologiile de organizare şi funcţionare, în
procedurile de lucru, în alte regulamente aplicabile serviciului social, în dispoziţiile şi în notele interne emise de
către conducerea instituţiei şi acţionează, conform dispoziţiilor trasate în situaţii speciale pentru acoperirea
nevoilor identificate;
15.respectă şi promovează drepturile copilului, respectiv ale persoanei adulte cu handicap, respectă şi
promovează interesul superior al copilului, respectiv interesul persoanei adulte cu handicap;
16.răspunde de elaborarea documentelor specifice domeniului propriu de activitate;
17.asigură confidenţialitatea informaţiilor la care are acces.
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Anexa nr.11

Denumirea postului: ADMINISTRATOR
Atribuții:
1.întocmeşte necesarul de materiale, în funcţie de nevoile identificate la nivelul serviciului social;
2.realizează demersurile necesare pentru aprovizionarea cu materialele şi echipamentele necesere funcţionării
serviciului social;
3.face propuneri pentru programul de investiții și reparații la imobile, alte mijloace fixe și obiecte de inventar;
4.participă la inventarierea patrimoniului;
5.urmărește utilizarea în condiții optime a imobilelor, mijloacelor fixe și obiectelor de inventar din dotarea
centrului;
6.răspunde de întreținerea căilor de acces în stare de utilizare;
7.respectă şi promovează drepturile copilului, respectiv ale persoanei adulte cu handicap, respectă şi
promovează interesul superior al copilului, respectiv interesul persoanei adulte cu handicap;
8.răspunde de elaborarea documentelor specifice domeniului propriu de activitate;
9.asigură confidenţialitatea informaţiilor la care are acces;
10.îndeplineşte atribuţii specifice conform legislaţiei în vigoare, regulamentului de organizare şi funcţionare,
metodologiilor de organizare şi funcţionare, procedurilor de lucru, altor regulamente aplicabile serviciului
social, dispoziţiilor şi notelor interne emise de către conducerea instituţiei şi acţionează, conform dispoziţiilor
trasate, în situaţii speciale, pentru acoperirea nevoilor identificate.
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Anexa nr.12

Denumirea postului: INSPECTOR SPECIALITATE
Atribuții:
1.înregistrează, analizează şi verifică documentele financiar-contabile în conformitate cu normele existente;
2.utilizează diverse programe informatice de specialitate pentru a introduce şi a înregistra datele primare;
3.realizează balanţe contabile, bilanţuri, efectuând rapoarte cu privire la starea financiară a serviciului social;
4.urmărește respectarea standardelor minime cuprinse în legislația în vigoare și încadrarea în alocația zilnică de
hrană prevăzută de legislația în vigoare și Hotărârea Consiliului Județean Dolj, pentru centrele pentru care a fost
desemnat;
5.participă la inventarierea patrimoniului, anual sau ori de câte ori este nevoie;
6.respectă şi promovează drepturile copilului, respectiv ale persoanei adulte cu handicap, respectă şi
promovează interesul superior al copilului, respectiv interesul persoanei adulte cu handicap;
7.răspunde de elaborarea documentelor specifice domeniului propriu de activitate;
8.asigură confidenţialitatea informaţiilor la care are acces;
9.îndeplineşte atribuţii specifice conform legislaţiei în vigoare, regulamentului de organizare şi funcţionare,
metodologiilor de organizare şi funcţionare, procedurilor de lucru, altor regulamente aplicabile serviciului
social, dispoziţiilor şi notelor interne emise de către conducerea instituţiei şi acţionează, conform dispoziţiilor
trasate, în situaţii speciale, pentru acoperirea nevoilor identificate.
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Anexa nr.13

Denumirea postului: MUNCITOR CALIFICAT
Atribuții:
1.desfăşoară activităţi de reparaţii şi întreţinere;
2.asigură utilizarea în condiţii de siguranţă a obiectelor şi echipamentelor pe care le deţine;
3.remediază, ori de câte ori este cazul, defecţiunile apărute la echipamentele și clădirile aflate în dotarea
serviciului social;
4.răspunde de utilizarea rațională a materialelor folosite cu ocazia efectuării reparațiilor și confirmă cantitățile
de materiale folosite;
5.respectă şi promovează drepturile copilului, respectiv ale persoanei adulte cu handicap, respectă şi
promovează interesul superior al copilului, respectiv interesul persoanei adulte cu handicap;
6.răspunde de elaborarea documentelor specifice domeniului propriu de activitate;
7.asigură confidenţialitatea informaţiilor la care are acces;
8.îndeplineşte atribuţii specifice conform legislaţiei în vigoare, regulamentului de organizare şi funcţionare,
metodologiilor de organizare şi funcţionare, procedurilor de lucru, altor regulamente aplicabile serviciului
social, dispoziţiilor şi notelor interne emise de către conducerea instituţiei şi acţionează, conform dispoziţiilor
trasate, în situaţii speciale, pentru acoperirea nevoilor identificate.
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Anexa nr.14

Denumirea postului: ÎNGRIJITOR
Atribuții :
1.desfăşoară activităţi specifice de igienizare a spaţiilor, cu repectarea normelor de siguranţă şi securitate în
vigoare;
2.asigură menţinerea curăţeniei în spaţiile care i-au fost repartizate, conform graficului de lucru şi programului
de activităţi;
3.asigură utilizarea şi depozitarea în condiţii de siguranţă a ustensilelor şi materialelor utilizate;
4.folosește în mod rațional materialele necesare curățeniei și dezinfecției;
5.respectă şi promovează drepturile copilului, respectiv ale persoanei adulte cu handicap, respectă şi
promovează interesul superior al copilului, respectiv interesul persoanei adulte cu handicap;
6.răspunde de elaborarea documentelor specifice domeniului propriu de activitate;
7.asigură confidenţialitatea informaţiilor la care are acces;
8.îndeplineşte atribuţii specifice conform legislaţiei în vigoare, regulamentului de organizare şi funcţionare,
metodologiilor de organizare şi funcţionare, procedurilor de lucru, altor regulamente aplicabile serviciului
social, dispoziţiilor şi notelor interne emise de către conducerea instituţiei şi acţionează, conform dispoziţiilor
trasate, în situaţii speciale, pentru acoperirea nevoilor identificate.
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Anexa nr. 11
la HCJ nr._____/_____

Avizat,
Director General
Florin Stancu

Director General Adjunct
Asistență Socială-Protecția Copilului
Violeta Manea

REGULAMENT de organizare şi funcţionare a serviciului social Centrul de Servicii de
Recuperare și Reabilitare prin Echipa Mobilă-Copii

Art. 1: Definiţie
(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social Centrul de Servicii
de Recuperare și Reabilitare prin Echipa Mobilă-Copii din cadrul Direcției Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului (DGASPC) Dolj, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr._____/________, în
vederea asigurării funcţionării acestuia, cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării
accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind condițiile 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.

Art. 2: Identificarea serviciului social
Serviciul social Centrul de Servicii de Recuperare și Reabilitare prin Echipa Mobilă-Copii, cod serviciu social
8891CZ-C-EM, înfiinţat şi administrat de furnizorul Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Dolj, acreditat conform Certificatului de acreditare nr. 000698/25.04.2014, deține licența de funcționare
definitivă/provizorie nr.____/__________________, cu sediul în Craiova, str. Constantin Lecca nr. 32, jud. Dolj.

Art. 3: Scopul serviciului social
Scopul serviciului social Centrul de Servicii de Recuperare și Reabilitare prin Echipa Mobilă-Copii este
menținerea în mediul familial și creșterea gradului de autonomie și participare socială a copiilor cu
handicap/dizabilități (care din cauza unor afecţiuni fizice, mentale sau senzoriale nu pot desfăşura în mod
normal activităţi cotidiene) prin asigurarea, la domiciliu, a serviciilor specializate de abilitare/reabilitare.
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Art. 4: Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare
(1) Serviciul social Centrul de Servicii de Recuperare și Reabilitare prin Echipa Mobilă-Copii 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 privind protecția și promovarea drepturior
copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea 448/2006 privind protecția și
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare precum
şi ale altor acte normative secundare aplicabile domeniului.
De asemenea, pentru buna organizare și funcționare a serviciului social sunt aplicabile toate actele normative
incidente.
(2) Standard minim de calitate aplicabil: (3) Serviciul social Centrul de Servicii de Recuperare și Reabilitare prin Echipa Mobilă-Copii este înfiinţat prin
Hotărârea Consiliului Judeţean Dolj nr. 13/02.02.2007 şi funcţionează în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Dolj.
Art. 5: Principiile care stau la baza acordării serviciului social
(1) Serviciul social Centrul de Servicii de Recuperare și Reabilitare prin Echipa Mobilă-Copii 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 de Servicii de
Recuperare și Reabilitare prin Echipa Mobilă-Copii 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 sau, după caz, într-un mediu familial;
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;
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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;
o) colaborarea centrului cu serviciul public de asistenţă socială.

Art. 6: Beneficiarii serviciilor sociale
(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate de Centrul de Servicii de Recuperare și Reabilitare prin Echipa
Mobilă-Copii sunt:
-copiii cu handicap/dizabilități îngrijiți în familie;
-copiii cu handicap/dizabilități care beneficiază de măsura plasamentului în rețeaua de asistență maternală sau la
rude/persoane/familii.
(2) Condiţiile de acces/admitere în centru sunt următoarele:
a) Acte necesare:
-cerere de evaluare în vederea admiterii în programul de recuperare;
-copie acte de identitate copil;
-copie acte de identitate părinţi/reprezentant legal;
-copie plan de abilitare-reabilitare emis de Serviciul de Evaluare Complexă a Copilului;
-copie Hotărârea Comisiei pentru Protecţia Copilului (CPC) de încadrare în grad de handicap, după caz;
-copie certificat de încadrare a copilului în grad de handicap, după caz;
-copie decizie de instituire a măsurii de protecție, după caz;
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-copie anchetă socială întocmită de primăria de domiciliu/raport de anchetă socială pentru copiii aflați sub
măsură de protecție specială;
-copie fişa medicală sintetică eliberată de medicul de familie;
-copie alte acte medicale doveditoare ale bolii, respectiv a evoluţiei acesteia (internări în secţii de specialitate,
alte terapii urmate), după caz;
-aviz epidemiologic eliberat de medicul de familie – original;
-contract de furnizare servicii sociale.
b) Criterii de eligibilitate:
-copil cu handicap/dizabilitate;
-domiciliul/reședința pe raza județului Dolj;
-planul de abilitare-reabilitare întocmit de Seviciul de Evaluare Complexă a Copilului recomandă servicii de
natura celor oferite de centru.
-în urma evaluării, echipa multidisciplinară recomandă servicii de abilitare/reabilitare la domiciliu.
c) Având în vedere prevederile standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor,
serviciul social își stabilește proceduri referitoare la admiterea/respingerea admiterii copiilor în programul de
recuperare, cu avizul conducerii Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj.
Aceste proceduri sunt parte integrantă a metodologiei de organizare și funcționare a centrului.
d) Serviciul asigură beneficiarului serviciile necesare în baza unui contract de furnizare servicii sociale, încheiat
în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.
Modelul contractului de furnizare servicii sociale este prezentat în anexa 1 la prezentul Regulament.
Atribuțiile privind semnarea contractului de furnizare servicii sociale revin șefului de centru.
Părţile contractante au posibilitatea modificării şi completării, după caz, a modelului de contract, acesta putând
cuprinde și alte clauze sau clauze specifice, în funcție de standardele minime de calitate aplicabile fiecărui tip de
serviciu, situația particulară a fiecărui beneficiar în parte și particularitățile (modul de organizare și funcționare)
centrului, cu respectarea legislației în vigoare și aprobarea conducerii Direcției Generale de Asistență Socială și
Protecția Copilului Dolj.
e) Serviciile acordate în cadrul centrului sunt gratuite.
(3) Condiţii de încetare a serviciilor:
-la finalizarea programului de recuperare;
-la cererea părintelui/reprezentantului legal, din motive obiective (ex. schimbarea localității de domiciliu sau
accesul în altă unitate de recuperare);
-în cazul în care beneficiarul/părintele/reprezentantul legal nu respectă clauzele contractuale;
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-alte situații care fac imposibilă continuarea programului de recuperare sau atingerea obiectivelor;
-în cazul în care furnizorul de servicii se află în imposibilitatea de a oferi servicii specializate de
abilitare/reabilitare la domiciliu.
(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate de Centrul de Servicii de Recuperare și Reabilitare prin
Echipa Mobilă-Copii 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 conferite de legislația în vigoare.
(5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate de Centrul de Servicii de Recuperare și Reabilitare prin
Echipa Mobilă-Copii 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, precum și regulile generale de conduită, prevederile
regulamentare, metodologiile și procedurile de lucru din cadrul centrului.
Art. 7: Activităţi şi funcţii
(1) Principalele funcţii ale serviciului social Centrul de Servicii de Recuperare și Reabilitare prin Echipa
Mobilă-Copii 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/ familia/reprezentantul
legal, după caz;
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2.activități de abilitare/reabilitare pentru copiii cu handicap/dizabilități, la domiciliul acestora.
b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre
domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi:
1.elaborarea misiunii serviciului social şi afişarea acesteia într-un loc vizibil în cadrul centrului;
2.realizarea de materiale informative;
3.colaborarea cu instituțiile relevante de la nivelul comunității;
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.asigură beneficiarilor asistență și suport în cunoașterea și exercitarea drepturilor lor;
2.promovează și ia măsuri pentru prevenirea și combaterea oricăror forme de tratament abuziv, neglijent,
degradant asupra beneficiarilor;
3.utilizează mijloace de informare și comunicare corecte, transparente și accesibile.
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.dezvoltarea, planificarea, implementarea și îmbunătățirea permanentă a activităților desfășurate în cadrul
serviciului social;
4. măsurarea gradului de satisfacție a beneficiarilor.
5.elaborarea planului anual de acţiune pe baza standardelor minime obligatorii aplicabile;
6. exercitarea controlului managerial intern, în condițiile legislației în vigoare.
e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea următoarelor
activităţi:
1. întocmirea unui proiect de buget care sa reflecte nevoile serviciului social;
2. solicitarea dotărilor necesare bunei funcționări a serviciului social;
3. solicitarea resurselor umane în funcție de serviciile furnizate și legislația în vigoare;
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4. întocmirea fișelor de post ale angajaților;
5. evaluarea performanțelor individuale ale angajaților;
6. elaborarea propunerilor de formare profesională.
Art. 8: Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal
(1) Serviciul social Centrul de Servicii de Recuperare și Reabilitare prin Echipa Mobilă-Copii funcţionează cu
un număr de 16 posturi, conform prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean nr. ........../............................., din
care:
a) personal de conducere: șef centru 1 post;
b) personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă; personal de specialitate şi auxiliar: 12 posturi;
c) personal cu funcţii administrative, gospodărire, întreţinere-reparaţii, deservire: 3 posturi;
d) voluntari: 3 posturi.
(2) Raportul angajat/beneficiar este de: -

Art. 9: Personalul de conducere
(1) Personalul de conducere este asigurat de:
- șef centru;
(2) Atribuţiile personalului de conducere sunt:
a) atribuții generale:
1.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.;
2.elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor şi
întocmeşte informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale (DGASPC Dolj);
3.propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi perfecţionare;
4.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, cu avizul prealabil al conducerii DGASPC Dolj;
5.întocmeşte raportul anual de activitate;
6.asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii centrului, precum și dintre angajații si
beneficiarii centrului;
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7.propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice şi a numărului de personal cu
respectarea prevederilor legale;
8.desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii centrului în comunitate, cu avizul prealabil al conducerii
DGASPC Dolj;
9.ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor
beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce și aduce la cunoștința conducerii DGASPC Dolj
rezultatele analizei;
10.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;
11.organizează activitatea personalului (răspunde de prezența personalului din subordine și de verificarea
zilnică a condicilor de prezență; întocmește lunar graficul, foaia colectivă de prezență pe baza condicii de
prezenţă) şi asigură respectarea timpului de lucru şi a regulamentului de organizare şi funcţionare;
12.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, cu avizul/aprobarea
conducerii DGASPC Dolj;
13.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, cu avizul prealabil al conducerii DGASPC Dolj;
14.participă activ la numirea/eliberarea din funcţie a personalului din cadrul serviciului, în condiţiile legii;
15.întocmeşte proiectul bugetului propriu al serviciului şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar, în limitele
de competență conform legislației în vigoare și le înaintează spre aprobare conducerii DGASPC Dolj;
16.asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi beneficiarilor a prevederilor
din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare;
17.asigură (face demersurile necesare) pentru încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor
sociale, după caz;
18.verifică întocmirea situațiilor statistice;
19.răspunde de gestionarea şi arhivarea documentelor din cadrul centrului și colaborează cu structurile
specializate de la nivelul Direcției privind predarea acestora la arhiva instituției conform nomenclatorului
arhivistic;
20.identifică nevoile de la nivelul centrului și întocmește referate în vederea luării unor decizii de îmbunătățire a
activității și de dotare materială corespunzătoare a structurii organizatorice pe care o conduce;
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21.răspunde de repartizarea sarcinilor personalului din subordine; coordonează și controlează realizarea corectă
și în termen a acestora;
22.răspunde de evaluarea activității profesionale a personalului din subordine, anual, și ori de câte ori este
nevoie;
23.elaborează fișele de post pentru personalul din subordine și răspunde de încărcarea echilibrată cu sarcini a
acestora;
24.participă la acțiunile instituției conform dispozițiilor date de șeful ierarhic superior;
25.programează concediile de odihnă pentru salariații din subordine și urmărește efectuarea acestora și, după
caz, propune rechemarea lor;
26.răspunde de înlocuirea personalului din subordine pe perioada concediilor de odihnă, concediilor medicale,
concediilor fără salariu etc., asigurând desfășurarea optimă a activității;
27.repartizează spre rezolvare corespondența și celelalte lucrări care intră în atribuțiile structurii organizatorice
pe care o conduce și îndrumă personalul din subordine în vederea rezolvării acestora în termenul stabilit;
28.urmărește cunoașterea de către personalul din subordine a legislației specifice domeniului de activitate și
acționează în vederea respectării acesteia;
29.asigură îndrumare și asistență personalului din subordine în vederea realizării sarcinilor de serviciu și
participă la elaborarea sau, după caz, realizarea lucrărilor de complexitate sau importanță deosebită;
30.asigură în conformitate cu legislația în vigoare, respectarea normelor de disciplină de către salariații din
subordine și informează Directorul General de abaterile disciplinare săvârșite de salariații din subordine;
31.răspunde de confidențialitatea datelor și lucrărilor executate, stabilind reguli pentru personalul din subordine
pentru a fi păstrată confidențialitatea acestora;
32.asigură accesul la date a persoanelor din afara instituției (cu temă de control) și informează conducerea
despre modul și stadiul desfășurării controlului;
33.emite note interne pentru personalul din subordine;
34.răspunde de registrele care sunt întocmite în cadrul structurii organizatorice în ceea ce privește realitatea,
legalitatea și corectitudinea datelor ;
35.răspunde de circuitul documentelor de la nivelul structurii organizatorice pe care o conduce;
36.răspunde de elaborarea și respectarea procedurilor scrise și formalizate pentru activitățile desfășurate în
cadrul structurii organizatorice pe care o conduce;
37.aduce la cunoștința personalului din subordine Regulamentul Intern, Regulamentul de Organizare și
Funcționare, Codul etic, Codul de conduită ale DGASPC Dolj, precum și procedurile operaționale, pe bază de
semnatură și răspunde de respectarea prevederilor acestora;
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38.respectă prevederile Regulamentului Intern, Regulamentului de Organizare și Functionare, Codului etic,
Codului de conduită ale DGASPC Dolj, precum și prevederile procedurilor operaționale ale structurii
organizatorice pe care o conduce;
39.primește și soluționează orice alte sarcini dispuse de seful ierarhic superior, pentru buna organizare și
desfășurare a activității la nivelul centrului;
40.îndeplinește și alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil, precum și în actele normative
incidente organizării și desfășurării activității la nivelul centrului.
b.Atribuții de responsabil de proces al sistemului managementului calității:
1.elaborează procedurile operaționale;
2.colaborează îndeaproape cu RMC;
3.inițiază acțiuni de prevenire a apariției oricărei neconformități referitoare la servicii, procese și la sistemul
managementul calității;
4.identifică și înregistrează orice probleme referitoare la servicii, procese și la sistemul managementul calității;
5.inițiază, recomandă sau furnizează soluții pe căi prestabilite;
6.verifică implementarea soluțiilor.
c.Atribuţii specifice implementării și/sau dezvoltării sistemului de control intern managerial:
c.1 Atribuții privind procedurile de sistem/operaționale:
1.stabilește obiectivele specifice și activitățile compartimentului;
2.dispune elaborarea evidenței activităților procedurale pentru procedurile de sistem/operaționale aplicabile la
nivelul compartimentului;
3.dispune transmiterea evidenței activităților procedurale pentru procedurile de sistem, Secretariatului
tehnic al Comisiei de Monitorizare;
4.stabilește persoanele responsabile cu elaborarea procedurilor de sistem/operaționale;
5.verifică Diagrama de proces;
6.verifică procedura de sistem/operaționale și o semnează;
7.retransmite procedura responsabilului cu elaborarea și actualizarea, ori de câte ori este cazul pentru
modificări și completări;
8.dispune transmiterea procedurii Secretariatului tehnic al Comisiei de Monitorizare;
9.dispune măsuri pentru actualizarea procedurilor de sistem/operaționale.
c.2 Atribuții în procesul de gestionare a riscurilor:
-desemnează responsabilul cu riscurile de la nivelul compartimentului;
-analizează, evaluează şi decide asupra riscurilor incluse în Formularele de alertă a riscurilor;
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-aprobă Registrul de riscuri la nivelul compartimentului;
-monitorizează implementarea măsurilor de control aferente Planului de măsuri, aprobat la nivelul entităţii, prin
Fişele de urmărire a riscurilor;
-aprobă Raportul anual privind procesul de gestionare a riscurilor pe compartiment, pe care îl transmite
Secretariatului tehnic al Comisiei de Monitorizare.
c.3 Alte atribuții în domeniul controlului managerial intern:
1.inventariază documentele şi fluxurile de informaţii care intră/ies din structurile organizatorice, respectiv
instituție, procesările care au loc, destinaţiile documentelor, fluxurile de comunicare între structurile
organizatorice din instituție, cu nivelele ierarhic superioare de management şi cu alte entităţi publice;
2.efectuează operaţiunea de autoevaluare a subsistemului de control intern managerial existent la nivelul
structurii organizatorice conduse, prin completarea chestionarului de autoevaluare prevăzut în legislația în
vigoare;
3.ia măsuri pentru îmbunătăţirea subsistemelor de control intern managerial din cadrul structurii organizatorice
conduse.
(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.
Art. 10: Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă. Personal de specialitate şi auxiliar
(1) Personalul de specialitate este:
-2 posturi psiholog (263401);
-2 posturi kinetoterapeut (226405);
-3 posturi asistent social (263501);
-2 posturi educator (235203);
-1 post fiziokinetoterapeut (226401);
-1 post logoped (226603);
-1 post inspector specialitate (logoped) (242203);
(2) Atribuţiile personalului de specialitate sunt prezentate în anexele nr. 2-8, care fac parte integrantă din
prezentul regulament.
11

-psiholog – vezi anexa nr.2, parte integrantă a prezentului regulament;
-kinetoterapeut – vezi anexa nr.3, parte integrantă a prezentului regulament;
-asistent social – vezi anexa nr.4, parte integrantă a prezentului regulament;
-educator – vezi anexa nr.5, parte integrantă a prezentului regulament;
-fiziokinetoterapeut – vezi anexa nr.6, parte integrantă a prezentului regulament;
-logoped – vezi anexa nr.7, parte integrantă a prezentului regulament;
-inspector specialitate (logoped) – vezi anexa nr.8, parte integrantă a prezentului regulament.
Art. 11: Personalul administrativ, gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire
(1) Personalul administrativ asigură activităţile auxiliare serviciului social:
-3 posturi șofer.
(2) Atribuţiile personalului administrativ, gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire sunt prezentate în anexa nr.
9, care face parte integrantă din prezentul regulament.
-șofer - vezi anexa nr.9, parte integrantă a prezentului regulament.
Art. 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) contribuţia persoanelor beneficiare sau a întreţinătorilor acestora, după caz;
b) bugetul local al judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti;
c) bugetele locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, respectiv bugetele locale ale sectoarelor municipiului
Bucureşti;
d) bugetul de stat;
e) donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori juridice din ţară şi din străinătate;
f) fonduri externe rambursabile şi nerambursabile;
g) alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
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Anexa nr.1

Contract de furnizare servicii sociale
Nr__________/data___________________
Părţile contractante:
1. Direcția Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj, acronim D.G.A.S.P.C. Dolj, cu sediul în
Craiova, b-dul Nicolae Titulescu, nr. 22, judeţul Dolj, în calitate de furnizor de servicii sociale, acreditat
conform

certificatului

de

acreditare

_________________________________

nr.

(nume

șef

000698/25.04.2014,
centru)

în

calitate

reprezentat
de

șef

centru

de
al

Centrului______________________________________________________________________
și
2.

_______________________________,

domiciliat/domiciliată

în

localitatea

_______________,

str.__________________ nr________ , judeţul/sectorul ___________________________ , codul numeric
personal ________________________________, posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria _____________ nr.
________________, eliberat/eliberată la data de______________, în calitate de părinte/reprezentant legal
(conform

_____________________________________)

________________________________(numele

si

prenumele

al
copilului),

copilului
născut

la

data

de_______________CNP___________________________, denumit în continuare beneficiar

(1) având în vedere:
-Fișa de evaluare/reevaluare nr._______/______________
-Programul personalizat de intervenție (PPI) nr._______/__________

(2)convin asupra următoarelor:
1.Definiţii:
1.1.contractul pentru furnizarea de servicii sociale - actul juridic încheiat între o persoană fizică sau juridică,
publică ori privată, acreditată conform legii să acorde servicii sociale, denumită furnizor de servicii sociale, şi o
persoană fizică (direct sau prin părinte/reprezentant legal) aflată în situaţie de risc sau de dificultate socială,
denumită beneficiar de servicii sociale, care exprimă acordul de voinţă al acestora în vederea acordării de
servicii sociale;
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1.2.furnizor de servicii sociale - persoana fizică sau juridică, publică ori privată, acreditată conform legii în
vederea acordării de servicii sociale, prevăzută la art. 11 din Ordonanţa Guvernului nr. 68/2003 privind
serviciile sociale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 515/2003, cu modificările şi completările
ulterioare;
1.3.beneficiar de servicii sociale - persoana aflată în situaţie de risc şi de dificultate socială, împreună cu familia
acesteia, care necesită servicii sociale, conform programului personalizat de intervenţie;
1.4.servicii sociale - ansamblu de măsuri şi acţiuni realizate pentru a răspunde nevoilor sociale individuale,
familiale sau de grup, în vederea prevenirii şi depăşirii unor situaţii de dificultate, vulnerabilitate sau de
dependenţă pentru prezervarea autonomiei şi protecţiei persoanei, pentru prevenirea marginalizării şi
excluziunii sociale, pentru promovarea incluziunii sociale şi în scopul creşterii calităţii vieţii, definite în
condiţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului 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 furnizorului 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 programului personalizat de intervenție - modificarea sau completarea adusă
programului personalizat de intervenție pe baza rezultatelor reevaluării situaţiei beneficiarului de servicii
sociale;
1.7.contribuţia beneficiarului de servicii sociale - cotă-parte din costul total al serviciului/serviciilor
acordat/acordate de furnizorul de servicii sociale, în funcţie de tipul serviciului şi de situaţia materială a
beneficiarului de servicii sociale, şi care poate fi în bani, în servicii sau în natură;
1.8.obligaţiile beneficiarului de servicii sociale - totalitatea îndatoririlor pe care beneficiarul de servicii sociale
(direct sau prin părinte/reprezentant legal) şi le asumă prin contract şi pe care le va îndeplini valorificându-şi
maximal potenţialul psiho-fizic;
1.9.standarde minime de calitate - ansamblul de cerinţe privind cadrul organizatoric şi material, resursele umane
şi financiare în vederea atingerii nivelului de performanţă obligatoriu pentru toţi furnizorii de servicii sociale
specializate, aprobate în condiţiile legii;
1.10.modificări de drept ale contractului de acordare de servicii sociale - modificările aduse contractelor de
acordare de servicii sociale în mod independent de voinţa părţilor, în temeiul prevederilor unui act normativ;
1.11.forţa majoră - eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinii acestora,
care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv,
îndeplinirea acestuia;
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1.12.evaluarea iniţială - activitatea de identificare/determinare a naturii cauzelor, a stării actuale de dezvoltare şi
de integrare socială a beneficiarului de servicii sociale, precum şi a prognosticului acestora, efectuată prin
utilizarea de metode şi tehnici specifice profesiilor sociale, de către furnizorul de servicii sociale. Scopurile
evaluării sunt cunoaşterea şi înţelegerea problemelor cu care se confruntă beneficiarul de servicii sociale şi
identificarea măsurilor iniţiale pentru elaborarea planului iniţial de măsuri;
1.13.programul personalizat de intervenție - ansamblul de măsuri şi servicii adecvate şi individualizate potrivit
nevoilor sociale identificate ca urmare 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 generat şi care întreţin situaţia de dificultate în
care acesta se află, precum şi a prognosticului acestora, utilizându-se instrumente şi tehnici standardizate
specifice domeniilor: asistenţă socială, psihologic, educaţional, medical, juridic.

2.Obiectul contractului
2.1. Obiectul contractului îl constituie acordarea serviciilor prevăzute în programul personalizat de intervenție .
2.2. Descrierea serviciilor sociale acordate de furnizorul de servicii sociale:
Conform programului personalizat de intervenție.
3.Costurile serviciilor sociale acordate şi contribuţia beneficiarului de servicii sociale
3.1. Serviciile sociale prevăzute la pct. 2 sunt gratuite.

4.Durata contractului
4.1.Durata

contractului

este

de

la

data

de

______________________________________până

la

data____________________________.
4.2. Durata contractului poate fi prelungită cu acordul părţilor şi numai după evaluarea rezultatelor serviciilor
acordate beneficiarului de servicii sociale şi, după caz, revizuirea programului personalizat de intervenție.

5.Etapele procesului de acordare a serviciilor sociale:
5.1.implementarea activităților prevăzute în programul personalizat de intervenție;
5.2. monitorizarea situației beneficiarului de servicii sociale pe parcursul derulării activităților prevăzute în
programul personalizat de intervenție.
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5.3.revizuirea programului personalizat de intervenție, în vederea adaptării serviciilor sociale la nevoile
beneficiarului.

6.Drepturile furnizorului de servicii sociale:
6.1.de a verifica veridicitatea informaţiilor primite de la beneficiarul de servicii sociale;
6.2.de a sista acordarea serviciilor sociale către beneficiar în cazul în care constată că acesta i-a furnizat
informaţii eronate;
6.3.de a utiliza, în condiţiile legii, date denominalizate în scopul întocmirii de statistici pentru dezvoltarea
serviciilor sociale.
7.Obligaţiile furnizorului de servicii sociale:
7.1.să respecte drepturile şi libertăţile fundamentale ale beneficiarului în acordarea serviciilor sociale, precum şi
drepturile beneficiarului de servicii sociale, rezultate din prezentul contract;
7.2.să acorde servicii sociale prevăzute în programul personalizat de intervenție, cu respectarea acestuia şi a
standardelor minime de calitate a serviciilor sociale;
7.3.să fie receptiv şi să ţină cont de toate eforturile beneficiarului de servicii sociale în îndeplinirea obligaţiilor
contractuale şi să considere că beneficiarul şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale în măsura în care a depus toate
eforturile;
7.4.să informeze beneficiarul de servicii sociale asupra:
- conţinutului serviciilor sociale şi condiţiilor de acordare a acestora;
- oportunităţii acordării altor servicii sociale;
- listei la nivel local cuprinzând furnizorii acreditaţi să acorde servicii sociale;
- regulamentului de ordine internă;
- 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 programul personalizat de intervenție exclusiv în interesul acestuia;
7.6.să respecte, conform legii, confidenţialitatea datelor şi informaţiilor referitoare la beneficiarul de servicii
sociale;
7.7.să ia în considerare dorinţele şi recomandările obiective ale beneficiarului cu privire la acordarea serviciilor
sociale;
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8.Drepturile beneficiarului
8.1.În procesul de acordare a serviciilor sociale prevăzute la pct. 2, furnizorul de servicii sociale va respecta
drepturile şi libertăţile fundamentale ale beneficiarului de servicii sociale.
8.2.Beneficiarul are următoarele drepturi contractuale:
a)de a primi servicii sociale prevăzute în programul personalizat de intervenție;
b)de a i se asigura continuitatea serviciilor sociale atât timp cât se menţin condiţiile care au generat situaţia de
dificultate;
c)de a refuza, în condiţii obiective, primirea serviciilor sociale;
d)de a fi informat, în timp util şi în termeni accesibili, asupra:
- drepturilor sociale, măsurilor legale de protecţie şi asupra situaţiilor de risc;
- modificărilor intervenite în acordarea serviciilor sociale;
- oportunităţii acordării altor servicii sociale;
- listei la nivel local cuprinzând furnizorii acreditaţi să acorde servicii sociale;
- regulamentului de ordine internă;
e)de a participa la evaluarea serviciilor sociale primite şi la luarea deciziilor privind intervenţia socială care i se
aplică, putând alege variante de intervenţie, dacă ele există;
f)dreptul de a avea acces la propriul dosar în condițiile legii;
g)de a-şi exprima nemulţumirea cu privire la acordarea serviciilor sociale.
9. Obligaţiile beneficiarului:
9.1.să participe activ în procesul de furnizare a serviciilor sociale şi la reevaluarea şi revizuirea programului
personalizat de intervenție, în raport cu vârsta, situația de dependență,etc;
9.2.să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitatea şi situaţia familială, medicală, economică şi socială şi
să permită furnizorului de servicii sociale verificarea veridicităţii acestora;
9.3.să respecte termenele şi clauzele stabilite în cadrul programului personalizat de intervenție;
9.4.să anunţe orice modificare intervenită în legătură cu situaţia sa personală pe parcursul acordării serviciilor
sociale;
9.5.să respecte regulamentul de ordine internă al furnizorului de servicii sociale (reguli de comportament,
program, persoanele de contact etc.), prevederile regulamentului de organizare și funcționare, precum și regulile
generale de conduită, metodologiile și procedurile de lucru din cadrul centrului;
10. Soluţionarea reclamaţiilor
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10.1.Beneficiarul are dreptul de a formula verbal şi/sau în scris reclamaţii cu privire la acordarea serviciilor
sociale.
10.2.Reclamaţiile pot fi adresate furnizorului de servicii sociale direct sau prin intermediul oricărei persoane din
cadrul echipei de implementare a programului personalizat de intervenție.

11.Litigii
11.1.Litigiile născute în legătură cu încheierea, executarea, modificarea şi încetarea ori alte pretenţii decurgând
din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluţionare pe cale amiabilă.

12. Rezilierea contractului
12.1.Constituie motiv de reziliere a prezentului contract următoarele:
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 către beneficiarul de servicii sociale a regulamentului de ordine interioară al
furnizorului de servicii sociale;
c)încălcarea de către furnizorul de servicii sociale a prevederilor legale cu privire la serviciile sociale, dacă este
invocată de beneficiarul de servicii sociale;
d)retragerea autorizaţiei de funcţionare sau a acreditării furnizorului de servicii sociale;
e)limitarea domeniului de activitate pentru care furnizorul de servicii sociale a fost acreditat, în măsura în care
este afectată acordarea serviciilor către beneficiarul de servicii sociale;
f)schimbarea obiectului de activitate al furnizorului de servicii sociale, în măsura în care este afectată acordarea
serviciilor către beneficiarul de servicii sociale.

13.Încetarea contractului
13.1.Constituie motiv de încetare a prezentului contract următoarele:
a)expirarea duratei pentru care a fost încheiat contractul;
b)acordul părţilor privind încetarea contractului;
c)scopul contractului a fost atins;
d)încălcarea normelor de ordine interioară;
e)forţa majoră, dacă este invocată.
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14.Dispoziţii finale
14.1.Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului contract, de a conveni 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.
14.2.Prevederile prezentului contract se vor completa cu prevederile legislaţiei în vigoare în domeniu.
14.3.Limba care guvernează prezentul contract este limba română.
14.4.Prezentul contract va fi interpretat conform legilor din România.
14.5.Furnizorul de servicii sociale realizează monitorizarea şi evaluarea serviciilor sociale acordate.

*) Anexe la contract:
-Fișa de evaluare/reevaluare nr._______/______________
-Programul personalizat de intervenție (PPI) nr._______/__________
Prezentul contract s-a încheiat în ________ exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

Furnizor de servicii sociale,

Beneficiar,

D.G.A.S.P.C Dolj
Șef centru,

Părinte/ Reprezentant legal

Nume si prenume______________

Nume si prenume______________

Semnatura____________________

Semnatura____________________

Întocmit,
As. social
Nume și prenume__________________
Semnătura________________________

19

Anexa nr.2
Denumirea postului: PSIHOLOG
Atribuții:
1.evaluează pe baza metodologiei specifice profesiunii de psiholog şi respectând normele deontologice,
potențialul beneficiar (în etapa de evaluare inițială)/beneficiarul (după admitere);
2.foloseşte cu profesionalism şi responsabilitate informaţiile primite în legătură cu beneficiarul;
3.oferă beneficiarului sau reprezentantului legal al acestuia, după caz, informaţiile de specialitate cu privire la
starea şi evoluţia psihologică a beneficiarului;
4.oferă consiliere şi suport psihologic atât beneficiarului cât şi familiei/reprezentantului legal al acestuia în
vederea atingerii obiectivelor planului de consiliere;
5.desfășoară activități de observare, evaluare/reevaluare, diagnostic, intervenție de specialitate, consiliere
individuală și de grup, terapie individuală și de grup a beneficiarilor și folosește suporturile metodologice
adecvate;
7.participă la procesul de evaluare periodică în cadrul echipei multidisciplinare;
8.asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a
standardelor minime de calitate aplicabile şi a regulamentului de organizare și funcționare a centrului;
9.colaborează cu specialişti din alte servicii/centre în vederea soluţionării cazurilor, identificării de resurse etc.,
cu avizul conducerii ierarhic superioare;
10.monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;
11.sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de nerespectare a
prevederilor regulamentului de organizare și funcționare a centrului etc.;
12.întocmeşte rapoarte periodice, sau ori de câte ori este nevoie, cu privire la activitatea derulată;
13.face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării legislaţiei;
14.îndeplineşte și alte atribuţii specifice prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil, în legislaţia în
vigoare, în regulamentul de organizare şi funcţionare, în metodologiile de organizare şi funcţionare, în
procedurile de lucru, în alte regulamente aplicabile serviciului social, în dispoziţiile şi în notele interne emise de
către conducerea instituţiei şi acţionează, conform dispoziţiilor trasate în situaţii speciale pentru acoperirea
nevoilor identificate;
15.respectă şi promovează drepturile copilului, respectiv ale persoanei adulte cu handicap, respectă şi
promovează interesul superior al copilului, respectiv interesul persoanei adulte cu handicap;
16.răspunde de elaborarea documentelor specifice domeniului propriu de activitate;
17.asigură confidenţialitatea informaţiilor la care are acces.
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Anexa nr.3

Denumirea postului: KINETOTERAPEUT
Atribuții:
1.aplică procedurile de kinetoterapie în vederea recuperării medicale, conform fişei de tratament;
2.informează medicul specialist asupra stării beneficiarilor şi eficienței tratamentului;
3.supraveghează starea beneficiarilor pe perioada aplicării procedurilor de kinetoterapie și informează medicul
specialist despre aceasta;
4.informează beneficiarii despre utilitatea tratamentului pe care îl efectuează, precum şi despre eventualele
efecte secundare care pot apărea;
5.răspunde de buna păstrare şi utilizare a aparaturii, utilajelor şi instrumentelor din dotare;
6.pregateşte şi verifică funcţionarea aparaturii semnalând eventualele defectiuni;
7.acordă asistenţă medicală de urgenţă în limita competenţelor profesionale;
8.asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a
standardelor minime de calitate aplicabile şi a regulamentului de organizare și funcționare a centrului;
9.colaborează cu specialişti din alte servicii/centre în vederea soluţionării cazurilor, identificării de resurse etc.,
cu avizul conducerii ierarhic superioare;
10.monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;
11.sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de nerespectare a
prevederilor regulamentului de organizare și funcționare a centrului etc.;
12.întocmeşte rapoarte periodice, sau ori de câte ori este nevoie, cu privire la activitatea derulată;
13.face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării legislaţiei;
14.îndeplineşte și alte atribuţii specifice prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil, în legislaţia în
vigoare, în regulamentul de organizare şi funcţionare, în metodologiile de organizare şi funcţionare, în
procedurile de lucru, în alte regulamente aplicabile serviciului social, în dispoziţiile şi în notele interne emise de
către conducerea instituţiei şi acţionează, conform dispoziţiilor trasate în situaţii speciale pentru acoperirea
nevoilor identificate;
15.respectă şi promovează drepturile copilului, respectiv ale persoanei adulte cu handicap, respectă şi
promovează interesul superior al copilului, respectiv interesul persoanei adulte cu handicap;
16.răspunde de elaborarea documentelor specifice domeniului propriu de activitate;
17.asigură confidenţialitatea informaţiilor la care are acces.
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Anexa nr.4

Denumirea postului: ASISTENT SOCIAL
Atribuții:
1.asigură persoanelor cu dizabilităţi – beneficiari, informare şi consiliere socială;
2.informează persoanele care solicită informaţii despre documentele necesare întocmirii dosarului de admitere
în programul de recuperare;
3.utilizează cu profesionalism şi responsabilitate informaţiile primite în legătură cu beneficiarii, în vederea
evaluării inițiale pentru admiterea în cadrul programului de recuperare;
4.participă activ la etapa de reevaluare a beneficiarilor în vederea continuării/sistării serviciilor.
5.asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a
standardelor minime de calitate aplicabile şi a regulamentului de organizare și funcționare a centrului;
6.colaborează cu specialişti din alte servicii/centre în vederea soluţionării cazurilor, identificării de resurse etc.,
cu avizul conducerii ierarhic superioare;
7.monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;
8.sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de nerespectare a
prevederilor regulamentului de organizare și funcționare a centrului etc.;
9.întocmeşte rapoarte periodice, sau ori de câte ori este nevoie, cu privire la activitatea derulată;
10.face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării legislaţiei;
11.îndeplineşte și alte atribuţii specifice prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil, în legislaţia în
vigoare, în regulamentul de organizare şi funcţionare, în metodologiile de organizare şi funcţionare, în
procedurile de lucru, în alte regulamente aplicabile serviciului social, în dispoziţiile şi în notele interne emise de
către conducerea instituţiei şi acţionează, conform dispoziţiilor trasate în situaţii speciale pentru acoperirea
nevoilor identificate;
12.respectă şi promovează drepturile copilului, respectiv ale persoanei adulte cu handicap, respectă şi
promovează interesul superior al copilului, respectiv interesul persoanei adulte cu handicap;
13.răspunde de elaborarea documentelor specifice domeniului propriu de activitate;
14.asigură confidenţialitatea informaţiilor la care are acces.
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Anexa nr.5

Denumirea postului: EDUCATOR
Atribuții:
1.participă alături de echipa centrului la întocmirea evaluării detaliate a beneficiarilor;
2.organizează, răspunde și desfășoară activități instructiv-educative și de ergoterapie în vederea menținerii sau
ameliorării capacităților fizice, psihice și senzoriale;
3.oferă informații aparținătorilor despre evoluția beneficiarului, precum și despre tehnicile și procedurile
folosite în vederea înțelegerii și asigurării continuității terapiei;
4.elaborează și prezintă conducerii necesarul de materiale didactice necesare beneficiarilor de care se ocupă;
5.răspunde de securitatea și integritatea beneficiarilor în timpul programului;
6.asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a
standardelor minime de calitate aplicabile şi a regulamentului de organizare și funcționare a centrului;
7.colaborează cu specialişti din alte servicii/centre în vederea soluţionării cazurilor, identificării de resurse etc.,
cu avizul conducerii ierarhic superioare;
8.monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;
9.sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de nerespectare a
prevederilor regulamentului de organizare și funcționare a centrului etc.;
10.întocmeşte rapoarte periodice, sau ori de câte ori este nevoie, cu privire la activitatea derulată;
11.face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării legislaţiei;
12.îndeplineşte și alte atribuţii specifice prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil, în legislaţia în
vigoare, în regulamentul de organizare şi funcţionare, în metodologiile de organizare şi funcţionare, în
procedurile de lucru, în alte regulamente aplicabile serviciului social, în dispoziţiile şi în notele interne emise de
către conducerea instituţiei şi acţionează, conform dispoziţiilor trasate în situaţii speciale pentru acoperirea
nevoilor identificate;
13.respectă şi promovează drepturile copilului, respectiv ale persoanei adulte cu handicap, respectă şi
promovează interesul superior al copilului, respectiv interesul persoanei adulte cu handicap;
14.răspunde de elaborarea documentelor specifice domeniului propriu de activitate;
15.asigură confidenţialitatea informaţiilor la care are acces.
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Anexa nr.6
Denumirea postului: FIZIOKINETOTERAPEUT
Atribuții:
1.aplică procedurile de balneo-fizioterapie în vederea recuperării medicale, conform fişei de tratament;
2.informează medicul specialist asupra stării beneficiarilor şi eficienței tratamentului;
3.supraveghează starea beneficiarilor pe perioada aplicării procedurilor de fizioterapie și informează medicul
specialist despre aceasta;
4.informează beneficiarii despre utilitatea tratamentului pe care îl efectuează, precum şi despre eventualele
efecte secundare care pot apărea;
5.răspunde de buna păstrare şi utilizare a aparaturii, utilajelor şi instrumentelor din dotare;
6.pregateşte şi verifică funcţionarea aparaturii semnalând eventualele defecțiuni;
7.acordă asistenţă medicală de urgenţă în limita competenţelor profesionale;
8.asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a
standardelor minime de calitate aplicabile şi a regulamentului de organizare și funcționare a centrului;
9.colaborează cu specialişti din alte servicii/centre în vederea soluţionării cazurilor, identificării de resurse etc.,
cu avizul conducerii ierarhic superioare;
10.monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;
11.sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de nerespectare a
prevederilor regulamentului de organizare și funcționare a centrului etc.;
12.întocmeşte rapoarte periodice, sau ori de câte ori este nevoie, cu privire la activitatea derulată;
13.face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării legislaţiei;
14.îndeplineşte și alte atribuţii specifice prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil, în legislaţia în
vigoare, în regulamentul de organizare şi funcţionare, în metodologiile de organizare şi funcţionare, în
procedurile de lucru, în alte regulamente aplicabile serviciului social, în dispoziţiile şi în notele interne emise de
către conducerea instituţiei şi acţionează, conform dispoziţiilor trasate în situaţii speciale pentru acoperirea
nevoilor identificate;
15.respectă şi promovează drepturile copilului, respectiv ale persoanei adulte cu handicap, respectă şi
promovează interesul superior al copilului, respectiv interesul persoanei adulte cu handicap;
16.răspunde de elaborarea documentelor specifice domeniului propriu de activitate;
17.asigură confidenţialitatea informaţiilor la care are acces.
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Anexa nr.7
Denumirea postului: LOGOPED
Atribuții:
1.realizează terapie logopedică prin educație și stimularea vorbirii, limbajului și comunicării;
2.asigură corectarea sau compensarea tulburărilor de ritm și fluență, tulburările limbajului citit, scris și de
calcul, indiferent de logopatie și etiologia acesteia;
3.organizează terapia logopedică;
4. recomandă activitățile ce trebuie continuate după fiecare sesiune de terapie;
5.efectuează recomandări beneficiarilor/aparținătorilor privind tehnicile

de comunicare alternative și

procedurile de stimulare a limbajului;
6.oferă consiliere familiei beneficiarilor pentru eficientizarea procesului comunicării și înțelegerea deficitului;
7.asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a
standardelor minime de calitate aplicabile şi a regulamentului de organizare și funcționare a centrului;
8.colaborează cu specialişti din alte servicii/centre în vederea soluţionării cazurilor, identificării de resurse etc.,
cu avizul conducerii ierarhic superioare;
9.monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;
10.sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de nerespectare a
prevederilor regulamentului de organizare și funcționare a centrului etc.;
11.întocmeşte rapoarte periodice, sau ori de câte ori este nevoie, cu privire la activitatea derulată;
12.face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării legislaţiei;
13.îndeplineşte și alte atribuţii specifice prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil, în legislaţia în
vigoare, în regulamentul de organizare şi funcţionare, în metodologiile de organizare şi funcţionare, în
procedurile de lucru, în alte regulamente aplicabile serviciului social, în dispoziţiile şi în notele interne emise de
către conducerea instituţiei şi acţionează, conform dispoziţiilor trasate în situaţii speciale pentru acoperirea
nevoilor identificate;
14.respectă şi promovează drepturile copilului, respectiv ale persoanei adulte cu handicap, respectă şi
promovează interesul superior al copilului, respectiv interesul persoanei adulte cu handicap;
15.răspunde de elaborarea documentelor specifice domeniului propriu de activitate;
16.asigură confidenţialitatea informaţiilor la care are acces.
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Anexa nr.8
Denumirea postului: INSPECTOR SPECIALITATE (LOGOPED)
Atribuții:
1.realizează terapie logopedică prin educație și stimularea vorbirii, limbajului și comunicării;
2.asigură corectarea sau compensarea tulburărilor de ritm și fluență, tulburările limbajului citit, scris și de
calcul, indiferent de logopatie și etiologia acesteia;
3.organizează terapia logopedică;
4. recomandă activitățile ce trebuie continuate după fiecare sesiune de terapie;
5.efectuează recomandări beneficiarilor/aparținătorilor privind tehnicile

de comunicare alternative și

procedurile de stimulare a limbajului;
6.oferă consiliere familiei beneficiarilor pentru eficientizarea procesului comunicării și înțelegerea deficitului;
7.asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a
standardelor minime de calitate aplicabile şi a regulamentului de organizare și funcționare a centrului;
8.colaborează cu specialişti din alte servicii/centre în vederea soluţionării cazurilor, identificării de resurse etc.,
cu avizul conducerii ierarhic superioare;
9.monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;
10.sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de nerespectare a
prevederilor regulamentului de organizare și funcționare a centrului etc.;
11.întocmeşte rapoarte periodice, sau ori de câte ori este nevoie, cu privire la activitatea derulată;
12.face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării legislaţiei;
13.îndeplineşte și alte atribuţii specifice prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil, în legislaţia în
vigoare, în regulamentul de organizare şi funcţionare, în metodologiile de organizare şi funcţionare, în
procedurile de lucru, în alte regulamente aplicabile serviciului social, în dispoziţiile şi în notele interne emise de
către conducerea instituţiei şi acţionează, conform dispoziţiilor trasate în situaţii speciale pentru acoperirea
nevoilor identificate;
14.respectă şi promovează drepturile copilului, respectiv ale persoanei adulte cu handicap, respectă şi
promovează interesul superior al copilului, respectiv interesul persoanei adulte cu handicap;
15.răspunde de elaborarea documentelor specifice domeniului propriu de activitate;
16.asigură confidenţialitatea informaţiilor la care are acces.
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Anexa nr.9
Denumirea postului: ȘOFER
1.efectuează transportul pe rutele şi traseele indicate în foaia de parcurs;
2.respectă normele de circulaţie pe drumurile publice, normele de protecţia muncii şi intervenţie în caz de
accidente;
3.predă autovehiculul împreună cu documentele justificative ale cursei după terminarea programului de lucru.
4.sesizează în scris comisia tehnică în legatură cu orice defecțiune a autovehicului pe care îl conduce;
5.are obligația să anunțe șeful ierarhic cu 14 zile înainte să expire CASCO, RCA, ITP și ROVINIETA;
6.respectă şi promovează drepturile copilului, respectiv ale persoanei adulte cu handicap, respectă şi
promovează interesul superior al copilului, respectiv interesul persoanei adulte cu handicap;
7.răspunde de elaborarea documentelor specifice domeniului propriu de activitate;
8.asigură confidenţialitatea informaţiilor la care are acces;
9.îndeplineşte atribuţii specifice conform legislaţiei în vigoare, regulamentului de organizare şi funcţionare,
metodologiilor de organizare şi funcţionare, procedurilor de lucru, altor regulamente aplicabile serviciului
social, dispoziţiilor şi notelor interne emise de către conducerea instituţiei şi acţionează, conform dispoziţiilor
trasate, în situaţii speciale, pentru acoperirea nevoilor identificate.
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Anexa nr. 12
la HCJ nr._____/_____

Avizat,
Director General
Florin Stancu

Director General Adjunct
Asistență Socială-Persoane Adulte
Maria Manolache

REGULAMENT de organizare şi funcţionare
a serviciului social
Locuința Maxim Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilități “Ceahlăul”
(LMP Ceahlăul)

Art. 1: Definiţie
(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social Locuința
Maxim Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilități “Ceahlăul” (LMP Ceahlăul) din cadrul Direcției
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Dolj, aprobat prin Hotărârea Consiliului
Judeţean Dolj nr.______/_____________, 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.

Art. 2: Identificarea serviciului social
Serviciul social Locuința Maxim Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilități “Ceahlăul” (LMP
Ceahlăul), cod serviciu social 8790 CR-D-VII, este înfiinţat şi administrat de furnizorul Direcţia Generală
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj, acreditat conform Certificatului de acreditare nr.
000698/25.04.2014, deţine Licenţa de funcţionare provizorie nr. D725/25.05.2020, cu sediul în Craiova, str.
Ceahlăului nr. 23, jud. Dolj.

Art. 3: Scopul serviciului social
Scopul serviciului social Locuința Maxim Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilități “Ceahlăul”
(LMP Ceahlăul) este asigurarea găzduirii și realizarea unor activități corespunzătoare nevoilor individuale
1

specifice ale persoanelor adulte cu dizabilități, la sediul centrului de zi, în spațiu liber sau, după caz, în
locuință, pe perioadă determinată, în vederea pregătirii pentru viață independentă.
Art. 4: Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare
(1) Serviciul social Locuința Maxim Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilități “Ceahlăul” (LMP
Ceahlăul) 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, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, precum şi ale altor acte normative secundare aplicabile domeniului.
De asemenea, pentru buna organizare și funcționare a serviciului social sunt aplicabile toate actele
normative incidente.
(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul nr. 82/2019 privind aprobarea standardelor specifice
minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități.
(3) Serviciul social Locuința Maxim Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilități “Ceahlăul” (LMP
Ceahlăul) este înfiinţat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Dolj nr. 4/30.01.2020 şi funcţionează în cadrul
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj.
Art. 5: Principiile care stau la baza acordării serviciului social
(1) Serviciul social Locuința Maxim Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilități “Ceahlăul” (LMP
Ceahlăul) 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 Locuinței Maxim Protejată
pentru Persoane Adulte cu Dizabilități “Ceahlăul” (LMP Ceahlăul) 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;
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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 locuinței cu serviciul public de asistenţă socială.

Art. 6: Beneficiarii serviciilor sociale
(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Locuința Maxim Protejată pentru Persoane Adulte cu
Dizabilități

“Ceahlăul”

(LMP

Ceahlăul)

sunt

persoane

adulte

cu

dizabilități

pentru

care

certificatele/deciziile de încadrare în grad de handicap sunt în termen de valabilitate și cărora li s-a stabilit o
măsură de protecţie în cadrul locuinței, conform criteriilor de admitere.
(2) Condiţiile de acces/admitere în locuință sunt următoarele:
a) Acte necesare la dosarul beneficiarului:
-cerere de admitere în locuință;
-copie de pe actele de identitate și stare civilă, după caz;
-dispozitia de curatelă, dacă este cazul;
-copie de pe actul de identitate al curatorului/reprezentantului legal, după caz;
-copie de pe documentul care atestă încadrarea în grad de handicap în termen de valabilitate, PIS,PIRIS;
-ultimul talon de pensie sau adeverinţă de venit;
-documente doveditoare a situaţiei locative;
-raportul de anchetă socială;
-investigaţii paraclinice;
-dovada eliberată de serviciul specializat al primăriei în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa
persoana cu handicap, prin care se atestă că acesteia nu i s-au putut asigura protecţia şi îngrijirea la domiciliu
sau în cadrul altor servicii din comunitate;
-angajament de plată, după caz;
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-contractul pentru acordarea de servicii sociale;
-decizia de admitere.
b) Criterii de eligibilitate a beneficiarilor:
-este persoană adultă încadrată în grad de handicap, cu domiciliul/reședința pe raza judeţului Dolj;
-nu realizează venituri proprii sau veniturile sale ori ale susţinătorilor legali nu sunt suficiente pentru
asigurare unui trai decent şi mediu sigur de viaţă;
-nu are locuinţă şi/sau nici posibilitatea de a-şi asigura condiţiile de locuit pe baza resurselor proprii;
-deține documente prin care se recomandă îngrijirea și asistarea în regim instituționalizat și/sau orice alte
documente care îi conferă dreptul de a fi asistat și îngrijit într-un serviciu social cu cazare.
c) Demersurile privind admiterea beneficiarilor în cadrul Locuinței Maxim Protejată pentru Persoane Adulte
cu Dizabilități “Ceahlăul” (LMP Ceahlăul) se realizează la nivelul structurilor din cadrul Direcţiei Generale
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj, cu atribuții în acest sens.
Admiterea în cadrul locuinței, respectiv respingerea cererii de admitere, se stabilesc de către Comisia de
Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Dolj.
d) Locuința asigură beneficiarului serviciile necesare în baza unui contract pentru acordarea de servicii
sociale, încheiat în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.
Modelul contractului pentru acordarea de servicii sociale este prezentat în anexa nr. 1 la prezentul
Regulament.
Părţile contractante au posibilitatea modificării şi completării, după caz, a modelului de contract pentru
acordarea de servicii sociale, acesta putând cuprinde și alte clauze sau clauze specifice, în funcție de
standardele minime de calitate aplicabile fiecărui tip de serviciu, situația particulară a fiecărui beneficiar în
parte și particularitățile (model de organizare și funcționare) centrului, cu respectarea legislației în vigoare și
aprobarea conducerii Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj.
e) Beneficiarii centrului/susţinătorii legali care realizează venituri au obligaţia să plătească lunar o
contribuţie de întreţinere, în condițiile legii, conform angajamentului de plată care se semnează prealabil
admiterii în centru.
Persoanele obligate la plata contribuției de întreținere, precum și nivelul contribuției de întreținere datorată
de către persoanele beneficiare sau de susținătorii legali ai acestora, se stabilesc, în condițiile legii, de către
Comisia de stabilire a contribuţiei de întreţinere constituită la nivelul DGASPC Dolj prin dispoziția
directorului general.
(3) Condiţii de încetare a serviciilor în cadrul Locuinței Maxim Protejată pentru Persoane Adulte cu
Dizabilități “Ceahlăul” (LMP Ceahlăul):
Principalele situaţii în care se poate suspenda acordarea serviciilor pentru un beneficiar sunt:
-la cererea beneficiarului/reprezentantului legal pentru revenire în familie, cu acordul acesteia, pentru o
perioadă de maxim 15 zile;
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-la cererea beneficiarului/reprezentantului legal pentru o perioadă de maxim 60 zile, în baza acordului scris
al persoanei care va asigura găzduirea şi îngrijirea pe perioada respectivă şi a anchetei sociale realizată de
personal din cadrul locuinței;
-în caz de internare în spital cu o durată mai mare de 30 de zile;
-în caz de transfer într-o altă instituţie, pentru efectuarea de programe specializate, cu acordul scris al
instituţiei către care se efectuează transferul şi acordul beneficiarului sau reprezentantului legal.
Principalele situaţii în care se poate înceta acordarea serviciilor pentru un beneficiar sunt:
-la cererea scrisă a beneficiarului care are prezervată capacitatea de discernământ; dacă este de acord,
beneficiarul va comunica în cererea scrisă domiciliul sau reşedinţa unde pleacă după încetarea acordării
serviciului; în situaţia în care beneficiarul comunică adresa, în termen de 5 zile, furnizorul de servicii sociale
va notifica serviciul public de asistenţă socială pe a cărei rază teritorială va locui beneficiarul;
-la cererea reprezentantului legal, însoţită de un angajament scris prin care acesta se obligă să asigure
găzduirea, îngrijirea şi întreţinerea beneficiarului; în termen de 48 ore de la încetarea acordării serviciilor,
furnizorul de servicii sociale va notifica serviciul public de asistenţă socială pe a cărei rază teritorială va
locui beneficiarul;
-transfer în altă instituţie rezidenţială, la cererea scrisă a beneficiarului/reprezentantului legal, cu acordul
instituţiei respective;
-la expirarea termenului prevăzut în contract;
-locuința protejată nu mai poate acorda serviciile corespunzătoare sau se închide, cu obligaţia de a soluţiona
împreună cu beneficiarii sau reprezentanţii legali, cu 30 de zile anterior datei încetării, transferul
beneficiarului/beneficiarilor;
-în cazul în care beneficiarul nu respectă clauzele contractuale şi/sau nu respectă în mod regulat Regulile
casei, pe baza hotărârii unei comisii formate din coordonatorul locuinței protejate, un reprezentant al
furnizorului de servicii sociale, managerul de caz sau un reprezentant al personalului locuinței protejate şi 2
reprezentanţi ai beneficiarilor;
-în cazuri de forţă majoră (cataclisme naturale, incendii, apariţia unui focar de infecţie, suspendarea licenţei
de funcţionare, altele); în aceste situaţii, furnizorul de servicii sociale asigură, în condiţii de siguranţă,
transferul beneficiarilor în servicii sociale similare;
-în caz de deces al beneficiarului.
(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Locuința Maxim Protejată pentru Persoane Adulte
cu Dizabilități “Ceahlăul” (LMP Ceahlăul) 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 conferite de legislația în vigoare.
(5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Locuința Maxim Protejată pentru Persoane Adulte
cu Dizabilități “Ceahlăul” (LMP Ceahlăul) 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, precum și regulile generale de conduită, prevederile
regulamentare, metodologiile și procedurile de lucru din cadrul locuinței.
Art. 7: Activităţi şi funcţii
Principalele funcţii ale serviciului social Locuința Maxim Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilități
“Ceahlăul” (LMP Ceahlăul) sunt următoarele:
a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarelor
activităţi:
1.reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară/reprezentantul
legal, după caz;
2.activități de informare și consiliere socială;
3.consiliere psihologică;
4.activități de abilitare și reabilitare;
5.activități de îngrijire și asistență;
6.dezvoltarea/consolidarea deprinderilor de viață independentă;
7.activități de îmbunătățire a nivelului de educație/pregătire pentru muncă;
8.activități privind implicarea beneficiarilor în viața socială și civică a comunității.
b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre
domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi:
1.realizarea de materiale informative;
2.facilitarea accesului persoanelor interesate de a cunoaște condițiile de locuit și de desfășurare a activităților
și serviciilor, dacă există locuri disponibile, în baza unui program de vizită;
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3.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.asigură beneficiarilor asistență și suport în cunoașterea și exercitarea drepturilor lor;
2.promovează și ia măsuri pentru prevenirea și combaterea oricăror forme de tratament abuziv, neglijent,
degradant asupra beneficiarilor;
3.utilizează mijloace de informare și comunicare corecte, transparente și accesibile.
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/reevaluari periodice a serviciilor prestate;
3.dezvoltarea, planificarea, implementarea și îmbunătățirea permanentă a activităților desfășurate în cadrul
locuinței;
4. măsurarea gradului de satisfacție a beneficiarilor.
5. exercitarea controlului managerial intern, în condițiile legislației în vigoare.
e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale locuinței prin realizarea următoarelor
activităţi:
1. întocmirea unui proiect de buget care sa reflecte nevoile locuinței;
2. solicitarea dotărilor necesare bunei funcționări a locuinței;
3. solicitarea resurselor umane în funcție de serviciile furnizate și legislația în vigoare;
4. întocmirea fișelor de post ale angajaților;
5. evaluarea performanțelor individuale ale angajaților;
6. elaborarea propunerilor de formare profesională.
Art. 8: Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal
(1) Serviciul social Locuința Maxim Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilități “Ceahlăul” (LMP
Ceahlăul) funcţionează cu un număr de 10 posturi, conform prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean nr.
........../..........................., din care:
a) personal de conducere: şef centru*;
b) personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă; personal de specialitate şi auxiliar: 9 posturi;
c) personal cu funcţii administrative, gospodărire, întreţinere-reparaţii, deservire: 1 post;
d) voluntari: 3 posturi.
7

*şef centru 1 post – asigură coordonarea și conducerea Complexului de Servicii Specializate de Tip
Rezidențial Adulți
(2) Raportul angajat/beneficiar este de 1/1.

Art. 9: Personalul de conducere
(1) Personalul de conducere este asigurat de:
a) şef centru;
(2) Atribuţiile personalului de conducere sunt:
a) atribuții generale:
1.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.;
2.elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor şi
întocmeşte informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale (DGASPC Dolj);
3.propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi perfecţionare;
4.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, cu avizul prealabil al conducerii DGASPC Dolj;
5.întocmeşte raportul anual de activitate;
6.asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii centrului, precum și dintre angajații si
beneficiarii centrului;
7.propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice şi a numărului de personal cu
respectarea prevederilor legale;
8.desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii centrului în comunitate, cu avizul prealabil al conducerii
DGASPC Dolj;
9.ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor
beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce și aduce la cunoștința conducerii DGASPC Dolj
rezultatele analizei;
10.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;
11.organizează activitatea personalului (răspunde de prezența personalului din subordine și de verificarea
zilnică a condicilor de prezență; întocmește lunar graficul, foaia colectivă de prezență pe baza condicii de
prezenţă) şi asigură respectarea timpului de lucru şi a regulamentului de organizare şi funcţionare;
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12.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, cu avizul/aprobarea
conducerii DGASPC Dolj;
13.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, cu avizul prealabil al conducerii DGASPC Dolj;
14.participă activ la numirea/eliberarea din funcţie a personalului din cadrul serviciului, în condiţiile legii;
15.întocmeşte proiectul bugetului propriu al serviciului şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar, în
limitele de competență conform legislației în vigoare și le înaintează spre aprobare conducerii DGASPC
Dolj;
16.asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi beneficiarilor a
prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare;
17.asigură (face demersurile necesare) pentru încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a
serviciilor sociale;
18.verifică întocmirea situațiilor statistice;
19.răspunde de gestionarea şi arhivarea documentelor din cadrul centrului și colaborează cu structurile
specializate de la nivelul Direcției privind predarea acestora la arhiva instituției conform nomenclatorului
arhivistic;
20.identifică nevoile de la nivelul centrului și întocmește referate în vederea luării unor decizii de
îmbunătățire a activității și de dotare materială corespunzătoare a structurii organizatorice pe care o conduce;
21.răspunde de repartizarea sarcinilor personalului din subordine; coordonează și controlează realizarea
corectă și în termen a acestora;
22.răspunde de evaluarea activității profesionale a personalului din subordine, anual, și ori de câte ori este
nevoie;
23.elaborează fișele de post pentru personalul din subordine și răspunde de încărcarea echilibrată cu sarcini a
acestora;
24.participă la acțiunile instituției conform dispozițiilor date de șeful ierarhic superior;
25.programează concediile de odihnă pentru salariații din subordine și urmărește efectuarea acestora și, după
caz, propune rechemarea lor;
26.răspunde de înlocuirea personalului din subordine pe perioada concediilor de odihnă, concediilor
medicale, concediilor fără salariu etc., asigurând desfășurarea optimă a activității;
27.repartizează spre rezolvare corespondența și celelalte lucrări care intră în atribuțiile structurii
organizatorice pe care o conduce și îndrumă personalul din subordine în vederea rezolvării acestora în
termenul stabilit;
28.urmărește cunoașterea de către personalul din subordine a legislației specifice domeniului de activitate și
acționează în vederea respectării acesteia;
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29.asigură îndrumare și asistență personalului din subordine în vederea realizării sarcinilor de serviciu și
participă la elaborarea sau, după caz, realizarea lucrărilor de complexitate sau importanță deosebită;
30.asigură în conformitate cu legislația în vigoare, respectarea normelor de disciplină de către salariații din
subordine și informează Directorul General de abaterile disciplinare săvârșite de salariații din subordine;
31.răspunde de confidențialitatea datelor și lucrărilor executate, stabilind reguli pentru personalul din
subordine pentru a fi păstrată confidențialitatea acestora;
32.asigură accesul la date a persoanelor din afara instituției (cu temă de control) și informează conducerea
despre modul și stadiul desfășurării controlului;
33.emite note interne pentru personalul din subordine;
34.răspunde de registrele care sunt întocmite în cadrul structurii organizatorice în ceea ce privește realitatea,
legalitatea și corectitudinea datelor ;
35.răspunde de circuitul documentelor de la nivelul structurii organizatorice pe care o conduce;
36.răspunde de elaborarea și respectarea procedurilor scrise și formalizate pentru activitățile desfășurate în
cadrul structurii organizatorice pe care o conduce;
37.aduce la cunoștința personalului din subordine Regulamentul Intern, Regulamentul de Organizare și
Funcționare, Codul etic, Codul de conduită ale DGASPC Dolj, precum și procedurile operaționale, pe bază
de semnatură și răspunde de respectarea prevederilor acestora;
38.respectă prevederile Regulamentului Intern, Regulamentului de Organizare și Functionare, Codului etic,
Codului de conduită ale DGASPC Dolj, precum și prevederile procedurilor operaționale ale structurii
organizatorice pe care o conduce;
39.răspunde de organizarea și desfășurarea efectivă a verificării prezenței beneficiarilor în centru și
sesizează de îndată conducerea instituției și organele abilitate în situația identificării absenței
nemotivate/nejustificate a acestora;
40.primește și soluționează orice alte sarcini dispuse de seful ierarhic superior, pentru buna organizare și
desfășurare a activității la nivelul centrului ;
41.îndeplinește și alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil, precum și în actele
normative incidente organizării și desfășurării activității la nivelul centrului.
b.Atribuții de responsabil de proces al sistemului managementului calității:
1.elaborează procedurile operaționale;
2.colaborează îndeaproape cu RMC;
3.inițiază acțiuni de prevenire a apariției oricărei neconformități referitoare la servicii, procese și la sistemul
managementul calității;
4.identifică și înregistrează orice probleme referitoare la servicii, procese și la sistemul managementul
calității;
5.inițiază, recomandă sau furnizează soluții pe căi prestabilite;
6.verifică implementarea soluțiilor.
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c.Atribuţii specifice implementării și/sau dezvoltării sistemului de control intern managerial:
c.1 Atribuții privind procedurile de sistem/operaționale:
1.stabilește obiectivele specifice și activitățile compartimentului;
2.dispune elaborarea evidenței activităților procedurale pentru procedurile de sistem/operaționale aplicabile
la nivelul compartimentului;
3.dispune transmiterea evidenței activităților procedurale pentru procedurile de sistem, Secretariatului tehnic
al Comisiei de Monitorizare;
4.stabilește persoanele responsabile cu elaborarea procedurilor de sistem/operaționale;
5.verifică Diagrama de proces;
6.verifică procedura de sistem/operaționale și o semnează;
7.retransmite procedura responsabilului cu elaborarea și actualizarea, ori de câte ori este cazul pentru
modificări și completări;
8.dispune transmiterea procedurii Secretariatului tehnic al Comisiei de Monitorizare;
9.dispune măsuri pentru actualizarea procedurilor de sistem/operaționale.
c.2 Atribuții în procesul de gestionare a riscurilor:
-desemnează responsabilul cu riscurile de la nivelul compartimentului;
-analizează, evaluează şi decide asupra riscurilor incluse în Formularele de alertă a riscurilor;
-aprobă Registrul de riscuri la nivelul compartimentului;
-monitorizează implementarea măsurilor de control aferente Planului de măsuri, aprobat la nivelul entităţii,
prin Fişele de urmărire a riscurilor;
-aprobă Raportul anual privind procesul de gestionare a riscurilor pe compartiment, pe care îl transmite
Secretariatului tehnic al Comisiei de Monitorizare.
c.3 Alte atribuții în domeniul controlului managerial intern:
1.inventariază documentele şi fluxurile de informaţii care intră/ies din structurile organizatorice, respectiv
instituție, procesările care au loc, destinaţiile documentelor, fluxurile de comunicare între structurile
organizatorice din instituție, cu nivelele ierarhic superioare de management şi cu alte entităţi publice;
2.efectuează operaţiunea de autoevaluare a subsistemului de control intern managerial existent la nivelul
structurii organizatorice conduse, prin completarea chestionarului de autoevaluare prevăzut în legislația în
vigoare;
3.ia măsuri pentru îmbunătăţirea subsistemelor de control intern managerial din cadrul structurii
organizatorice conduse.
(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 conducătorilor instituţiei se face în condiţiile legii.
Art. 10: Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă. Personal de specialitate şi auxiliar
(1) Personalul de specialitate este:
-7 posturi instructor educație (235204);
-1 post asistent medical (325901);
-1 post inspector specialitate (242203).
(2) Atribuţiile personalului de specialitate sunt prezentate în anexele nr. 2-4, care fac parte integrantă din
prezentul regulament.
-instructor educație - vezi anexa nr.2, parte integrantă a prezentului regulament;
-asistent medical - vezi anexa nr.3, parte integrantă a prezentului regulament;
-inspector specialitate - vezi anexa nr.4, parte integrantă a prezentului regulament.
Art. 11: Personalul administrativ, gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire
(1) Personalul administrativ asigură activităţile auxiliare serviciului social: aprovizionare, mentenanţă,
achiziţii etc:
-1 post inspector specialitate.
(2) Atribuţiile personalului administrativ, gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire sunt prezentate în anexa
nr. 5, care face parte integrantă din prezentul regulament.
-inspector specialitate – vezi anexa nr.5, parte integrantă a prezentului regulament.
Art. 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) contribuţia persoanelor beneficiare sau a întreţinătorilor acestora, după caz;
b) bugetul local al judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti;
c) bugetele locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, respectiv bugetele locale ale sectoarelor
municipiului Bucureşti;
d) bugetul de stat;
e) donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori juridice din ţară şi din străinătate;
f) fonduri externe rambursabile şi nerambursabile;
g) alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
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Anexa nr. 1

Contract pentru acordarea de servicii sociale
Părţile contractante:
1. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj, acronim D.G.A.S.P.C. Dolj, denumită
în continuare furnizor de servicii sociale, cu sediul în Craiova, b-dul Nicolae Titulescu, nr. 22, judeţul Dolj,
cod de înregistrare fiscală 17104359, cont bancar nr. RO04TREZ24A685050200103X deschis la Trezoreria
mun. Craiova, certificatul de acreditare seria AF nr. 000698 , reprezentată de domnul/doamna……………..,
având funcţia de ………., în calitate de ……………;
şi
2........................ (numele beneficiarului de servicii sociale), denumit în continuare beneficiar,
domiciliat/locuieşte în localitatea ........... , str. ........... nr. ..... , judeţul/sectorul .............. , codul numeric
personal ............ , posesor al B.I./C.I. seria ...... nr. ........ , eliberat/eliberată la data de ......... de Secţia de
poliţie .......... , reprezentat prin domnul/doamna .............. , domiciliat/domiciliată în localitatea ............ , str.
......... nr. ....... , judeţul/sectorul .......... , posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria ....... nr. .......... ,
eliberat/eliberată la data de .............. de Secţia de poliţie .......... , conform ........... (se va menţiona actul care
atestă calitatea de reprezentant) nr. ........./data ................ ,
(1) având în vedere:
- planul de intervenţie nr. ......./data ........... ;
- evaluarea complexă efectuată în perioada .................. ;
- planul individualizat de asistenţă şi îngrijire nr. ......../data ............ ,
(2)convin asupra următoarelor:
1.Definiţii:
1.1.contractul pentru furnizarea de servicii sociale - actul juridic încheiat între o persoană fizică sau juridică,
publică ori privată, acreditată conform legii să acorde servicii sociale, denumită furnizor 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 în vederea acordării de servicii sociale;
1.2.furnizor de servicii sociale - persoana fizică sau juridică, publică ori privată, acreditată conform legii în
vederea acordării de servicii sociale, prevăzută la art. 11 din Ordonanţa Guvernului nr. 68/2003 privind
serviciile sociale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 515/2003, cu modificările şi
completările ulterioare;
1.3.beneficiar de servicii sociale - persoana aflată în situaţie de risc şi de dificultate socială, împreună cu
familia acesteia, care necesită servicii sociale, conform planului de intervenţie revizuit în urma evaluării
complexe;
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1.4.servicii sociale - ansamblu de măsuri şi acţiuni realizate pentru a răspunde nevoilor sociale individuale,
familiale sau de grup, în vederea prevenirii şi depăşirii unor situaţii de dificultate, vulnerabilitate sau de
dependenţă pentru prezervarea autonomiei şi protecţiei persoanei, pentru prevenirea marginalizării şi
excluziunii sociale, pentru promovarea incluziunii sociale şi în scopul creşterii calităţii vieţii, definite în
condiţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului 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 furnizorului 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 îngrijire - 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 costul total al serviciului/serviciilor
acordat/acordate de furnizorul de servicii sociale, în funcţie de tipul serviciului şi de situaţia materială a
beneficiarului de servicii sociale, şi care poate fi în bani, 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 îndeplini valorificându-şi maximal potenţialul psiho-fizic;
1.9.standarde minimale de calitate - ansamblul de cerinţe privind cadrul organizatoric şi material, resursele
umane şi financiare în vederea atingerii nivelului de performanţă obligatoriu pentru toţi furnizorii de servicii
sociale specializate, aprobate în condiţiile legii;
1.10.modificări de drept ale contractului de acordare de servicii sociale - modificările aduse contractelor de
acordare de servicii sociale în mod independent de voinţa părţilor, în temeiul prevederilor unui act normativ;
1.11.forţa majoră - eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinii
acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi,
respectiv, îndeplinirea acestuia;
1.12.evaluarea iniţială - activitatea de identificare/determinare a naturii cauzelor, a stării actuale de
dezvoltare şi de integrare socială a beneficiarului de servicii sociale, precum şi a prognosticului acestora,
efectuată prin utilizarea de metode şi tehnici specifice profesiilor sociale, de către furnizorul de servicii
sociale. Scopurile evaluării sunt cunoaşterea şi înţelegerea problemelor cu care se confruntă beneficiarul de
servicii sociale şi identificarea măsurilor iniţiale pentru elaborarea planului iniţial de măsuri;
1.13.planul individualizat de asistenţă şi îngrijire - ansamblul de măsuri şi servicii adecvate şi individualizate
potrivit nevoilor sociale identificate ca urmare 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 generat şi care întreţin situaţia de dificultate în
care acesta se află, precum şi a prognosticului acestora, utilizându-se instrumente şi tehnici standardizate
specifice domeniilor: asistenţă socială, psihologic, educaţional, medical, juridic.
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2.Obiectul contractului
2.1.) Obiectul contractului îl constituie acordarea următoarelor servicii sociale:
a).......................
b).......................
c).......... ş.a.m.d.
2.2.) Descrierea serviciilor sociale acordate de furnizorul de servicii sociale:
a).......................
b).......................
c)..........
3.Costurile serviciilor sociale acordate şi contribuţia beneficiarului de servicii sociale
3.1.Costul total pe lună al serviciilor sociale prevăzute la pct. 2 este de: ............. lei/lună.
3.2.) Costul pe lună pentru fiecare serviciu social acordat este după cum urmează:
- pentru .................... (serviciul social/serviciile sociale)costul pe lună este de ................ .
3.3.) Contribuţia beneficiarului pentru serviciile sociale primite este după cum urmează:
- pentru .................... (serviciul social/serviciile sociale) contribuţia este ......................... (în bani/în natură).
3.4.Contribuţia beneficiarului de servicii sociale nu va influenţa acordarea serviciilor sociale şi nu va
îngreuna posibilitatea acestuia de a ieşi din starea de dificultate.
4.Durata contractului
4.1.Durata contractului este de la data de .............. până la data de ................ .
4.2.Durata contractului poate fi prelungită cu acordul părţilor şi numai după evaluarea rezultatelor serviciilor
acordate beneficiarului de servicii sociale şi, după caz, revizuirea planului individualizat de asistenţă şi
îngrijire.
5.Etapele procesului de acordare a serviciilor sociale:
5.1.implementarea măsurilor prevăzute în planul de intervenţie şi în planul individualizat;
5.2.reevaluarea periodică a situaţiei beneficiarului de servicii sociale;
5.3.revizuirea planului individualizat de asistenţă şi îngrijire în vederea adaptării serviciilor sociale la
nevoile beneficiarului.
6.Drepturile furnizorului de servicii sociale:
6.1.de a verifica veridicitatea informaţiilor primite de la beneficiarul de servicii sociale;
6.2.de a sista acordarea serviciilor sociale către beneficiar în cazul în care constată că acesta i-a furnizat
informaţii eronate;
6.3.de a utiliza, în condiţiile legii, date denominalizate în scopul întocmirii de statistici pentru dezvoltarea
serviciilor sociale.
7.Obligaţiile furnizorului de servicii sociale:
7.1.să respecte drepturile şi libertăţile fundamentale ale beneficiarului în acordarea serviciilor sociale,
precum şi drepturile beneficiarului de servicii sociale, rezultate din prezentul contract;
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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 depună toate diligentele pentru a asigura beneficiarul de continuitatea serviciilor sociale furnizate, în
cazurile de încetare a prezentului contract prevăzute la pct. 12.1 şi 13.1 lit. a) şi d); asigurarea continuităţii
serviciilor sociale se va realiza şi prin subcontractare şi cesiune de servicii sociale;
7.4.să fie receptiv şi să ţină cont de toate eforturile beneficiarului de servicii sociale în îndeplinirea
obligaţiilor contractuale şi să considere că beneficiarul şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale în măsura în
care a depus toate eforturile;
7.5.să informeze beneficiarul de servicii sociale asupra:
- conţinutului serviciilor sociale şi condiţiilor de acordare a acestora;
- oportunităţii acordării altor servicii sociale;
- listei la nivel local cuprinzând furnizorii acreditaţi să acorde servicii sociale;
- regulamentului de ordine internă;
- oricărei modificări de drept a contractului;
7.6.să reevalueze periodic situaţia beneficiarului de servicii sociale, şi, după caz, să completeze şi/sau să
revizuiască planul individualizat de asistenţă şi îngrijire exclusiv în interesul acestuia;
7.7.să respecte, conform legii, confidenţialitatea datelor şi informaţiilor referitoare la beneficiarul de servicii
sociale;
7.8.să ia în considerare dorinţele şi recomandările obiective ale beneficiarului cu privire la acordarea
serviciilor sociale;
7.9.să utilizeze contribuţia beneficiarului de servicii sociale exclusiv pentru acoperirea cheltuielilor legate de
acordarea serviciilor sociale;
7.10.de a informa serviciul public de asistenţă în a cărui rază teritorială locuieşte beneficiarul asupra
nevoilor identificate şi serviciilor sociale propuse a fi acordate.
8.Drepturile beneficiarului
8.1.În procesul de acordare a serviciilor sociale prevăzute la pct. 2, furnizorul de servicii sociale va respecta
drepturile şi libertăţile fundamentale ale beneficiarului de servicii sociale.
8.2.Beneficiarul are următoarele drepturi contractuale:
a)de a primi servicii sociale prevăzute în planul individualizat de asistenţă şi îngrijire;
b)de a i se asigura continuitatea serviciilor sociale atât timp cât se menţin condiţiile care au generat situaţia
de dificultate;
c)de a refuza, în condiţii obiective, primirea serviciilor sociale;
d)de a fi informat, în timp util şi în termeni accesibili, asupra:
- drepturilor sociale, măsurilor legale de protecţie şi asupra situaţiilor de risc;
- modificărilor intervenite în acordarea serviciilor sociale;
- oportunităţii acordării altor servicii sociale;
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- listei la nivel local cuprinzând furnizorii acreditaţi să acorde servicii sociale;
- regulamentului de ordine internă;
e)de a participa la evaluarea serviciilor sociale primite şi la luarea deciziilor privind intervenţia socială care i
se aplică, putând alege variante de intervenţie, dacă ele există;
f)dreptul de a avea acces la propriul dosar;
g)de a-şi exprima nemulţumirea cu privire la acordarea serviciilor sociale.
9.) Obligaţiile beneficiarului:
9.1.să participe activ în procesul de furnizare a serviciilor sociale şi la reevaluarea şi revizuirea planului
individualizat de asistenţă şi îngrijire;
9.2.să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitatea şi situaţia familială, medicală, economică şi
socială şi să permită furnizorului de servicii sociale verificarea veridicităţii acestora;
9.3.să respecte termenele şi clauzele stabilite în cadrul planului individualizat de asistenţă şi îngrijire;
9.4.să contribuie la plata costurilor serviciilor sociale primite cu o cotă-parte din costul total al
serviciului/serviciilor acordat/acordate de furnizor, conform pct. 3.3 şi 3.4;
9.5.să anunţe orice modificare intervenită în legătură cu situaţia sa personală pe parcursul acordării
serviciilor sociale;
9.6.să respecte regulamentul de ordine internă al furnizorului de servicii sociale (reguli de comportament,
program, persoanele de contact etc.).
10.) Soluţionarea reclamaţiilor
10.1.Beneficiarul are dreptul de a formula verbal şi/sau în scris reclamaţii cu privire la acordarea serviciilor
sociale.
10.2.Reclamaţiile pot fi adresate furnizorului de servicii sociale direct sau prin intermediul oricărei persoane
din cadrul echipei de implementare a planului individualizat.
10.3.Furnizorul de servicii sociale are obligaţia de a analiza conţinutul reclamaţiilor, consultând atât
beneficiarul de servicii sociale, cât şi specialiştii implicaţi în implementarea planului individualizat de
asistenţă şi îngrijire şi de a formula răspuns în termen de maximum 10 zile de la primirea reclamaţiei.
10.4.Dacă beneficiarul de servicii sociale nu este mulţumit de soluţionarea reclamaţiei, acesta se poate
adresa în scris Comisiei de mediere socială de la nivelul judeţului/sectorului ...... , care va clarifica prin
dialog divergenţele dintre părţi sau, după caz, instanţei de judecată competente.
11.Litigii
11.1.Litigiile născute în legătură cu încheierea, executarea, modificarea şi încetarea ori 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 furnizorul de servicii sociale şi
beneficiarul de servicii sociale nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate
solicita Comisiei de mediere socială mijlocirea soluţionării divergenţelor sau se poate adresa instanţelor
judecătoreşti competente.
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12.) Rezilierea contractului
12.1.Constituie motiv de reziliere a prezentului contract următoarele:
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 către beneficiarul de servicii sociale a regulamentului de ordine interioară
al furnizorului de servicii sociale;
c)încălcarea de către furnizorul de servicii sociale a prevederilor legale cu privire la serviciile sociale, dacă
este invocată de beneficiarul de servicii sociale;
d)retragerea autorizaţiei de funcţionare sau a acreditării furnizorului de servicii sociale;
e)limitarea domeniului de activitate pentru care furnizorul de servicii sociale a fost acreditat, în măsura în
care este afectată acordarea serviciilor către beneficiarul de servicii sociale;
f)schimbarea obiectului de activitate al furnizorului de servicii sociale, în măsura în care este afectată
acordarea serviciilor către beneficiarul de servicii sociale.
13.Încetarea contractului
13.1.Constituie motiv de încetare a prezentului contract următoarele:
a)expirarea duratei pentru care a fost încheiat contractul;
b)acordul părţilor privind încetarea contractului;
c)scopul contractului a fost atins;
d)forţa majoră, dacă este invocată.
14.Dispoziţii finale
14.1.Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului contract, de a conveni 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.
14.2.Prevederile prezentului contract se vor completa cu prevederile legislaţiei în vigoare în domeniu.
14.3.Limba care guvernează prezentul contract este limba română.
14.4.Prezentul contract va fi interpretat conform legilor din România.
14.5.Furnizorul de servicii sociale realizează monitorizarea şi evaluarea serviciilor sociale acordate.
14.6.Măsurile de implementare a planului individualizat de asistenţă şi îngrijire se comunică Direcţiei
generale de asistenţă socială şi protecţia copilului şi Serviciului public de asistenţă socială, conform legii.
14.7.Pe baza raportului cu privire la rezultatele implementării planului individualizat de asistenţă şi îngrijire,
Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului şi Serviciul public de asistenţă socială vor
monitoriza activitatea furnizorului de servicii sociale.
*) Anexele la contract:
a)planul individualizat de asistenţă şi îngrijire;
b)fişa de reevaluare a serviciilor sociale acordate beneficiarului de servicii sociale;
c)planul revizuit de asistenţă şi îngrijire.
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Prezentul contract de furnizare a serviciilor sociale a fost încheiat la sediul furnizorului de servicii
sociale/domiciliul beneficiarului de servicii sociale în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte
contractantă.

................ (data)
.......................... (localitatea)

Furnizorul de servicii sociale,

Beneficiarul de servicii sociale,

.............................
(numele

şi

funcţia

........................

persoanei/persoanelor

(numele)

autorizată/autorizate să semneze)
.......................

......................

(semnătura)

(semnătura)

...............

................

(data)

(data)

19

Anexa nr. 2
Denumirea postului: INSTRUCTOR EDUCAȚIE
Atribuții:
1.asigură și răspunde de igiena beneficiarilor;
2.asigură și răspunde de igiena spațiilor destinate beneficiarilor;
3.asigură suport în alimentarea beneficirilor în funcție de nevoile acestora;
4.asigură activitățile de îmbrăcare/dezbrăcare a beneficiarilor, după caz;
5.asigură igiena echipamentului și a cazarmamentului destinat beneficiarilor;
6.respectă procedurile de manipulare a materialelor sanitare, materialelor de curățenie și a deșeurilor de
orice tip;
7.asigură suportul necesar în desfășurarea tuturor activităților beneficiarilor;
8.răspunde de securitatea și integritatea beneficiarilor în timpul programului de lucru, având obligația
supravegherii permanente a acestora;
9.cunoaște particularitățile de vârstă și diferențele individuale de conduită ale beneficiarilor, astfel încât să
poată stabili o comunicare și relații adecvate cu aceștia;
10.abordează relațiile cu beneficiarii în mod nediscriminator, fără antipatii sau favoritisme;
11.asigură prepararea hranei, conform meniului aprobat şi cu respectarea procedurilor de alimentaţie;
12.răspunde de pregătirea la timp a mesei şi de calitatea meniului;
13.cunoaște, respectă și aplică procedurile de sesizare și reclamare și le aduce la cunoștința celor ce solicită
acest lucru ori de câte ori este nevoie;
14.asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a
standardelor minime de calitate aplicabile şi a regulamentului de organizare și funcționare a locuinței;
15.colaborează cu specialişti din alte servicii/centre în vederea soluţionării cazurilor, identificării de resurse
etc., cu avizul conducerii ierarhic superioare;
16.monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;
17.sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de nerespectare
a prevederilor regulamentului de organizare și funcționare a locuinței etc.;
18.întocmeşte rapoarte periodice, sau ori de câte ori este nevoie, cu privire la activitatea derulată;
19.face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării legislaţiei;
20.îndeplineşte și alte atribuţii specifice prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil, în legislaţia în
vigoare, în regulamentul de organizare şi funcţionare, în metodologiile de organizare şi funcţionare, în
procedurile de lucru, în alte regulamente aplicabile serviciului social, în dispoziţiile şi în notele interne
emise de către conducerea instituţiei şi acţionează, conform dispoziţiilor trasate în situaţii speciale pentru
acoperirea nevoilor identificate.
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21.respectă şi promovează drepturile copilului, respectiv ale persoanei adulte cu handicap, respectă şi
promovează interesul superior al copilului, respectiv interesul persoanei adulte cu handicap;
22.răspunde de elaborarea documentelor specifice domeniului propriu de activitate;
23.asigură confidenţialitatea informaţiilor la care are acces.
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Anexa nr. 3
Denumirea postului: ASISTENT MEDICAL
Atribuții:
1.supraveghează starea de sănătate a beneficiarilor aflaţi sub măsură de protecţie în cadrul serviciului;
2.efectuează sau participă, după caz, la acordarea serviciilor medicale beneficiarilor;
3.ține evidența materialelor și medicamentelor folosite din aparatul de urgenta;
4.colaborează și respectă indicațiile medicului complexului/medicului de familie la care sunt înscriși
beneficiarii;
5.efectuează triajul medical al beneficiarilor;
6.supraveghează evoluția stării de sănătate a beneficiarilor;
7.asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a
standardelor minime de calitate aplicabile şi a regulamentului de organizare și funcționare a locuinței;
8.colaborează cu specialişti din alte servicii/centre în vederea soluţionării cazurilor, identificării de resurse
etc., cu avizul conducerii ierarhic superioare;
9.monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;
10.sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de nerespectare
a prevederilor regulamentului de organizare și funcționare a locuinței etc.;
11.întocmeşte rapoarte periodice, sau ori de câte ori este nevoie, cu privire la activitatea derulată;
12.face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării legislaţiei;
13.îndeplineşte și alte atribuţii specifice prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil, în legislaţia în
vigoare, în regulamentul de organizare şi funcţionare, în metodologiile de organizare şi funcţionare, în
procedurile de lucru, în alte regulamente aplicabile serviciului social, în dispoziţiile şi în notele interne
emise de către conducerea instituţiei şi acţionează, conform dispoziţiilor trasate în situaţii speciale pentru
acoperirea nevoilor identificate;
14.respectă şi promovează drepturile copilului, respectiv ale persoanei adulte cu handicap, respectă şi
promovează interesul superior al copilului, respectiv interesul persoanei adulte cu handicap;
15.răspunde de elaborarea documentelor specifice domeniului propriu de activitate;
16.asigură confidenţialitatea informaţiilor la care are acces.
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Anexa nr. 4
Denumirea postului: INSPECTOR SPECIALITATE
Atribuții:
1.efectuează evaluarea/reevaluarea situaţiei beneficiarilor în context socio-familial, în termenele stabilite de
legislaţia în vigoare;
2.desfăşoară activităţile referitoare la menţinerea/dezvoltarea relaţiilor beneficiarilor cu familia, alte
persoane din comunitate faţă de care au dezvoltat relaţii de ataşament;
3.îndeplinește atribuțiile de responsabil de caz, cu respectarea standardelor aplicabile, a legislației în
vigoare, a procedurilor și metodologiilor de organizare și funcționare
4.utilizează instrumentele, tehnicile și metodele de asistență socială, în conformitate cu procedurile și
metodologiile de organizare și funcționare de la nivelul DGASPC Dolj
5. asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a
standardelor minime de calitate aplicabile şi a regulamentului de organizare și funcționare a centrului;
6.asigură evaluare, suport și consiliere beneficiarilor în procesul de orientare vocațională și sprijin în
identificarea și păstrarea unui loc de muncă;
7.acordă asistență și însoțește beneficiarii în vederea accesării unui loc de muncă;
8.însoțește beneficiarii în vederea accesării serviciile publice din comunitate;
9.participă activ la etapa de reevaluare a beneficiarilor în vederea continuării/sistării serviciilor;
10.asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a
standardelor minime de calitate aplicabile şi a regulamentului de organizare și funcționare a locuinței;
11.colaborează cu specialişti din alte servicii/centre în vederea soluţionării cazurilor, identificării de resurse
etc., cu avizul conducerii ierarhic superioare;
12.monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;
13.sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de nerespectare
a prevederilor regulamentului de organizare și funcționare a locuinței etc.;
14.întocmeşte rapoarte periodice, sau ori de câte ori este nevoie, cu privire la activitatea derulată;
15.face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării legislaţiei;
16.îndeplineşte și alte atribuţii specifice prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil, în legislaţia în
vigoare, în regulamentul de organizare şi funcţionare, în metodologiile de organizare şi funcţionare, în
procedurile de lucru, în alte regulamente aplicabile serviciului social, în dispoziţiile şi în notele interne
emise de către conducerea instituţiei şi acţionează, conform dispoziţiilor trasate în situaţii speciale pentru
acoperirea nevoilor identificate;
17.respectă şi promovează drepturile copilului, respectiv ale persoanei adulte cu handicap, respectă şi
promovează interesul superior al copilului, respectiv interesul persoanei adulte cu handicap;
18.răspunde de elaborarea documentelor specifice domeniului propriu de activitate;
19.asigură confidenţialitatea informaţiilor la care are acces.
23

Anexa nr. 5
Denumirea postului: INSPECTOR SPECIALITATE
Atribuții:
1.înregistrează, analizează şi verifică documentele financiar-contabile în conformitate cu normele existente;
2.utilizează diverse programe informatice de specialitate pentru a introduce şi a înregistra datele primare;
3.realizează balanţe contabile, bilanţuri, efectuând rapoarte cu privire la starea financiară a serviciului social;
4.urmărește respectarea standardelor minime cuprinse în legislația în vigoare și încadrarea în alocația zilnică
de hrană prevăzută de legislația în vigoare și Hotărârea Consiliului Județean Dolj, pentru centrele pentru
care a fost desemnat;
5.participă la inventarierea patrimoniului, anual sau ori de câte ori este nevoie;
6.respectă şi promovează drepturile copilului, respectiv ale persoanei adulte cu handicap, respectă şi
promovează interesul superior al copilului, respectiv interesul persoanei adulte cu handicap;
7.răspunde de elaborarea documentelor specifice domeniului propriu de activitate;
8.asigură confidenţialitatea informaţiilor la care are acces;
9.îndeplineşte atribuţii specifice conform legislaţiei în vigoare, regulamentului de organizare şi funcţionare,
metodologiilor de organizare şi funcţionare, procedurilor de lucru, altor regulamente aplicabile serviciului
social, dispoziţiilor şi notelor interne emise de către conducerea instituţiei şi acţionează, conform
dispoziţiilor trasate, în situaţii speciale, pentru acoperirea nevoilor identificate.
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Anexa nr. 13
la HCJ nr._____/_____

Avizat,
Director General
Florin Stancu

Director General Adjunct
Asistență Socială-Persoane Adulte
Maria Manolache

REGULAMENT de organizare şi funcţionare a serviciului social
Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități
”Sf. Maria”

Art. 1: Definiţie
(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social Centrul de
Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități ”Sf. Maria” din cadrul Direcției Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Dolj, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Dolj
nr.______/_____________, 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.

Art. 2: Identificarea serviciului social
Serviciul social Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități ”Sf. Maria”, cod
serviciu social 8790 CR-D-I, este înfiinţat şi administrat de furnizorul Direcţia Generală de Asistenţă Socială
şi Protecţia Copilului Dolj, acreditat conform Certificatului de acreditare nr. 000698/25.04.2014, deţine
Licenţa de funcţionare provizorie nr. 723/18.05.2020, cu sediul în Craiova, str. Aleea Ghețișoarei, nr. 5,
judeţul Dolj.

Art. 3: Scopul serviciului social
Scopul serviciului social Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități ”Sf.
Maria” este asigurarea găzduirii și realizarea unui ansamblu de activități care să răspundă nevoilor
individuale specifice ale persoanelor adulte cu dizabilități, în vederea menținerii/dezvoltării potențialului
personal.
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Art. 4: Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare
(1) Serviciul social Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități ”Sf. Maria”
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, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, precum şi ale altor acte normative secundare aplicabile domeniului.
De asemenea, pentru buna organizare și funcționare a serviciului social sunt aplicabile toate actele
normative incidente.
(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul nr. 82/2019 privind aprobarea standardelor specifice
minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități.
(3) Serviciul social Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități ”Sf. Maria” este
înfiinţat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Dolj nr. 4/30.01.2020 şi funcţionează în cadrul Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj.
Art. 5: Principiile care stau la baza acordării serviciului social
(1) Serviciul social Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități ”Sf. Maria” 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 Îngrijire și
Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități ”Sf. Maria” 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 centrului cu serviciul public de asistenţă socială.

Art. 6: Beneficiarii serviciilor sociale
(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu
Dizabilități ”Sf. Maria” sunt persoane adulte cu dizabilități pentru care certificatele/deciziile de încadrare în
grad de handicap sunt în termen de valabilitate și cărora li s-a stabilit o măsură de protecţie în cadrul
centrului, conform criteriilor de admitere.
(2) Condiţiile de acces/admitere în centru sunt următoarele:
a) Acte necesare la dosarul beneficiarului:
-cerere de admitere în centru;
-copie de pe actele de identitate și stare civilă, după caz;
-dispozitia de curatelă, dacă este cazul;
-copie de pe actul de identitate al curatorului/reprezentantului legal, după caz;
-copie de pe documentul care atestă încadrarea în grad de handicap în termen de valabilitate, PIS,PIRIS;
-ultimul talon de pensie sau adeverinţă de venit;
-documente doveditoare a situaţiei locative;
-raportul de anchetă socială;
-investigaţii paraclinice;
-dovada eliberată de serviciul specializat al primăriei în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa
persoana cu handicap, prin care se atestă că acesteia nu i s-au putut asigura protecţia şi îngrijirea la domiciliu
sau în cadrul altor servicii din comunitate;
-angajament de plată, după caz;
-contractul pentru acordarea de servicii sociale;
-decizia de admitere.
b) Criterii de eligibilitate a beneficiarilor:
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-este persoană adultă încadrată în grad de handicap, cu domiciliul/reședința pe raza judeţului Dolj;
-nu realizează venituri proprii sau veniturile sale ori ale susţinătorilor legali nu sunt suficiente pentru
asigurare unui trai decent şi mediu sigur de viaţă;
-se află în imposibilitatea de a-şi asigura singur activităţile de bază ale vieţii zilnice, nu se poate gospodări
singur şi necesită asistenţă şi îngrijire;
-nu are locuinţă şi/sau nici posibilitatea de a-şi asigura condiţiile de locuit pe baza resurselor proprii;
-se află în imposibilitatea de a-şi asigura nevoile sociomedicale, datorită bolii ori stării fizice şi psihice.
c) Demersurile privind admiterea beneficiarilor în cadrul Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane
Adulte cu Dizabilități ”Sf. Maria” se realizează la nivelul structurilor din cadrul Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj, cu atribuții în acest sens.
Admiterea în cadrul centrului, respectiv respingerea cererii de admitere, se stabilesc de către Comisia de
Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Dolj.
d) Centrul rezidential asigură beneficiarului serviciile necesare în baza unui contract pentru acordarea de
servicii sociale, încheiat în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.
Modelul contractului pentru acordarea de servicii sociale este prezentat în anexa nr. 1 la prezentul
Regulament.
Părţile contractante au posibilitatea modificării şi completării, după caz, a modelului de contract pentru
acordarea de servicii sociale, acesta putând cuprinde și alte clauze sau clauze specifice, în funcție de
standardele minime de calitate aplicabile fiecărui tip de serviciu, situația particulară a fiecărui beneficiar în
parte și particularitățile (modul de organizare și funcționare) centrului, cu respectarea legislației în vigoare și
aprobarea conducerii Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj.
e) Beneficiarii centrului/susţinătorii legali care realizează venituri au obligaţia să plătească lunar o
contribuţie de întreţinere, în condițiile legii, conform angajamentului de plată care se semnează prealabil
admiterii în centru.
Persoanele obligate la plata contribuției de întreținere, precum și nivelul contribuției de întreținere datorată
de către persoanele asistate sau de susținătorii legali ai acestora, se stabilesc, în condițiile legii, de către
Comisia de stabilire a contribuţiei de întreţinere constituită la nivelul DGASPC Dolj prin dispoziția
directorului general.
(3) Condiţii de încetare a serviciilor în cadrul Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu
Dizabilități ”Sf. Maria”:
a) Principalele situaţii în care centrul poate suspenda pe perioadă determinată acordarea serviciilor
pentru un beneficiar sunt:
-la cererea beneficiarului/reprezentantului legal pentru revenire în familie, cu acordul acesteia, pentru o
perioadă de maxim 15 zile;
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-la cererea beneficiarului/reprezentantului legal pentru o perioadă de maxim 60 zile, în baza acordului scris
al persoanei care va asigura găzduirea şi îngrijirea pe perioada respectivă şi a anchetei sociale realizată de
personal din cadrul centrului;
-în caz de internare în spital cu o durată mai mare de 30 de zile;
-în caz de transfer într-o altă instituţie, pentru efectuarea de programe specializate, cu acordul scris al
instituţiei către care se efectuează transferul şi acordul beneficiarului sau reprezentantului legal.
b) Principalele situaţii în care centrul poate înceta acordarea serviciilor pentru un beneficiar sunt:
-la cererea scrisă a beneficiarului care are prezervată capacitatea de discernământ; dacă este de acord,
beneficiarul va comunica în cererea scrisă domiciliul sau reşedinţa unde pleacă după încetarea acordării
serviciului; în situaţia în care beneficiarul comunică adresa, în termen de 5 zile, furnizorul de servicii sociale
va notifica serviciul public de asistenţă socială pe a cărei rază teritorială va locui beneficiarul;
-la cererea reprezentantului legal, însoţită de un angajament scris prin care acesta se obligă să asigure
găzduirea, îngrijirea şi întreţinerea beneficiarului, cu obligaţia ca, în termen de 48 ore de la încetare,
furnizorul de servicii sociale să notifice serviciul public asistenţă socială pe a cărei rază teritorială va locui
beneficiarul;
-transfer în altă instituţie rezidenţială, la cererea scrisă a beneficiarului/reprezentantului legal, cu acordul
instituţiei respective;
-centrul nu mai poate acorda serviciile corespunzătoare sau se închide, cu obligaţia de a soluţiona împreună
cu

beneficiarii

sau

reprezentanţii

legali,

cu

30

de

zile

anterior

datei

încetării,

transferul

beneficiarului/beneficiarilor;
-la expirarea termenului prevăzut în contract;
-în cazul în care beneficiarul nu respectă clauzele contractuale, pe baza hotărârii cu majoritate simplă a unei
comisii formate din conducătorul centrului, un reprezentant al furnizorului de servicii sociale, managerul de
caz sau un reprezentant al personalului centrului şi 2 reprezentanţi ai beneficiarilor;
-în cazuri de forţă majoră (cataclisme naturale, incendii, apariţia unui focar de infecţie, suspendarea licenţei
de funcţionare, altele); în aceste situaţii furnizorul de servicii va asigura, în condiţii de siguranţă, transferul
beneficiarilor în servicii sociale similar;
-în caz de deces al beneficiarului.
(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane
Adulte cu Dizabilități ”Sf. Maria” 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 conferite de legislația în vigoare.
(5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane
Adulte cu Dizabilități ”Sf. Maria” 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, precum și regulile generale de conduită, prevederile
regulamentare, metodologiile și procedurile de lucru din cadrul centrului.
Art. 7 Activităţi şi funcţii
Principalele funcţii ale serviciului social Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu
Dizabilități ”Sf. Maria” sunt următoarele:
a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarelor
activităţi:
1.reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară/reprezentantul
legal, după caz;
2.activități de informare și consiliere socială;
3.consiliere psihologică;
4.activități de abilitare și reabilitare;
5.îngrijire și asistență;
6.menținerea/dezvoltarea deprinderilor de viață independentă;
7.activități de menținere/îmbunătățire a nivelului de educație/pregătire pentru muncă;
8.asistență și suport pentru luarea unei decizii;
9.activități privind implicarea beneficiarilor în viața socială și civică a comunității.
b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre
domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi:
1.realizarea de materiale informative;
2.facilitarea accesului persoanelor interesate de a cunoaște condițiile de locuit și de desfășurare a activităților
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și serviciilor, dacă există locuri disponibile, în baza unui program de vizită;
3.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.asigură beneficiarilor asistență și suport în cunoașterea și exercitarea drepturilor lor;
2.promovează și ia măsuri pentru prevenirea și combaterea oricăror forme de tratament abuziv, neglijent,
degradant asupra beneficiarilor;
3.utilizează mijloace de informare și comunicare corecte, transparente și accesibile.
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/reevaluari periodice a serviciilor prestate;
3. dezvoltarea, planificarea, implementarea și îmbunătățirea permanentă a activităților desfășurate în cadrul
centrului
4. măsurarea gradului de satisfacție a beneficiarilor.
5. exercitarea controlului managerial intern, în condițiile legislației în vigoare.
e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea următoarelor
activităţi:
1. întocmirea unui proiect de buget care sa reflecte nevoile centrului;
2. solicitarea dotărilor necesare bunei funcționări a centrului;
3. solicitarea resurselor umane în funcție de serviciile furnizate și legislația în vigoare;
4. întocmirea fișelor de post ale angajaților;
5. evaluarea performanțelor individuale ale angajaților;
6. elaborarea propunerilor de formare profesională.
Art. 8: Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal
(1) Serviciul social Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități ”Sf. Maria”
funcţionează cu un număr de 69 posturi, conform prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean nr.
............./..........................., din care:
a) personal de conducere: şef centru 1 post;
b) personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă; personal de specialitate şi auxiliar: 53 posturi;
c) personal cu funcţii administrative, gospodărire, întreţinere-reparaţii, deservire: 15 posturi;
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d) voluntari: 18 posturi.
(2) Raportul angajat/beneficiar este de 1,5/1.

Art. 9: Personalul de conducere
(1) Personalul de conducere este asigurat de:
- şef centru;
(2) Atribuţiile personalului de conducere sunt:
a) atribuții generale:
1.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.;
2.elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor şi
întocmeşte informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale (DGASPC Dolj);
3.propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi perfecţionare;
4.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, cu avizul prealabil al conducerii DGASPC Dolj;
5.întocmeşte raportul anual de activitate;
6.asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii centrului, precum și dintre angajații si
beneficiarii centrului;
7.propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice şi a numărului de personal cu
respectarea prevederilor legale;
8.desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii centrului în comunitate, cu avizul prealabil al conducerii
DGASPC Dolj;
9.ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor
beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce și aduce la cunoștința conducerii DGASPC Dolj
rezultatele analizei;
10.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;
11.organizează activitatea personalului (răspunde de prezența personalului din subordine și de verificarea
zilnică a condicilor de prezență; întocmește lunar graficul, foaia colectivă de prezență pe baza condicii de
prezenţă) şi asigură respectarea timpului de lucru şi a regulamentului de organizare şi funcţionare;
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12.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, cu avizul/aprobarea
conducerii DGASPC Dolj;
13.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, cu avizul prealabil al conducerii DGASPC Dolj;
14.participă activ la numirea/eliberarea din funcţie a personalului din cadrul serviciului, în condiţiile legii;
15.întocmeşte proiectul bugetului propriu al serviciului şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar, în
limitele de competență conform legislației în vigoare și le înaintează spre aprobare conducerii DGASPC
Dolj;
16.asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi beneficiarilor a
prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare;
17.asigură (face demersurile necesare) pentru încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a
serviciilor sociale;
18.verifică întocmirea situațiilor statistice;
19.răspunde de gestionarea şi arhivarea documentelor din cadrul centrului și colaborează cu structurile
specializate de la nivelul Direcției privind predarea acestora la arhiva instituției conform nomenclatorului
arhivistic;
20.identifică nevoile de la nivelul centrului și întocmește referate în vederea luării unor decizii de
îmbunătățire a activității și de dotare materială corespunzătoare a structurii organizatorice pe care o conduce;
21.răspunde de repartizarea sarcinilor personalului din subordine; coordonează și controlează realizarea
corectă și în termen a acestora;
22.răspunde de evaluarea activității profesionale a personalului din subordine, anual, și ori de câte ori este
nevoie;
23.elaborează fișele de post pentru personalul din subordine și răspunde de încărcarea echilibrată cu sarcini a
acestora;
24.participă la acțiunile instituției conform dispozițiilor date de șeful ierarhic superior;
25.programează concediile de odihnă pentru salariații din subordine și urmărește efectuarea acestora și, după
caz, propune rechemarea lor;
26.răspunde de înlocuirea personalului din subordine pe perioada concediilor de odihnă, concediilor
medicale, concediilor fără salariu etc., asigurând desfășurarea optimă a activității;
27.repartizează spre rezolvare corespondența și celelalte lucrări care intră în atribuțiile structurii
organizatorice pe care o conduce și îndrumă personalul din subordine în vederea rezolvării acestora în
termenul stabilit;
28.urmărește cunoașterea de către personalul din subordine a legislației specifice domeniului de activitate și
acționează în vederea respectării acesteia;
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29.asigură îndrumare și asistență personalului din subordine în vederea realizării sarcinilor de serviciu și
participă la elaborarea sau, după caz, realizarea lucrărilor de complexitate sau importanță deosebită;
30.asigură în conformitate cu legislația în vigoare, respectarea normelor de disciplină de către salariații din
subordine și informează Directorul General de abaterile disciplinare săvârșite de salariații din subordine;
31.răspunde de confidențialitatea datelor și lucrărilor executate, stabilind reguli pentru personalul din
subordine pentru a fi păstrată confidențialitatea acestora;
32.asigură accesul la date a persoanelor din afara instituției (cu temă de control) și informează conducerea
despre modul și stadiul desfășurării controlului;
33.emite note interne pentru personalul din subordine;
34.răspunde de registrele care sunt întocmite în cadrul structurii organizatorice în ceea ce privește realitatea,
legalitatea și corectitudinea datelor ;
35.răspunde de circuitul documentelor de la nivelul structurii organizatorice pe care o conduce;
36.răspunde de elaborarea și respectarea procedurilor scrise și formalizate pentru activitățile desfășurate în
cadrul structurii organizatorice pe care o conduce;
37.aduce la cunoștința personalului din subordine Regulamentul Intern, Regulamentul de Organizare și
Funcționare, Codul etic, Codul de conduită ale DGASPC Dolj, precum și procedurile operaționale, pe bază
de semnatură și răspunde de respectarea prevederilor acestora;
38.respectă prevederile Regulamentului Intern, Regulamentului de Organizare și Functionare, Codului etic,
Codului de conduită ale DGASPC Dolj, precum și prevederile procedurilor operaționale ale structurii
organizatorice pe care o conduce;
39.răspunde de organizarea și desfășurarea efectivă a verificării prezenței beneficiarilor în centru și
sesizează de îndată conducerea instituției și organele abilitate în situația identificării absenței
nemotivate/nejustificate a acestora;
40.primește și soluționează orice alte sarcini dispuse de seful ierarhic superior, pentru buna organizare și
desfășurare a activității la nivelul centrului ;
41.îndeplinește și alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil, precum și în actele
normative incidente organizării și desfășurării activității la nivelul centrului.
b.Atribuții de responsabil de proces al sistemului managementului calității:
1.elaborează procedurile operaționale;
2.colaborează îndeaproape cu RMC;
3.inițiază acțiuni de prevenire a apariției oricărei neconformități referitoare la servicii, procese și la sistemul
managementul calității;
4.identifică și înregistrează orice probleme referitoare la servicii, procese și la sistemul managementul
calității;
5.inițiază, recomandă sau furnizează soluții pe căi prestabilite;
6.verifică implementarea soluțiilor.
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c.Atribuţii specifice implementării și/sau dezvoltării sistemului de control intern managerial:
c.1 Atribuții privind procedurile de sistem/operaționale:
1.stabilește obiectivele specifice și activitățile compartimentului;
2.dispune elaborarea evidenței activităților procedurale pentru procedurile de sistem/operaționale aplicabile
la nivelul compartimentului;
3.dispune transmiterea evidenței activităților procedurale pentru procedurile de sistem, Secretariatului
tehnic al Comisiei de Monitorizare;
4.stabilește persoanele responsabile cu elaborarea procedurilor de sistem/operaționale;
5.verifică Diagrama de proces;
6.verifică procedura de sistem/operaționale și o semnează;
7.retransmite procedura responsabilului cu elaborarea și actualizarea, ori de câte ori este cazul pentru
modificări și completări;
8.dispune transmiterea procedurii Secretariatului tehnic al Comisiei de Monitorizare;
9.dispune măsuri pentru actualizarea procedurilor de sistem/operaționale.
c.2 Atribuții în procesul de gestionare a riscurilor:
-desemnează responsabilul cu riscurile de la nivelul compartimentului;
-analizează, evaluează şi decide asupra riscurilor incluse în Formularele de alertă a riscurilor;
-aprobă Registrul de riscuri la nivelul compartimentului;
-monitorizează implementarea măsurilor de control aferente Planului de măsuri, aprobat la nivelul entităţii,
prin Fişele de urmărire a riscurilor;
-aprobă Raportul anual privind procesul de gestionare a riscurilor pe compartiment, pe care îl transmite
Secretariatului tehnic al Comisiei de Monitorizare.
c.3 Alte atribuții în domeniul controlului managerial intern:
1.inventariază documentele şi fluxurile de informaţii care intră/ies din structurile organizatorice, respectiv
instituție, procesările care au loc, destinaţiile documentelor, fluxurile de comunicare între structurile
organizatorice din instituție, cu nivelele ierarhic superioare de management şi cu alte entităţi publice;
2.efectuează operaţiunea de autoevaluare a subsistemului de control intern managerial existent la nivelul
structurii organizatorice conduse, prin completarea chestionarului de autoevaluare prevăzut în legislația în
vigoare;
3.ia măsuri pentru îmbunătăţirea subsistemelor de control intern managerial din cadrul structurii
organizatorice conduse.
(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 conducătorilor instituţiei se face în condiţiile legii.
Art. 10: Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă. Personal de specialitate şi auxiliar
(1) Personalul de specialitate este:
-1 post medic primar (221107);
-1 post farmacist (226201);
-1 post asistent social (263501);
-1 post psiholog (263401);
-11 posturi asistent medical (325901);
-1 post asistent medical (222101);
-1 post asistent medical farmacie (321303);
-30 posturi infirmieră (532103);
-1 post kinetoterapeut (226405);
-4 posturi instructor ergoterapie (223003);
-1 post fiziokinetoterapeut (226401).
(2) Atribuţiile personalului de specialitate sunt prezentate în anexele nr. 2-11, care fac parte integrantă din
prezentul regulament.
-medic primar - vezi anexa nr.2, parte integrantă a prezentului regulament;
-farmacist - vezi anexa nr.3 parte integrantă a prezentului regulament;
-asistent social - vezi anexa nr.4, parte integrantă a prezentului regulament;
-psiholog - vezi anexa nr.5, parte integrantă a prezentului regulament;
-asistent medical - vezi anexa nr.6, parte integrantă a prezentului regulament;
-asistent medical farmacie - vezi anexa nr.7, parte integrantă a prezentului regulament;
-infirmieră - vezi anexa nr.8, parte integrantă a prezentului regulament;
-kinetoterapeut - vezi anexa nr.9, parte integrantă a prezentului regulament;
-instructor ergoterapie - vezi anexa nr.10, parte integrantă a prezentului regulament;
-fiziokinetoterapeut - vezi anexa nr.11, parte integrantă a prezentului regulament.
Art. 11: Personalul administrativ, gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire
(1) Personalul administrativ asigură activităţile auxiliare serviciului social:
-5 posturi îngrijitor;
-1 post lenjereasă;
-4 posturi muncitor calificat (bucătar);
-1 post inspector specialitate;
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-1 post referent;
-1 post spălătoreasă;
-2 posturi muncitor calificat.
(2) Atribuţiile personalului administrativ, gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire sunt prezentate în
anexele nr. 12-18, care fac parte integrantă din prezentul regulament.
-îngrijitor - vezi anexa nr.12, parte integrantă a prezentului regulament;
-lenjereasă - vezi anexa nr.13, parte integrantă a prezentului regulament;
-muncitor calificat (bucătar) - vezi anexa nr.14, parte integrantă a prezentului regulament;
-inspector specialitate - vezi anexa nr.15, parte integrantă a prezentului regulament;
-referent - vezi anexa nr.16, parte integrantă a prezentului regulament;
-spălătoreasă - vezi anexa nr.17, parte integrantă a prezentului regulament;
-muncitor calificat - vezi anexa nr.18, parte integrantă a prezentului regulament.
Art. 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) contribuţia persoanelor beneficiare sau a întreţinătorilor acestora, după caz;
b) bugetul local al judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti;
c) bugetele locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, respectiv bugetele locale ale sectoarelor
municipiului Bucureşti;
d) bugetul de stat;
e) donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori juridice din ţară şi din străinătate;
f) fonduri externe rambursabile şi nerambursabile;
g) alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
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Anexa nr.1

Contract pentru acordarea de servicii sociale
Părţile contractante:
1. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj, acronim D.G.A.S.P.C. Dolj, denumită
în continuare furnizor de servicii sociale, cu sediul în Craiova, b-dul Nicolae Titulescu, nr. 22, judeţul Dolj,
cod de înregistrare fiscală 17104359, cont bancar nr. RO04TREZ24A685050200103X deschis la Trezoreria
mun. Craiova, certificatul de acreditare seria AF nr. 000698 , reprezentată de domnul/doamna……………..,
având funcţia de ………., în calitate de ……………;
şi
2........................ (numele beneficiarului de servicii sociale), denumit în continuare beneficiar,
domiciliat/locuieşte în localitatea ........... , str. ........... nr. ..... , judeţul/sectorul .............. , codul numeric
personal ............ , posesor al B.I./C.I. seria ...... nr. ........ , eliberat/eliberată la data de ......... de Secţia de
poliţie .......... , reprezentat prin domnul/doamna .............. , domiciliat/domiciliată în localitatea ............ , str.
......... nr. ....... , judeţul/sectorul .......... , posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria ....... nr. .......... ,
eliberat/eliberată la data de .............. de Secţia de poliţie .......... , conform ........... (se va menţiona actul care
atestă calitatea de reprezentant) nr. ........./data ................ ,
(1) având în vedere:
- planul de intervenţie nr. ......./data ........... ;
- evaluarea complexă efectuată în perioada .................. ;
- planul individualizat de asistenţă şi îngrijire nr. ......../data ............ ,
(2)convin asupra următoarelor:
1.Definiţii:
1.1.contractul pentru furnizarea de servicii sociale - actul juridic încheiat între o persoană fizică sau juridică,
publică ori privată, acreditată conform legii să acorde servicii sociale, denumită furnizor 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 în vederea acordării de servicii sociale;
1.2.furnizor de servicii sociale - persoana fizică sau juridică, publică ori privată, acreditată conform legii în
vederea acordării de servicii sociale, prevăzută la art. 11 din Ordonanţa Guvernului nr. 68/2003 privind
serviciile sociale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 515/2003, cu modificările şi
completările ulterioare;
1.3.beneficiar de servicii sociale - persoana aflată în situaţie de risc şi de dificultate socială, împreună cu
familia acesteia, care necesită servicii sociale, conform planului de intervenţie revizuit în urma evaluării
complexe;
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1.4.servicii sociale - ansamblu de măsuri şi acţiuni realizate pentru a răspunde nevoilor sociale individuale,
familiale sau de grup, în vederea prevenirii şi depăşirii unor situaţii de dificultate, vulnerabilitate sau de
dependenţă pentru prezervarea autonomiei şi protecţiei persoanei, pentru prevenirea marginalizării şi
excluziunii sociale, pentru promovarea incluziunii sociale şi în scopul creşterii calităţii vieţii, definite în
condiţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului 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 furnizorului 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 îngrijire - 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 costul total al serviciului/serviciilor
acordat/acordate de furnizorul de servicii sociale, în funcţie de tipul serviciului şi de situaţia materială a
beneficiarului de servicii sociale, şi care poate fi în bani, 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 îndeplini valorificându-şi maximal potenţialul psiho-fizic;
1.9.standarde minimale de calitate - ansamblul de cerinţe privind cadrul organizatoric şi material, resursele
umane şi financiare în vederea atingerii nivelului de performanţă obligatoriu pentru toţi furnizorii de servicii
sociale specializate, aprobate în condiţiile legii;
1.10.modificări de drept ale contractului de acordare de servicii sociale - modificările aduse contractelor de
acordare de servicii sociale în mod independent de voinţa părţilor, în temeiul prevederilor unui act normativ;
1.11.forţa majoră - eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinii
acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi,
respectiv, îndeplinirea acestuia;
1.12.evaluarea iniţială - activitatea de identificare/determinare a naturii cauzelor, a stării actuale de
dezvoltare şi de integrare socială a beneficiarului de servicii sociale, precum şi a prognosticului acestora,
efectuată prin utilizarea de metode şi tehnici specifice profesiilor sociale, de către furnizorul de servicii
sociale. Scopurile evaluării sunt cunoaşterea şi înţelegerea problemelor cu care se confruntă beneficiarul de
servicii sociale şi identificarea măsurilor iniţiale pentru elaborarea planului iniţial de măsuri;
1.13.planul individualizat de asistenţă şi îngrijire - ansamblul de măsuri şi servicii adecvate şi individualizate
potrivit nevoilor sociale identificate ca urmare 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 generat şi care întreţin situaţia de dificultate în
care acesta se află, precum şi a prognosticului acestora, utilizându-se instrumente şi tehnici standardizate
specifice domeniilor: asistenţă socială, psihologic, educaţional, medical, juridic.
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2.Obiectul contractului
2.1.) Obiectul contractului îl constituie acordarea următoarelor servicii sociale:
a).......................
b).......................
c).......... ş.a.m.d.
2.2.) Descrierea serviciilor sociale acordate de furnizorul de servicii sociale:
a).......................
b).......................
c)..........
3.Costurile serviciilor sociale acordate şi contribuţia beneficiarului de servicii sociale
3.1.Costul total pe lună al serviciilor sociale prevăzute la pct. 2 este de: ............. lei/lună.
3.2.) Costul pe lună pentru fiecare serviciu social acordat este după cum urmează:
- pentru .................... (serviciul social/serviciile sociale)costul pe lună este de ................ .
3.3.) Contribuţia beneficiarului pentru serviciile sociale primite este după cum urmează:
- pentru .................... (serviciul social/serviciile sociale) contribuţia este ......................... (în bani/în natură).
3.4.Contribuţia beneficiarului de servicii sociale nu va influenţa acordarea serviciilor sociale şi nu va
îngreuna posibilitatea acestuia de a ieşi din starea de dificultate.
4.Durata contractului
4.1.Durata contractului este de la data de .............. până la data de ................ .
4.2.Durata contractului poate fi prelungită cu acordul părţilor şi numai după evaluarea rezultatelor serviciilor
acordate beneficiarului de servicii sociale şi, după caz, revizuirea planului individualizat de asistenţă şi
îngrijire.
5.Etapele procesului de acordare a serviciilor sociale:
5.1.implementarea măsurilor prevăzute în planul de intervenţie şi în planul individualizat;
5.2.reevaluarea periodică a situaţiei beneficiarului de servicii sociale;
5.3.revizuirea planului individualizat de asistenţă şi îngrijire în vederea adaptării serviciilor sociale la
nevoile beneficiarului.
6.Drepturile furnizorului de servicii sociale:
6.1.de a verifica veridicitatea informaţiilor primite de la beneficiarul de servicii sociale;
6.2.de a sista acordarea serviciilor sociale către beneficiar în cazul în care constată că acesta i-a furnizat
informaţii eronate;
6.3.de a utiliza, în condiţiile legii, date denominalizate în scopul întocmirii de statistici pentru dezvoltarea
serviciilor sociale.
7.Obligaţiile furnizorului de servicii sociale:
7.1.să respecte drepturile şi libertăţile fundamentale ale beneficiarului în acordarea serviciilor sociale,
precum şi drepturile beneficiarului de servicii sociale, rezultate din prezentul contract;
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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 depună toate diligentele pentru a asigura beneficiarul de continuitatea serviciilor sociale furnizate, în
cazurile de încetare a prezentului contract prevăzute la pct. 12.1 şi 13.1 lit. a) şi d); asigurarea continuităţii
serviciilor sociale se va realiza şi prin subcontractare şi cesiune de servicii sociale;
7.4.să fie receptiv şi să ţină cont de toate eforturile beneficiarului de servicii sociale în îndeplinirea
obligaţiilor contractuale şi să considere că beneficiarul şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale în măsura în
care a depus toate eforturile;
7.5.să informeze beneficiarul de servicii sociale asupra:
- conţinutului serviciilor sociale şi condiţiilor de acordare a acestora;
- oportunităţii acordării altor servicii sociale;
- listei la nivel local cuprinzând furnizorii acreditaţi să acorde servicii sociale;
- regulamentului de ordine internă;
- oricărei modificări de drept a contractului;
7.6.să reevalueze periodic situaţia beneficiarului de servicii sociale, şi, după caz, să completeze şi/sau să
revizuiască planul individualizat de asistenţă şi îngrijire exclusiv în interesul acestuia;
7.7.să respecte, conform legii, confidenţialitatea datelor şi informaţiilor referitoare la beneficiarul de servicii
sociale;
7.8.să ia în considerare dorinţele şi recomandările obiective ale beneficiarului cu privire la acordarea
serviciilor sociale;
7.9.să utilizeze contribuţia beneficiarului de servicii sociale exclusiv pentru acoperirea cheltuielilor legate de
acordarea serviciilor sociale;
7.10.de a informa serviciul public de asistenţă în a cărui rază teritorială locuieşte beneficiarul asupra
nevoilor identificate şi serviciilor sociale propuse a fi acordate.
8.Drepturile beneficiarului
8.1.În procesul de acordare a serviciilor sociale prevăzute la pct. 2, furnizorul de servicii sociale va respecta
drepturile şi libertăţile fundamentale ale beneficiarului de servicii sociale.
8.2.Beneficiarul are următoarele drepturi contractuale:
a)de a primi servicii sociale prevăzute în planul individualizat de asistenţă şi îngrijire;
b)de a i se asigura continuitatea serviciilor sociale atât timp cât se menţin condiţiile care au generat situaţia
de dificultate;
c)de a refuza, în condiţii obiective, primirea serviciilor sociale;
d)de a fi informat, în timp util şi în termeni accesibili, asupra:
- drepturilor sociale, măsurilor legale de protecţie şi asupra situaţiilor de risc;
- modificărilor intervenite în acordarea serviciilor sociale;
- oportunităţii acordării altor servicii sociale;
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- listei la nivel local cuprinzând furnizorii acreditaţi să acorde servicii sociale;
- regulamentului de ordine internă;
e)de a participa la evaluarea serviciilor sociale primite şi la luarea deciziilor privind intervenţia socială care i
se aplică, putând alege variante de intervenţie, dacă ele există;
f)dreptul de a avea acces la propriul dosar;
g)de a-şi exprima nemulţumirea cu privire la acordarea serviciilor sociale.
9.) Obligaţiile beneficiarului:
9.1.să participe activ în procesul de furnizare a serviciilor sociale şi la reevaluarea şi revizuirea planului
individualizat de asistenţă şi îngrijire;
9.2.să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitatea şi situaţia familială, medicală, economică şi
socială şi să permită furnizorului de servicii sociale verificarea veridicităţii acestora;
9.3.să respecte termenele şi clauzele stabilite în cadrul planului individualizat de asistenţă şi îngrijire;
9.4.să contribuie la plata costurilor serviciilor sociale primite cu o cotă-parte din costul total al
serviciului/serviciilor acordat/acordate de furnizor, conform pct. 3.3 şi 3.4;
9.5.să anunţe orice modificare intervenită în legătură cu situaţia sa personală pe parcursul acordării
serviciilor sociale;
9.6.să respecte regulamentul de ordine internă al furnizorului de servicii sociale (reguli de comportament,
program, persoanele de contact etc.).
10.) Soluţionarea reclamaţiilor
10.1.Beneficiarul are dreptul de a formula verbal şi/sau în scris reclamaţii cu privire la acordarea serviciilor
sociale.
10.2.Reclamaţiile pot fi adresate furnizorului de servicii sociale direct sau prin intermediul oricărei persoane
din cadrul echipei de implementare a planului individualizat.
10.3.Furnizorul de servicii sociale are obligaţia de a analiza conţinutul reclamaţiilor, consultând atât
beneficiarul de servicii sociale, cât şi specialiştii implicaţi în implementarea planului individualizat de
asistenţă şi îngrijire şi de a formula răspuns în termen de maximum 10 zile de la primirea reclamaţiei.
10.4.Dacă beneficiarul de servicii sociale nu este mulţumit de soluţionarea reclamaţiei, acesta se poate
adresa în scris Comisiei de mediere socială de la nivelul judeţului/sectorului ...... , care va clarifica prin
dialog divergenţele dintre părţi sau, după caz, instanţei de judecată competente.
11.Litigii
11.1.Litigiile născute în legătură cu încheierea, executarea, modificarea şi încetarea ori 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 furnizorul de servicii sociale şi
beneficiarul de servicii sociale nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate
solicita Comisiei de mediere socială mijlocirea soluţionării divergenţelor sau se poate adresa instanţelor
judecătoreşti competente.
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12.) Rezilierea contractului
12.1.Constituie motiv de reziliere a prezentului contract următoarele:
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 către beneficiarul de servicii sociale a regulamentului de ordine interioară
al furnizorului de servicii sociale;
c)încălcarea de către furnizorul de servicii sociale a prevederilor legale cu privire la serviciile sociale, dacă
este invocată de beneficiarul de servicii sociale;
d)retragerea autorizaţiei de funcţionare sau a acreditării furnizorului de servicii sociale;
e)limitarea domeniului de activitate pentru care furnizorul de servicii sociale a fost acreditat, în măsura în
care este afectată acordarea serviciilor către beneficiarul de servicii sociale;
f)schimbarea obiectului de activitate al furnizorului de servicii sociale, în măsura în care este afectată
acordarea serviciilor către beneficiarul de servicii sociale.
13.Încetarea contractului
13.1.Constituie motiv de încetare a prezentului contract următoarele:
a)expirarea duratei pentru care a fost încheiat contractul;
b)acordul părţilor privind încetarea contractului;
c)scopul contractului a fost atins;
d)forţa majoră, dacă este invocată.
14.Dispoziţii finale
14.1.Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului contract, de a conveni 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.
14.2.Prevederile prezentului contract se vor completa cu prevederile legislaţiei în vigoare în domeniu.
14.3.Limba care guvernează prezentul contract este limba română.
14.4.Prezentul contract va fi interpretat conform legilor din România.
14.5.Furnizorul de servicii sociale realizează monitorizarea şi evaluarea serviciilor sociale acordate.
14.6.Măsurile de implementare a planului individualizat de asistenţă şi îngrijire se comunică Direcţiei
generale de asistenţă socială şi protecţia copilului şi Serviciului public de asistenţă socială, conform legii.
14.7.Pe baza raportului cu privire la rezultatele implementării planului individualizat de asistenţă şi îngrijire,
Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului şi Serviciul public de asistenţă socială vor
monitoriza activitatea furnizorului de servicii sociale.
*) Anexele la contract:
a)planul individualizat de asistenţă şi îngrijire;
b)fişa de reevaluare a serviciilor sociale acordate beneficiarului de servicii sociale;
c)planul revizuit de asistenţă şi îngrijire.
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Prezentul contract de furnizare a serviciilor sociale a fost încheiat la sediul furnizorului de servicii
sociale/domiciliul beneficiarului de servicii sociale în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte
contractantă.

................ (data)
.......................... (localitatea)

Furnizorul de servicii sociale,

Beneficiarul de servicii sociale,

.............................
(numele

şi

funcţia

........................

persoanei/persoanelor

(numele)

autorizată/autorizate să semneze)
.......................

......................

(semnătura)

(semnătura)

...............

................

(data)

(data)
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Anexa nr.2

Denumirea postului: MEDIC PRIMAR
Atribuții:
1.organizează și răspunde de activitatea de asistență medicală acordată tuturor beneficiarilor centrului;
2.efectuează examenul general al beneficiarilor la admiterea în serviciul social şi consemnează rezultatele
evaluării;
3.asigură consultaţiile medicale, stabileşte diagnosticul şi tratamentul afecţiunilor intercurente;
4.acordă beneficiarilor asistenţă medicală curentă şi de urgenţă;
5.organizează și răspunde de evidența documentelor medicale întocmite în procesul de acordare a serviciilor
de asistență medicală pentru beneficiarii centrului;
6.controlează și răspunde de calitatea meniurilor pregătite, precum și de respectarea rației individuale;
7.stabilește regimurile alimentare pentru beneficiari, în funcție de afecțiunile acestora;
8.împreună cu asistentul farmacist stabilește necesarul de medicamente și materiale sanitare pentru
beneficiari;
9.organizează, controlează și răspunde de aplicarea normelor de igienă și sănătate publică;
10.efectuează ancheta epidemiologică preliminară în cazul apariției unor focare de boli transmisibile;
11.depistează, izolează și declară orice boală infecto-contagioasă;
12.ia măsuri pentru trimiterea la medicul specialist a beneficiarilor, atunci când situația o impune;
13.colaborează permanent cu medicul de familie al beneficiarului în vederea satisfacerii nevoilor individuale
de sănătate;
14.asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a
standardelor minime de calitate aplicabile şi a regulamentului de organizare și funcționare a centrului;
15.colaborează cu specialişti din alte servicii/centre în vederea soluţionării cazurilor, identificării de resurse
etc., cu avizul conducerii ierarhic superioare;
16.monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;
17.sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de nerespectare
a prevederilor regulamentului de organizare și funcționare a centrului etc.;
18.întocmeşte rapoarte periodice, sau ori de câte ori este nevoie, cu privire la activitatea derulată;
19.face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării legislaţiei;
20.îndeplineşte și alte atribuţii specifice prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil, în legislaţia în
vigoare, în regulamentul de organizare şi funcţionare, în metodologiile de organizare şi funcţionare, în
procedurile de lucru, în alte regulamente aplicabile serviciului social, în dispoziţiile şi în notele interne
emise de către conducerea instituţiei şi acţionează,conform dispoziţiilor trasate în situaţii speciale pentru
acoperirea nevoilor identificate;
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21.respectă şi promovează drepturile copilului, respectiv ale persoanei adulte cu handicap, respectă şi
promovează interesul superior al copilului, respectiv interesul persoanei adulte cu handicap;
22.răspunde de elaborarea documentelor specifice domeniului propriu de activitate;
23.asigură confidenţialitatea informaţiilor la care are acces.
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Anexa nr.3

Denumirea postului: FARMACIST
Atribuții:
1.urmăreşte termenele de valabilitate ale medicamentelor și ia măsuri pentru evitarea depăşirii acestor
termene la toate produsele existente în farmacie;
2.urmăreşte evoluţia stocurilor pentru a evita apariţia suprastocurilor;
3.răspunde de activitatea de identificare a nevoilor de medicamente în colaborare cu medicul centrului și
organizează și răspunde de recepția și distribuirea medicamentelor;
4.eliberează medicamente și informează personalul responsabil cu administrarea/pacienţii despre modul de
administrare a medicamentelor, riscuri și reacţii adverse;
5.urmăreşte respectarea normelor cu privire la condiţiile de pastrare si depozitare a medicamentelor la
nivelul centrului;
6.participă la inventarele lunare, împreună cu asistentul de farmacie la nivelul centrului;
7.asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a
standardelor minime de calitate aplicabile şi a regulamentului de organizare și funcționare a centrului;
8.colaborează cu specialişti din alte servicii/centre în vederea soluţionării cazurilor, identificării de resurse
etc., cu avizul conducerii ierarhic superioare;
9.monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;
10.sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de nerespectare
a prevederilor regulamentului de organizare și funcționare a centrului etc.;
11.întocmeşte rapoarte periodice, sau ori de câte ori este nevoie, cu privire la activitatea derulată;
12.face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării legislaţiei;
13.îndeplineşte și alte atribuţii specifice prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil, în legislaţia în
vigoare, în regulamentul de organizare şi funcţionare, în metodologiile de organizare şi funcţionare, în
procedurile de lucru, în alte regulamente aplicabile serviciului social, în dispoziţiile şi în notele interne
emise de către conducerea instituţiei şi acţionează, conform dispoziţiilor trasate în situaţii speciale pentru
acoperirea nevoilor identificate;
14.respectă şi promovează drepturile copilului, respectiv ale persoanei adulte cu handicap, respectă şi
promovează interesul superior al copilului, respectiv interesul persoanei adulte cu handicap;
15.răspunde de elaborarea documentelor specifice domeniului propriu de activitate;
16.asigură confidenţialitatea informaţiilor la care are acces.
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Anexa nr. 4

Denumirea postului: ASISTENT SOCIAL
Atribuții:
1.efectuează evaluarea/reevaluarea situaţiei beneficiarilor în context socio-familial, în termenele stabilite de
legislaţia în vigoare;
2.desfăşoară activităţile referitoare la menţinerea/dezvoltarea relaţiilor beneficiarilor cu familia, alte
persoane din comunitate faţă de care a dezvoltat relaţii de ataşament;
3.îndeplinește atribuțiile de responsabil de caz, cu respectarea standardelor aplicabile, a legislației în
vigoare, a procedurilor și metodologiilor de organizare și funcționare
4.utilizează instrumentele, tehnicile și metodele de asistență socială, în conformitate cu procedurile și
metodologiile de organizare și funcționare de la nivelul DGASPC Dolj
5. asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a
standardelor minime de calitate aplicabile şi a regulamentului de organizare și funcționare a centrului;
6. colaborează cu specialişti din alte servicii/centre în vederea soluţionării cazurilor, identificării de resurse
etc., cu avizul conducerii ierarhic superioare;
7.monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;
8.sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de nerespectare a
prevederilor regulamentului de organizare și funcționare a centrului etc.;
9. întocmeşte rapoarte periodice, sau ori de câte ori este nevoie, cu privire la activitatea derulată;
10.face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării legislaţiei;
11.îndeplineşte și alte atribuţii specifice prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil, în legislaţia în
vigoare, în regulamentul de organizare şi funcţionare, în metodologiile de organizare şi funcţionare, în
procedurile de lucru, în alte regulamente aplicabile serviciului social, în dispoziţiile şi în notele interne
emise de către conducerea instituţiei şi acţionează,conform dispoziţiilor trasate în situaţii speciale pentru
acoperirea nevoilor identificate.
12.respectă şi promovează drepturile copilului, respectiv ale persoanei adulte cu handicap, respectă şi
promovează interesul superior al copilului, respectiv interesul persoanei adulte cu handicap;
13.răspunde de elaborarea documentelor specifice domeniului propriu de activitate;
14.asigură confidenţialitatea informaţiilor la care are acces.
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Anexa nr.5

Denumirea postului: PSIHOLOG
Atribuții:
1.desfășoară activități de observare, evaluare/reevaluare, diagnostic, intervenție de specialitate, consiliere
individuală și de grup, terapie individuală și de grup a beneficiarilor și folosește suporturile metodologice
adecvate;
2.respectă condițiile deontologice specifice profesiei de psiholog;
3.participă la procesul de evaluare periodică în cadrul echipei multidisciplinare;
4. asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a
standardelor minime de calitate aplicabile şi a regulamentului de organizare și funcționare a centrului;
5. colaborează cu specialişti din alte servicii/centre în vederea soluţionării cazurilor, identificării de resurse
etc., cu avizul conducerii ierarhic superioare;
6.monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;
7.sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de nerespectare a
prevederilor regulamentului de organizare și funcționare a centrului etc.;
8.întocmeşte rapoarte periodice, sau ori de câte ori este nevoie, cu privire la activitatea derulată;
9.face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării legislaţiei;
10. îndeplineşte și alte atribuţii specifice prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil, în legislaţia în
vigoare, în regulamentul de organizare şi funcţionare, în metodologiile de organizare şi funcţionare, în
procedurile de lucru, în alte regulamente aplicabile serviciului social, în dispoziţiile şi în notele interne
emise de către conducerea instituţiei şi acţionează,conform dispoziţiilor trasate în situaţii speciale pentru
acoperirea nevoilor identificate;
11.respectă şi promovează drepturile copilului, respectiv ale persoanei adulte cu handicap, respectă şi
promovează interesul superior al copilului, respectiv interesul persoanei adulte cu handicap;
12 răspunde de elaborarea documentelor specifice domeniului propriu de activitate;
13.asigură confidenţialitatea informaţiilor la care are acces.
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Anexa nr. 6
Denumirea postului: ASISTENT MEDICAL
Atribuții:
1. supraveghează starea de sănătate a beneficiarilor aflaţi sub măsură de protecţie în cadrul serviciului;
2.efectuează sau participă, după caz, la acordarea serviciilor medicale beneficiarilor;
3. ține evidența materialelor și medicamentelor folosite din aparatul de urgenta;
4.colaborează și respectă indicațiile medicului centrului/medicului de familie la care sunt înscriși
beneficiarii;
5. efectuează triajul medical al beneficiarilor;
6. supraveghează evoluția stării de sănătate a beneficiarilor;
7. asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a
standardelor minime de calitate aplicabile şi a regulamentului de organizare și funcționare a centrului;
8. colaborează cu specialişti din alte servicii/centre în vederea soluţionării cazurilor, identificării de resurse
etc., cu avizul conducerii ierarhic superioare;
9.monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;
10.sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de nerespectare
a prevederilor regulamentului de organizare și funcționare a centrului etc.;
11.întocmeşte rapoarte periodice, sau ori de câte ori este nevoie, cu privire la activitatea derulată;
12.face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării legislaţiei;
13.îndeplineşte și alte atribuţii specifice prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil, în legislaţia în
vigoare, în regulamentul de organizare şi funcţionare, în metodologiile de organizare şi funcţionare, în
procedurile de lucru, în alte regulamente aplicabile serviciului social, în dispoziţiile şi în notele interne
emise de către conducerea instituţiei şi acţionează,conform dispoziţiilor trasate în situaţii speciale pentru
acoperirea nevoilor identificate;
14.respectă şi promovează drepturile copilului, respectiv ale persoanei adulte cu handicap, respectă şi
promovează interesul superior al copilului, respectiv interesul persoanei adulte cu handicap;
15.răspunde de elaborarea documentelor specifice domeniului propriu de activitate;
16.asigură confidenţialitatea informaţiilor la care are acces.
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Anexa nr.7
Denumirea postului: ASISTENT MEDICAL FARMACIE
Atribuții:
1.întocmește, sub coordonarea medicului de centru, necesarul de medicamente și materiale sanitare, în
funcție de numărul de beneficiari din centru și de patologia acestora;
2.eliberează din gestiune medicamente și materiale sanitare conform prescripțiilor medicului de centru;
3.răspunde de depozitarea în condiții de siguranță a medicamentelor și materialelor sanitare din gestiune;
4.utilizează materialele igienico-sanitare, aparatura și instrumentarul medical, conform normelor legale în
vigoare;
5.este responsabil de păstrarea în siguranță, în locuri special amenajate, a medicamentelor și materialelor
sanitare;
6.cunoaște și respectă procedurile referitoare la administrarea, depozitarea și distrugerea resturilor de
medicamente și a medicamentelor expirate, precum și a celorlalte materiale sanitare utilizate;
7.asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a
standardelor minime de calitate aplicabile şi a regulamentului de organizare și funcționare a centrului;
8.colaborează cu specialişti din alte servicii/centre în vederea soluţionării cazurilor, identificării de resurse
etc., cu avizul conducerii ierarhic superioare;
9.monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;
10.sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de nerespectare
a prevederilor regulamentului de organizare și funcționare a centrului etc.;
11.întocmeşte rapoarte periodice, sau ori de câte ori este nevoie, cu privire la activitatea derulată;
12.face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării legislaţiei;
13.îndeplineşte și alte atribuţii specifice prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil, în legislaţia în
vigoare, în regulamentul de organizare şi funcţionare, în metodologiile de organizare şi funcţionare, în
procedurile de lucru, în alte regulamente aplicabile serviciului social, în dispoziţiile şi în notele interne
emise de către conducerea instituţiei şi acţionează, conform dispoziţiilor trasate în situaţii speciale pentru
acoperirea nevoilor identificate;
14.respectă şi promovează drepturile copilului, respectiv ale persoanei adulte cu handicap, respectă şi
promovează interesul superior al copilului, respectiv interesul persoanei adulte cu handicap;
15.răspunde de elaborarea documentelor specifice domeniului propriu de activitate;
16.asigură confidenţialitatea informaţiilor la care are acces.
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Anexa nr.8
Denumirea postului: INFIRMIERĂ
Atribuții:
1.asigură și răspunde de igiena beneficiarilor;
2.asigură și răspunde de igiena spațiilor destinate beneficiarilor;
3.asigură suport în alimentarea beneficirilor în funcție de nevoile acestora;
4.asigură activitățile de îmbrăcare/dezbrăcare a beneficiarilor, după caz;
5.asigură igiena echipamentului și a cazarmamentului destinat beneficiarilor;
6.respectă procedurile de manipulare a materialelor sanitare, materialelor de curățenie și a deșeurilor de
orice tip;
7.asigură suportul necesar în desfășurarea tuturor activităților beneficiarilor;
8. asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a
standardelor minime de calitate aplicabile şi a regulamentului de organizare și funcționare a centrului;
9. colaborează cu specialişti din alte servicii/centre în vederea soluţionării cazurilor, identificării de resurse
etc., cu avizul conducerii ierarhic superioare;
10.monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;
11.sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de nerespectare
a prevederilor regulamentului de organizare și funcționare a centrului etc.;
12.întocmeşte rapoarte periodice, sau ori de câte ori este nevoie, cu privire la activitatea derulată;
13.face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării legislaţiei;
14.îndeplineşte și alte atribuţii specifice prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil, în legislaţia în
vigoare, în regulamentul de organizare şi funcţionare, în metodologiile de organizare şi funcţionare, în
procedurile de lucru, în alte regulamente aplicabile serviciului social, în dispoziţiile şi în notele interne
emise de către conducerea instituţiei şi acţionează,conform dispoziţiilor trasate în situaţii speciale pentru
acoperirea nevoilor identificate.
15.respectă şi promovează drepturile copilului, respectiv ale persoanei adulte cu handicap, respectă şi
promovează interesul superior al copilului, respectiv interesul persoanei adulte cu handicap;
16.răspunde de elaborarea documentelor specifice domeniului propriu de activitate;
17.asigură confidenţialitatea informaţiilor la care are acces.

28

Anexa nr. 9

Denumirea postului: KINETOTERAPEUT
Atribuții:
1.aplică procedurile de kinetoterapie în vederea recuperării medicale, conform fişei de tratament;
2.informează medicul specialist asupra stării beneficiarilor şi eficienței tratamentului;
3.supraveghează starea beneficiarilor pe perioada aplicării procedurilor de kinetoterapie și informează
medicul specialist despre aceasta;
4.informează beneficiarii despre utilitatea tratamentului pe care îl efectuează, precum şi despre eventualele
efecte secundare care pot apărea;
5.răspunde de buna păstrare şi utilizare a aparaturii, utilajelor şi instrumentelor din dotare;
6.pregateşte şi verifică funcţionarea aparaturii semnalând eventualele defectiuni;
7.acordă asistenţă medicală de urgenţă în limita competenţelor profesionale;
8.asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a
standardelor minime de calitate aplicabile şi a regulamentului de organizare și funcționare a centrului;
9.colaborează cu specialişti din alte servicii/centre în vederea soluţionării cazurilor, identificării de resurse
etc., cu avizul conducerii ierarhic superioare;
10.monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;
11.sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de nerespectare
a prevederilor regulamentului de organizare și funcționare a centrului etc.;
12.întocmeşte rapoarte periodice, sau ori de câte ori este nevoie, cu privire la activitatea derulată;
13.face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării legislaţiei;
14.îndeplineşte și alte atribuţii specifice prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil, în legislaţia în
vigoare, în regulamentul de organizare şi funcţionare, în metodologiile de organizare şi funcţionare, în
procedurile de lucru, în alte regulamente aplicabile serviciului social, în dispoziţiile şi în notele interne
emise de către conducerea instituţiei şi acţionează, conform dispoziţiilor trasate în situaţii speciale pentru
acoperirea nevoilor identificate;
15.respectă şi promovează drepturile copilului, respectiv ale persoanei adulte cu handicap, respectă şi
promovează interesul superior al copilului, respectiv interesul persoanei adulte cu handicap;
16.răspunde de elaborarea documentelor specifice domeniului propriu de activitate;
17.asigură confidenţialitatea informaţiilor la care are acces.
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Anexa nr. 10
Denumirea postului: INSTRUCTOR ERGOTERAPIE
Atribuții:
1.participă alături de echipa multidisciplinară la întocmirea evaluării detaliate a beneficiarilor;
2.organizează, răspunde și desfășoară activități instructiv-educative și de ergoterapie în vederea menținerii
sau ameliorării capacităților fizice, psihice și senzoriale;
3.oferă informații aparținătorilor despre evoluția beneficiarului, precum și despre tehnicile și procedurile
folosite în vederea înțelegerii și asigurării continuității terapiei;
4.elaborează și prezintă conducerii necesarul de materiale didactice necesare beneficiarilor de care se ocupă;
5.răspunde de securitatea și integritatea beneficiarilor în timpul programului;
6.asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a
standardelor minime de calitate aplicabile şi a regulamentului de organizare și funcționare a centrului;
7.colaborează cu specialişti din alte servicii/centre în vederea soluţionării cazurilor, identificării de resurse
etc., cu avizul conducerii ierarhic superioare;
8.monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;
9.sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de nerespectare a
prevederilor regulamentului de organizare și funcționare a centrului etc.;
10.întocmeşte rapoarte periodice, sau ori de câte ori este nevoie, cu privire la activitatea derulată;
11.face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării legislaţiei;
12.îndeplineşte și alte atribuţii specifice prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil, în legislaţia în
vigoare, în regulamentul de organizare şi funcţionare, în metodologiile de organizare şi funcţionare, în
procedurile de lucru, în alte regulamente aplicabile serviciului social, în dispoziţiile şi în notele interne
emise de către conducerea instituţiei şi acţionează, conform dispoziţiilor trasate în situaţii speciale pentru
acoperirea nevoilor identificate;
13.respectă şi promovează drepturile copilului, respectiv ale persoanei adulte cu handicap, respectă şi
promovează interesul superior al copilului, respectiv interesul persoanei adulte cu handicap;
14.răspunde de elaborarea documentelor specifice domeniului propriu de activitate;
15.asigură confidenţialitatea informaţiilor la care are acces.
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Anexa nr. 11
Denumirea postului: FIZIOKINETOTERAPEUT
Atribuții:
1.aplică procedurile de balneo-fizioterapie în vederea recuperării medicale, conform fişei de tratament;
2.informează medicul specialist asupra stării beneficiarilor şi eficienței tratamentului;
3.supraveghează starea beneficiarilor pe perioada aplicării procedurilor de fizioterapie și informează medicul
specialist despre aceasta;
4.informează beneficiarii despre utilitatea tratamentului pe care îl efectuează, precum şi despre eventualele
efecte secundare care pot apărea;
5.răspunde de buna păstrare şi utilizare a aparaturii, utilajelor şi instrumentelor din dotare;
6.pregateşte şi verifică funcţionarea aparaturii semnalând eventualele defecțiuni;
7.acordă asistenţă medicală de urgenţă în limita competenţelor profesionale;
8.asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a
standardelor minime de calitate aplicabile şi a regulamentului de organizare și funcționare a centrului;
9.colaborează cu specialişti din alte servicii/centre în vederea soluţionării cazurilor, identificării de resurse
etc., cu avizul conducerii ierarhic superioare;
10.monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;
11..sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de nerespectare
a prevederilor regulamentului de organizare și funcționare a centrului etc.;
12.întocmeşte rapoarte periodice, sau ori de câte ori este nevoie, cu privire la activitatea derulată;
13.face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării legislaţiei;
14.îndeplineşte și alte atribuţii specifice prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil, în legislaţia în
vigoare, în regulamentul de organizare şi funcţionare, în metodologiile de organizare şi funcţionare, în
procedurile de lucru, în alte regulamente aplicabile serviciului social, în dispoziţiile şi în notele interne
emise de către conducerea instituţiei şi acţionează, conform dispoziţiilor trasate în situaţii speciale pentru
acoperirea nevoilor identificate.
15.respectă şi promovează drepturile copilului, respectiv ale persoanei adulte cu handicap, respectă şi
promovează interesul superior al copilului, respectiv interesul persoanei adulte cu handicap;
16.răspunde de elaborarea documentelor specifice domeniului propriu de activitate;
17.asigură confidenţialitatea informaţiilor la care are acces.
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Anexa nr. 12

Denumirea postului: ÎNGRIJITOR
Atribuții :
1.desfăşoară activităţi specifice de igienizare a spaţiilor, cu repectarea normelor de siguranţă şi securitate în
vigoare;
2.asigură menţinerea curăţeniei în spaţiile care i-au fost repartizate, conform graficului de lucru şi
programului de activităţi;
3.asigură utilizarea şi depozitarea în condiţii de siguranţă a ustensilelor şi materialelor utilizate;
4.folosește în mod rațional materialele necesare curățeniei și dezinfecției;
5.respectă şi promovează drepturile copilului, respectiv ale persoanei adulte cu handicap, respectă şi
promovează interesul superior al copilului, respectiv interesul persoanei adulte cu handicap;
6.răspunde de elaborarea documentelor specifice domeniului propriu de activitate;
7.asigură confidenţialitatea informaţiilor la care are acces;
8.îndeplineşte atribuţii specifice conform legislaţiei în vigoare, regulamentului de organizare şi funcţionare,
metodologiilor de organizare şi funcţionare, procedurilor de lucru, altor regulamente aplicabile serviciului
social, dispoziţiilor şi notelor interne emise de către conducerea instituţiei şi acţionează, conform
dispoziţiilor trasate, în situaţii speciale, pentru acoperirea nevoilor identificate.
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Anexa nr.13
Denumirea postului: LENJEREASĂ
Atribuții:
1.realizează mici reparații necesare echipamentului beneficiarilor și cazarmamentului;
2.desfăşoară activităţi specifice de sortare, spălare şi dezinfecţie a echipamentelor

murdare ale

beneficiarilor, calcă rufele curate;
3.răspunde de curăţenia şi igienizarea spaţiilor de lucru, cu respectarea normelor de securitate în vigoare;
4.respectă procedura de evacuare a rezidurilor la rampa de gunoi, curăţenia şi dezinfecţia recipientelor;
5.respectă şi promovează drepturile copilului, respectiv ale persoanei adulte cu handicap, respectă şi
promovează interesul superior al copilului, respectiv interesul persoanei adulte cu handicap;
6.răspunde de elaborarea documentelor specifice domeniului propriu de activitate;
7.asigură confidenţialitatea informaţiilor la care are acces;
8.îndeplineşte atribuţii specifice conform legislaţiei în vigoare, regulamentului de organizare şi funcţionare,
metodologiilor de organizare şi funcţionare, procedurilor de lucru, altor regulamente aplicabile serviciului
social, dispoziţiilor şi notelor interne emise de către conducerea instituţiei şi acţionează, conform
dispoziţiilor trasate, în situaţii speciale, pentru acoperirea nevoilor identificate.
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Anexa nr.14
Denumirea postului: MUNCITOR CALIFICAT (BUCĂTAR)
Atribuții:
1.asigură prepararea hranei, conform meniului aprobat şi cu respectarea procedurilor de alimentaţie;
2.asigură respectarea normativelor sanitare în vigoare în ceea ce priveşte prepararea alimentelor şi asigură
igiena în spaţiile de prelucrare şi preparare a hranei şi servire a meselor;
3.participă la întocmirea meniului săptămânal;
4.ține cont de nivelul de perisabilitate și termenul de valabilitate al alimentelor;
5.este responsabil de scoaterea imediată din uz a produselor alimentare ce nu corespund organoleptic;
6.recoltează probele alimentare pe care le pastrează în frigider, conform normelor legale în vigoare;
7.răspunde de pregătirea la timp a mesei şi de calitatea meniului;
8.respectă şi promovează drepturile copilului, respectiv ale persoanei adulte cu handicap, respectă şi
promovează interesul superior al copilului, respectiv interesul persoanei adulte cu handicap;
9.răspunde de elaborarea documentelor specifice domeniului propriu de activitate;
10.asigură confidenţialitatea informaţiilor la care are acces;
11.îndeplineşte atribuţii specifice conform legislaţiei în vigoare, regulamentului de organizare şi funcţionare,
metodologiilor de organizare şi funcţionare, procedurilor de lucru, altor regulamente aplicabile serviciului
social, dispoziţiilor şi notelor interne emise de către conducerea instituţiei şi acţionează, conform
dispoziţiilor trasate, în situaţii speciale, pentru acoperirea nevoilor identificate.

34

Anexa nr.15

Denumirea postului: INSPECTOR SPECIALITATE
Atribuții:
1.întocmeşte necesarul de materiale, în funcţie de nevoile identificate la nivelul serviciului social;
2.realizează demersurile necesare pentru aprovizionarea cu materialele şi echipamentele necesere
funcţionării serviciului social;
3.face propuneri pentru programul de investiții și reparații la imobile, alte mijloace fixe și obiecte de
inventar;
4.participă la inventarierea patrimoniului;
5.urmărește utilizarea în condiții optime a imobilelor, mijloacelor fixe și obiectelor de inventar din dotarea
centrului;
6.răspunde de întreținerea căilor de acces în stare de utilizare;
7.respectă şi promovează drepturile copilului, respectiv ale persoanei adulte cu handicap, respectă şi
promovează interesul superior al copilului, respectiv interesul persoanei adulte cu handicap;
8.răspunde de elaborarea documentelor specifice domeniului propriu de activitate;
9.asigură confidenţialitatea informaţiilor la care are acces;
10.îndeplineşte atribuţii specifice conform legislaţiei în vigoare, regulamentului de organizare şi funcţionare,
metodologiilor de organizare şi funcţionare, procedurilor de lucru, altor regulamente aplicabile serviciului
social, dispoziţiilor şi notelor interne emise de către conducerea instituţiei şi acţionează, conform
dispoziţiilor trasate, în situaţii speciale, pentru acoperirea nevoilor identificate.

35

Anexa nr.16

Denumirea postului: REFERENT
Atribuții:
1.întocmeşte necesarul de materiale, în funcţie de nevoile identificate la nivelul serviciului social;
2.realizează demersurile necesare pentru aprovizionarea cu materialele şi echipamentele necesere
funcţionării serviciului social;
3.face propuneri pentru programul de investiții și reparații la imobile, alte mijloace fixe și obiecte de
inventar;
4.participă la inventarierea patrimoniului;
5.urmărește utilizarea în condiții optime a imobilelor, mijloacelor fixe și obiectelor de inventar din dotarea
centrului;
6.răspunde de întreținerea căilor de acces în stare de utilizare;
7.respectă şi promovează drepturile copilului, respectiv ale persoanei adulte cu handicap, respectă şi
promovează interesul superior al copilului, respectiv interesul persoanei adulte cu handicap;
8.răspunde de elaborarea documentelor specifice domeniului propriu de activitate;
9.asigură confidenţialitatea informaţiilor la care are acces;
10.îndeplineşte atribuţii specifice conform legislaţiei în vigoare, regulamentului de organizare şi funcţionare,
metodologiilor de organizare şi funcţionare, procedurilor de lucru, altor regulamente aplicabile serviciului
social, dispoziţiilor şi notelor interne emise de către conducerea instituţiei şi acţionează, conform
dispoziţiilor trasate, în situaţii speciale, pentru acoperirea nevoilor identificate.
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Anexa nr. 17
Denumirea postului: SPĂLĂTOREASĂ
Atribuții:
1.desfăşoară activităţi specifice de sortare, spălare şi dezinfecţie a echipamentelor

murdare ale

beneficiarilor, calcă rufele curate;
2.răspunde de curăţenia şi igienizarea spaţiilor de lucru, cu respectarea normelor de securitate în vigoare;
3.respectă procedura de evacuare a rezidurilor la rampa de gunoi, curăţenia şi dezinfecţia recipientelor;
4.respectă şi promovează drepturile copilului, respectiv ale persoanei adulte cu handicap, respectă şi
promovează interesul superior al copilului, respectiv interesul persoanei adulte cu handicap;
5.răspunde de elaborarea documentelor specifice domeniului propriu de activitate;
6.asigură confidenţialitatea informaţiilor la care are acces;
7.îndeplineşte atribuţii specifice conform legislaţiei în vigoare, regulamentului de organizare şi funcţionare,
metodologiilor de organizare şi funcţionare, procedurilor de lucru, altor regulamente aplicabile serviciului
social, dispoziţiilor şi notelor interne emise de către conducerea instituţiei şi acţionează, conform
dispoziţiilor trasate, în situaţii speciale, pentru acoperirea nevoilor identificate.

37

Anexa nr.18

Denumirea postului: MUNCITOR CALIFICAT
Atribuții:
1.desfăşoară activităţi de reparaţii şi întreţinere;
2.asigură utilizarea în condiţii de siguranţă a obiectelor şi echipamentelor pe care le deţine;
3.remediază, ori de câte ori este cazul, defecţiunile apărute la echipamentele și clădirile aflate în dotarea
serviciului social;
4.răspunde de utilizarea rațională a materialelor folosite cu ocazia efectuării reparațiilor și confirmă
cantitățile de materiale folosite;
5.respectă şi promovează drepturile copilului, respectiv ale persoanei adulte cu handicap, respectă şi
promovează interesul superior al copilului, respectiv interesul persoanei adulte cu handicap;
6.răspunde de elaborarea documentelor specifice domeniului propriu de activitate;
7.asigură confidenţialitatea informaţiilor la care are acces;
8.îndeplineşte atribuţii specifice conform legislaţiei în vigoare, regulamentului de organizare şi funcţionare,
metodologiilor de organizare şi funcţionare, procedurilor de lucru, altor regulamente aplicabile serviciului
social, dispoziţiilor şi notelor interne emise de către conducerea instituţiei şi acţionează, conform
dispoziţiilor trasate, în situaţii speciale, pentru acoperirea nevoilor identificate.
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Anexa nr. 14
la HCJ nr._____/_____

Avizat,
Director General
Florin Stancu

Director General Adjunct
Asistență Socială-Persoane Adulte
Maria Manolache

REGULAMENT de organizare şi funcţionare a serviciului social
Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități
”Sf. Ștefan”
Art. 1: Definiţie
(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social Centrul de
Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități ”Sf. Ștefan” din cadrul Direcției Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Dolj, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Dolj
nr.______/_____________, 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.

Art. 2: Identificarea serviciului social
Serviciul social Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități ”Sf. Ștefan”, cod
serviciu social 8790 CR-D-I, este înfiinţat şi administrat de furnizorul Direcţia Generală de Asistenţă Socială
şi Protecţia Copilului Dolj, acreditat conform Certificatului de acreditare nr. 000698/25.04.2014, deţine
Licenţa de funcţionare provizorie nr. D727/25.03.2020, cu sediul în Craiova, str. Aleea Toamnei nr. 14,
judeţul Dolj.

Art. 3: Scopul serviciului social
Scopul serviciului social Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități ”Sf.
Ștefan” este asigurarea găzduirii și realizarea unui ansamblu de activități care să răspundă nevoilor
individuale specifice ale persoanelor adulte cu dizabilități, în vederea menținerii/dezvoltării potențialului
personal.
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Art. 4: Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare
(1) Serviciul social Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități ”Sf. Ștefan”
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, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, precum şi ale altor acte normative secundare aplicabile domeniului.
De asemenea, pentru buna organizare și funcționare a serviciului social sunt aplicabile toate actele
normative incidente.
(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul nr. 82/2019 privind aprobarea standardelor specifice
minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități.
(3) Serviciul social Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități ”Sf. Ștefan” este
înfiinţat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Dolj nr. 4/30.01.2020 şi funcţionează în cadrul Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj.
Art. 5: Principiile care stau la baza acordării serviciului social
(1) Serviciul social Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități ”Sf. Ștefan” 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 Îngrijire și
Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități ”Sf. Ștefan” 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 cu serviciul public de asistenţă socială.

Art. 6: Beneficiarii serviciilor sociale
(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu
Dizabilități ”Sf. Ștefan” sunt persoane adulte cu dizabilități pentru care certificatele/deciziile de încadrare în
grad de handicap sunt în termen de valabilitate și cărora li s-a stabilit o măsură de protecţie în cadrul
centrului, conform criteriilor de admitere.
(2) Condiţiile de acces/admitere în centru sunt următoarele:
a) Acte necesare la dosarul beneficiarului:
-cerere de admitere în centru;
-copie de pe actele de identitate și stare civilă, după caz;
-dispozitia de curatelă, dacă este cazul;
-copie de pe actul de identitate al curatorului/reprezentantului legal, după caz;
-copie de pe documentul care atestă încadrarea în grad de handicap în termen de valabilitate, PIS,PIRIS;
-ultimul talon de pensie sau adeverinţă de venit;
-documente doveditoare a situaţiei locative;
-raportul de anchetă socială;
-investigaţii paraclinice;
-dovada eliberată de serviciul specializat al primăriei în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa
persoana cu handicap, prin care se atestă că acesteia nu i s-au putut asigura protecţia şi îngrijirea la domiciliu
sau în cadrul altor servicii din comunitate;
-angajament de plată, după caz;
-contractul pentru acordarea de servicii sociale;
-decizia de admitere.
b) Criterii de eligibilitate a beneficiarilor:
-este persoană adultă încadrată în grad de handicap, cu domiciliul/reședința pe raza judeţului Dolj;
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-nu realizează venituri proprii sau veniturile sale ori ale susţinătorilor legali nu sunt suficiente pentru
asigurare unui trai decent şi mediu sigur de viaţă;
-se află în imposibilitatea de a-şi asigura singur activităţile de bază ale vieţii zilnice, nu se poate gospodări
singur şi necesită asistenţă şi îngrijire;
-nu are locuinţă şi/sau nici posibilitatea de a-şi asigura condiţiile de locuit pe baza resurselor proprii;
-se află în imposibilitatea de a-şi asigura nevoile sociomedicale, datorită bolii ori stării fizice şi psihice.
c) Demersurile privind admiterea beneficiarilor în cadrul Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane
Adulte cu Dizabilități ”Sf. Ștefan” se realizează la nivelul structurilor din cadrul Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj, cu atribuții în acest sens.
Admiterea în cadrul centrului, respectiv respingerea cererii de admitere, se stabilesc de către Comisia de
Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Dolj.
d) Centrul rezidential asigură beneficiarului serviciile necesare în baza unui contract pentru acordarea de
servicii sociale, încheiat în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.
Modelul contractului pentru acordarea de servicii sociale este prezentat în anexa nr. 1 la prezentul
Regulament.
Părţile contractante au posibilitatea modificării şi completării, după caz, a modelului de contract pentru
acordarea de servicii sociale, acesta putând cuprinde și alte clauze sau clauze specifice, în funcție de
standardele minime de calitate aplicabile fiecărui tip de serviciu, situația particulară a fiecărui beneficiar în
parte și particularitățile (modul de organizare și funcționare) centrului, cu respectarea legislației în vigoare și
aprobarea conducerii Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj.
e) Beneficiarii centrului/susţinătorii legali care realizează venituri au obligaţia să plătească lunar o
contribuţie de întreţinere, în condițiile legii, conform angajamentului de plată care se semnează prealabil
admiterii în centru.
Persoanele obligate la plata contribuției de întreținere, precum și nivelul contribuției de întreținere datorată
de către persoanele asistate sau de susținătorii legali ai acestora, se stabilesc, în condițiile legii, de către
Comisia de stabilire a contribuţiei de întreţinere constituită la nivelul DGASPC Dolj prin dispoziția
directorului general.
(3) Condiţii de încetare a serviciilor în cadrul Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu
Dizabilități ”Sf. Ștefan”:
a) Principalele situaţii în care centrul poate suspenda pe perioadă determinată acordarea serviciilor
pentru un beneficiar sunt:
-la cererea beneficiarului/reprezentantului legal pentru revenire în familie, cu acordul acesteia, pentru o
perioadă de maxim 15 zile;
-la cererea beneficiarului/reprezentantului legal pentru o perioadă de maxim 60 zile, în baza acordului scris
al persoanei care va asigura găzduirea şi îngrijirea pe perioada respectivă şi a anchetei sociale realizată de
personal din cadrul centrului;
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-în caz de internare în spital cu o durată mai mare de 30 de zile;
-în caz de transfer într-o altă instituţie, pentru efectuarea de programe specializate, cu acordul scris al
instituţiei către care se efectuează transferul şi acordul beneficiarului sau reprezentantului legal.
b) Principalele situaţii în care centrul poate înceta acordarea serviciilor pentru un beneficiar sunt:
-la cererea scrisă a beneficiarului care are prezervată capacitatea de discernământ; dacă este de acord,
beneficiarul va comunica în cererea scrisă domiciliul sau reşedinţa unde pleacă după încetarea acordării
serviciului; în situaţia în care beneficiarul comunică adresa, în termen de 5 zile, furnizorul de servicii sociale
va notifica serviciul public de asistenţă socială pe a cărei rază teritorială va locui beneficiarul;
-la cererea reprezentantului legal, însoţită de un angajament scris prin care acesta se obligă să asigure
găzduirea, îngrijirea şi întreţinerea beneficiarului, cu obligaţia ca, în termen de 48 ore de la încetare,
furnizorul de servicii sociale să notifice serviciul public asistenţă socială pe a cărei rază teritorială va locui
beneficiarul;
-transfer în altă instituţie rezidenţială, la cererea scrisă a beneficiarului/reprezentantului legal, cu acordul
instituţiei respective;
-centrul nu mai poate acorda serviciile corespunzătoare sau se închide, cu obligaţia de a soluţiona împreună
cu

beneficiarii

sau

reprezentanţii

legali,

cu

30

de

zile

anterior

datei

încetării,

transferul

beneficiarului/beneficiarilor;
-la expirarea termenului prevăzut în contract;
-în cazul în care beneficiarul nu respectă clauzele contractuale, pe baza hotărârii cu majoritate simplă a unei
comisii formate din conducătorul centrului, un reprezentant al furnizorului de servicii sociale, managerul de
caz sau un reprezentant al personalului centrului şi 2 reprezentanţi ai beneficiarilor;
-în cazuri de forţă majoră (cataclisme naturale, incendii, apariţia unui focar de infecţie, suspendarea licenţei
de funcţionare, altele); în aceste situaţii furnizorul de servicii va asigura, în condiţii de siguranţă, transferul
beneficiarilor în servicii sociale similar;
-în caz de deces al beneficiarului.
(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane
Adulte cu Dizabilități ”Sf. Ștefan” 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;
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g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite;
h) să li se respecte toate drepturile speciale conferite de legislația în vigoare.
(5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane
Adulte cu Dizabilități ”Sf. Ștefan” 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, precum și regulile generale de conduită, prevederile
regulamentare, metodologiile și procedurile de lucru din cadrul centrului.
Art. 7 Activităţi şi funcţii
Principalele funcţii ale serviciului social Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu
Dizabilități ”Sf. Ștefan” sunt următoarele:
a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarelor
activităţi:
1.reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară/reprezentantul
legal, după caz;
2.activități de informare și consiliere socială;
3.consiliere psihologică;
4.activități de abilitare și reabilitare;
5.îngrijire și asistență;
6.menținerea/dezvoltarea deprinderilor de viață independentă;
7.activități de menținere/îmbunătățire a nivelului de educație/pregătire pentru muncă;
8.asistență și suport pentru luarea unei decizii;
9.activități privind implicarea beneficiarilor în viața socială și civică a comunității.
b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre
domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi:
1.realizarea de materiale informative;
2.facilitarea accesului persoanelor interesate de a cunoaște condițiile de locuit și de desfășurare a activităților
și serviciilor, dacă există locuri disponibile, în baza unui program de vizită;
3.elaborarea de rapoarte de activitate.

6

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.asigură beneficiarilor asistență și suport în cunoașterea și exercitarea drepturilor lor;
2.promovează și ia măsuri pentru prevenirea și combaterea oricăror forme de tratament abuziv, neglijent,
degradant asupra beneficiarilor;
3.utilizează mijloace de informare și comunicare corecte, transparente și accesibile.
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/reevaluari periodice a serviciilor prestate;
3. dezvoltarea, planificarea, implementarea și îmbunătățirea permanentă a activităților desfășurate în cadrul
centrului
4. măsurarea gradului de satisfacție a beneficiarilor.
5. exercitarea controlului managerial intern, în condițiile legislației în vigoare.
e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea următoarelor
activităţi:
1. întocmirea unui proiect de buget care sa reflecte nevoile centrului;
2. solicitarea dotărilor necesare bunei funcționări a centrului;
3. solicitarea resurselor umane în funcție de serviciile furnizate și legislația în vigoare;
4. întocmirea fișelor de post ale angajaților;
5. evaluarea performanțelor individuale ale angajaților;
6. elaborarea propunerilor de formare profesională.
Art. 8: Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal
(1) Serviciul social Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități ”Sf. Ștefan”
funcţionează cu un număr de 55 posturi, conform prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean nr.
............./..........................., din care:
a) personal de conducere: şef centru 1 post;
b) personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă; personal de specialitate şi auxiliar: 44 posturi;
c) personal cu funcţii administrative, gospodărire, întreţinere-reparaţii, deservire: 10 posturi;
d) voluntari: 15 posturi.
(2) Raportul angajat/beneficiar este de 1,83/1.
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Art. 9: Personalul de conducere
(1) Personalul de conducere este asigurat de:
- şef centru;
(2) Atribuţiile personalului de conducere sunt:
a) atribuții generale:
1.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.;
2.elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor şi
întocmeşte informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale (DGASPC Dolj);
3.propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi perfecţionare;
4.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, cu avizul prealabil al conducerii DGASPC Dolj;
5.întocmeşte raportul anual de activitate;
6.asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii centrului, precum și dintre angajații si
beneficiarii centrului;
7.propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice şi a numărului de personal cu
respectarea prevederilor legale;
8.desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii centrului în comunitate, cu avizul prealabil al conducerii
DGASPC Dolj;
9.ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor
beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce și aduce la cunoștința conducerii DGASPC Dolj
rezultatele analizei;
10.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;
11.organizează activitatea personalului (răspunde de prezența personalului din subordine și de verificarea
zilnică a condicilor de prezență; întocmește lunar graficul, foaia colectivă de prezență pe baza condicii de
prezenţă) şi asigură respectarea timpului de lucru şi a regulamentului de organizare şi funcţionare;
12.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, cu avizul/aprobarea
conducerii DGASPC Dolj;
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13.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, cu avizul prealabil al conducerii DGASPC Dolj;
14.participă activ la numirea/eliberarea din funcţie a personalului din cadrul serviciului, în condiţiile legii;
15.întocmeşte proiectul bugetului propriu al serviciului şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar, în
limitele de competență conform legislației în vigoare și le înaintează spre aprobare conducerii DGASPC
Dolj;
16.asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi beneficiarilor a
prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare;
17.asigură (face demersurile necesare) pentru încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a
serviciilor sociale;
18.verifică întocmirea situațiilor statistice;
19.răspunde de gestionarea şi arhivarea documentelor din cadrul centrului și colaborează cu structurile
specializate de la nivelul Direcției privind predarea acestora la arhiva instituției conform nomenclatorului
arhivistic;
20.identifică nevoile de la nivelul centrului și întocmește referate în vederea luării unor decizii de
îmbunătățire a activității și de dotare materială corespunzătoare a structurii organizatorice pe care o conduce;
21.răspunde de repartizarea sarcinilor personalului din subordine; coordonează și controlează realizarea
corectă și în termen a acestora;
22.răspunde de evaluarea activității profesionale a personalului din subordine, anual, și ori de câte ori este
nevoie;
23.elaborează fișele de post pentru personalul din subordine și răspunde de încărcarea echilibrată cu sarcini a
acestora;
24.participă la acțiunile instituției conform dispozițiilor date de șeful ierarhic superior;
25.programează concediile de odihnă pentru salariații din subordine și urmărește efectuarea acestora și, după
caz, propune rechemarea lor;
26.răspunde de înlocuirea personalului din subordine pe perioada concediilor de odihnă, concediilor
medicale, concediilor fără salariu etc., asigurând desfășurarea optimă a activității;
27.repartizează spre rezolvare corespondența și celelalte lucrări care intră în atribuțiile structurii
organizatorice pe care o conduce și îndrumă personalul din subordine în vederea rezolvării acestora în
termenul stabilit;
28.urmărește cunoașterea de către personalul din subordine a legislației specifice domeniului de activitate și
acționează în vederea respectării acesteia;
29.asigură îndrumare și asistență personalului din subordine în vederea realizării sarcinilor de serviciu și
participă la elaborarea sau, după caz, realizarea lucrărilor de complexitate sau importanță deosebită;
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30.asigură în conformitate cu legislația în vigoare, respectarea normelor de disciplină de către salariații din
subordine și informează Directorul General de abaterile disciplinare săvârșite de salariații din subordine;
31.răspunde de confidențialitatea datelor și lucrărilor executate, stabilind reguli pentru personalul din
subordine pentru a fi păstrată confidențialitatea acestora;
32.asigură accesul la date a persoanelor din afara instituției (cu temă de control) și informează conducerea
despre modul și stadiul desfășurării controlului;
33.emite note interne pentru personalul din subordine;
34.răspunde de registrele care sunt întocmite în cadrul structurii organizatorice în ceea ce privește realitatea,
legalitatea și corectitudinea datelor ;
35.răspunde de circuitul documentelor de la nivelul structurii organizatorice pe care o conduce;
36.răspunde de elaborarea și respectarea procedurilor scrise și formalizate pentru activitățile desfășurate în
cadrul structurii organizatorice pe care o conduce;
37.aduce la cunoștința personalului din subordine Regulamentul Intern, Regulamentul de Organizare și
Funcționare, Codul etic, Codul de conduită ale DGASPC Dolj, precum și procedurile operaționale, pe bază
de semnatură și răspunde de respectarea prevederilor acestora;
38.respectă prevederile Regulamentului Intern, Regulamentului de Organizare și Functionare, Codului etic,
Codului de conduită ale DGASPC Dolj, precum și prevederile procedurilor operaționale ale structurii
organizatorice pe care o conduce;
39.răspunde de organizarea și desfășurarea efectivă a verificării prezenței beneficiarilor în centru și
sesizează de îndată conducerea instituției și organele abilitate în situația identificării absenței
nemotivate/nejustificate a acestora;
40.primește și soluționează orice alte sarcini dispuse de seful ierarhic superior, pentru buna organizare și
desfășurare a activității la nivelul centrului ;
41.îndeplinește și alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil, precum și în actele
normative incidente organizării și desfășurării activității la nivelul centrului.
b.Atribuții de responsabil de proces al sistemului managementului calității:
1.elaborează procedurile operaționale;
2.colaborează îndeaproape cu RMC;
3.inițiază acțiuni de prevenire a apariției oricărei neconformități referitoare la servicii, procese și la sistemul
managementul calității;
4.identifică și înregistrează orice probleme referitoare la servicii, procese și la sistemul managementul
calității;
5.inițiază, recomandă sau furnizează soluții pe căi prestabilite;
6.verifică implementarea soluțiilor.
c.Atribuţii specifice implementării și/sau dezvoltării sistemului de control intern managerial:
c.1 Atribuții privind procedurile de sistem/operaționale:
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1.stabilește obiectivele specifice și activitățile compartimentului;
2.dispune elaborarea evidenței activităților procedurale pentru procedurile de sistem/operaționale aplicabile
la nivelul compartimentului;
3.dispune transmiterea evidenței activităților procedurale pentru procedurile de sistem, Secretariatului
tehnic al Comisiei de Monitorizare;
4.stabilește persoanele responsabile cu elaborarea procedurilor de sistem/operaționale;
5.verifică Diagrama de proces;
6.verifică procedura de sistem/operaționale și o semnează;
7.retransmite procedura responsabilului cu elaborarea și actualizarea, ori de câte ori este cazul pentru
modificări și completări;
8.dispune transmiterea procedurii Secretariatului tehnic al Comisiei de Monitorizare;
9.dispune măsuri pentru actualizarea procedurilor de sistem/operaționale.
c.2 Atribuții în procesul de gestionare a riscurilor:
-desemnează responsabilul cu riscurile de la nivelul compartimentului;
-analizează, evaluează şi decide asupra riscurilor incluse în Formularele de alertă a riscurilor;
-aprobă Registrul de riscuri la nivelul compartimentului;
-monitorizează implementarea măsurilor de control aferente Planului de măsuri, aprobat la nivelul entităţii,
prin Fişele de urmărire a riscurilor;
-aprobă Raportul anual privind procesul de gestionare a riscurilor pe compartiment, pe care îl transmite
Secretariatului tehnic al Comisiei de Monitorizare.
c.3 Alte atribuții în domeniul controlului managerial intern:
1.inventariază documentele şi fluxurile de informaţii care intră/ies din structurile organizatorice, respectiv
instituție, procesările care au loc, destinaţiile documentelor, fluxurile de comunicare între structurile
organizatorice din instituție, cu nivelele ierarhic superioare de management şi cu alte entităţi publice;
2.efectuează operaţiunea de autoevaluare a subsistemului de control intern managerial existent la nivelul
structurii organizatorice conduse, prin completarea chestionarului de autoevaluare prevăzut în legislația în
vigoare;
3.ia măsuri pentru îmbunătăţirea subsistemelor de control intern managerial din cadrul structurii
organizatorice conduse.
(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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Art. 10: Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă. Personal de specialitate şi auxiliar
(1) Personalul de specialitate este:
-1 post medic (221101);
-1 post psiholog (263401);
-1 post asistent social (263501);
-10 posturi asistent medical (325901);
-25 posturi infirmieră (532103);
-1 post farmacist (226201);
-2 posturi kinetoterapeut (226405);
-2 posturi instructor ergoterapie (223003);
-1 post fiziokinetoterapeut (226401).
(2) Atribuţiile personalului de specialitate sunt prezentate în anexele nr. 2-10, care fac parte integrantă din
prezentul regulament.
-medic - vezi anexa nr. 2, parte integrantă a prezentului regulament;
-psiholog - vezi anexa nr.3, parte integrantă a prezentului regulament;
-asistent social - vezi anexa nr.4, parte integrantă a prezentului regulament;
-asistent medical - vezi anexa nr.5, parte integrantă a prezentului regulament;
-infirmieră - vezi anexa nr.6, parte integrantă a prezentului regulament;
-farmacist - vezi anexa nr.7, parte integrantă a prezentului regulament;
-kinetoterapeut - vezi anexa nr.8, parte integrantă a prezentului regulament;
-instructor ergoterapie - vezi anexa nr.9, parte integrantă a prezentului regulament;
-fiziokinetoterapeut - vezi anexa nr.10, parte integrantă a prezentului regulament.
Art. 11: Personalul administrativ, gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire
(1) Personalul administrativ asigură activităţile auxiliare serviciului social:
-1 post administrator;
-1 post inspector specialitate (contabil);
-4 posturi muncitor calificat (bucătar);
-2 posturi muncitor calificat;
-2 posturi îngrijitor.
(2) Atribuţiile personalului administrativ, gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire sunt prezentate în
anexele nr. 11-15, care fac parte integrantă din prezentul regulament.
-administrator - vezi anexa nr.11, parte integrantă a prezentului regulament;
-inspector specialitate (contabil) - vezi anexa nr.12, parte integrantă a prezentului regulament;
-muncitor calificat (bucătar) - vezi anexa nr.13, parte integrantă a prezentului regulament;
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-muncitor calificat - vezi anexa nr. 14, parte integrantă a prezentului regulament;
-îngrijitor - vezi anexa nr.15, parte integrantă a prezentului regulament.
Art. 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) contribuţia persoanelor beneficiare sau a întreţinătorilor acestora, după caz;
b) bugetul local al judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti;
c) bugetele locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, respectiv bugetele locale ale sectoarelor
municipiului Bucureşti;
d) bugetul de stat;
e) donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori juridice din ţară şi din străinătate;
f) fonduri externe rambursabile şi nerambursabile;
g) alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
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Anexa nr.1

Contract pentru acordarea de servicii sociale
Părţile contractante:
1. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj, acronim D.G.A.S.P.C. Dolj, denumită
în continuare furnizor de servicii sociale, cu sediul în Craiova, b-dul Nicolae Titulescu, nr. 22, judeţul Dolj,
cod de înregistrare fiscală 17104359, cont bancar nr. RO04TREZ24A685050200103X deschis la Trezoreria
mun. Craiova, certificatul de acreditare seria AF nr. 000698 , reprezentată de domnul/doamna……………..,
având funcţia de ………., în calitate de ……………;
şi
2........................ (numele beneficiarului de servicii sociale), denumit în continuare beneficiar,
domiciliat/locuieşte în localitatea ........... , str. ........... nr. ..... , judeţul/sectorul .............. , codul numeric
personal ............ , posesor al B.I./C.I. seria ...... nr. ........ , eliberat/eliberată la data de ......... de Secţia de
poliţie .......... , reprezentat prin domnul/doamna .............. , domiciliat/domiciliată în localitatea ............ , str.
......... nr. ....... , judeţul/sectorul .......... , posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria ....... nr. .......... ,
eliberat/eliberată la data de .............. de Secţia de poliţie .......... , conform ........... (se va menţiona actul care
atestă calitatea de reprezentant) nr. ........./data ................ ,
(1) având în vedere:
- planul de intervenţie nr. ......./data ........... ;
- evaluarea complexă efectuată în perioada .................. ;
- planul individualizat de asistenţă şi îngrijire nr. ......../data ............ ,
(2)convin asupra următoarelor:
1.Definiţii:
1.1.contractul pentru furnizarea de servicii sociale - actul juridic încheiat între o persoană fizică sau juridică,
publică ori privată, acreditată conform legii să acorde servicii sociale, denumită furnizor 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 în vederea acordării de servicii sociale;
1.2.furnizor de servicii sociale - persoana fizică sau juridică, publică ori privată, acreditată conform legii în
vederea acordării de servicii sociale, prevăzută la art. 11 din Ordonanţa Guvernului nr. 68/2003 privind
serviciile sociale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 515/2003, cu modificările şi
completările ulterioare;
1.3.beneficiar de servicii sociale - persoana aflată în situaţie de risc şi de dificultate socială, împreună cu
familia acesteia, care necesită servicii sociale, conform planului de intervenţie revizuit în urma evaluării
complexe;
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1.4.servicii sociale - ansamblu de măsuri şi acţiuni realizate pentru a răspunde nevoilor sociale individuale,
familiale sau de grup, în vederea prevenirii şi depăşirii unor situaţii de dificultate, vulnerabilitate sau de
dependenţă pentru prezervarea autonomiei şi protecţiei persoanei, pentru prevenirea marginalizării şi
excluziunii sociale, pentru promovarea incluziunii sociale şi în scopul creşterii calităţii vieţii, definite în
condiţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului 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 furnizorului 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 îngrijire - 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 costul total al serviciului/serviciilor
acordat/acordate de furnizorul de servicii sociale, în funcţie de tipul serviciului şi de situaţia materială a
beneficiarului de servicii sociale, şi care poate fi în bani, 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 îndeplini valorificându-şi maximal potenţialul psiho-fizic;
1.9.standarde minimale de calitate - ansamblul de cerinţe privind cadrul organizatoric şi material, resursele
umane şi financiare în vederea atingerii nivelului de performanţă obligatoriu pentru toţi furnizorii de servicii
sociale specializate, aprobate în condiţiile legii;
1.10.modificări de drept ale contractului de acordare de servicii sociale - modificările aduse contractelor de
acordare de servicii sociale în mod independent de voinţa părţilor, în temeiul prevederilor unui act normativ;
1.11.forţa majoră - eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinii
acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi,
respectiv, îndeplinirea acestuia;
1.12.evaluarea iniţială - activitatea de identificare/determinare a naturii cauzelor, a stării actuale de
dezvoltare şi de integrare socială a beneficiarului de servicii sociale, precum şi a prognosticului acestora,
efectuată prin utilizarea de metode şi tehnici specifice profesiilor sociale, de către furnizorul de servicii
sociale. Scopurile evaluării sunt cunoaşterea şi înţelegerea problemelor cu care se confruntă beneficiarul de
servicii sociale şi identificarea măsurilor iniţiale pentru elaborarea planului iniţial de măsuri;
1.13.planul individualizat de asistenţă şi îngrijire - ansamblul de măsuri şi servicii adecvate şi individualizate
potrivit nevoilor sociale identificate ca urmare 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 generat şi care întreţin situaţia de dificultate în
care acesta se află, precum şi a prognosticului acestora, utilizându-se instrumente şi tehnici standardizate
specifice domeniilor: asistenţă socială, psihologic, educaţional, medical, juridic.
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2.Obiectul contractului
2.1.) Obiectul contractului îl constituie acordarea următoarelor servicii sociale:
a).......................
b).......................
c).......... ş.a.m.d.
2.2.) Descrierea serviciilor sociale acordate de furnizorul de servicii sociale:
a).......................
b).......................
c)..........
3.Costurile serviciilor sociale acordate şi contribuţia beneficiarului de servicii sociale
3.1.Costul total pe lună al serviciilor sociale prevăzute la pct. 2 este de: ............. lei/lună.
3.2.) Costul pe lună pentru fiecare serviciu social acordat este după cum urmează:
- pentru .................... (serviciul social/serviciile sociale)costul pe lună este de ................ .
3.3.) Contribuţia beneficiarului pentru serviciile sociale primite este după cum urmează:
- pentru .................... (serviciul social/serviciile sociale) contribuţia este ......................... (în bani/în natură).
3.4.Contribuţia beneficiarului de servicii sociale nu va influenţa acordarea serviciilor sociale şi nu va
îngreuna posibilitatea acestuia de a ieşi din starea de dificultate.
4.Durata contractului
4.1.Durata contractului este de la data de .............. până la data de ................ .
4.2.Durata contractului poate fi prelungită cu acordul părţilor şi numai după evaluarea rezultatelor serviciilor
acordate beneficiarului de servicii sociale şi, după caz, revizuirea planului individualizat de asistenţă şi
îngrijire.
5.Etapele procesului de acordare a serviciilor sociale:
5.1.implementarea măsurilor prevăzute în planul de intervenţie şi în planul individualizat;
5.2.reevaluarea periodică a situaţiei beneficiarului de servicii sociale;
5.3.revizuirea planului individualizat de asistenţă şi îngrijire în vederea adaptării serviciilor sociale la
nevoile beneficiarului.
6.Drepturile furnizorului de servicii sociale:
6.1.de a verifica veridicitatea informaţiilor primite de la beneficiarul de servicii sociale;
6.2.de a sista acordarea serviciilor sociale către beneficiar în cazul în care constată că acesta i-a furnizat
informaţii eronate;
6.3.de a utiliza, în condiţiile legii, date denominalizate în scopul întocmirii de statistici pentru dezvoltarea
serviciilor sociale.
7.Obligaţiile furnizorului de servicii sociale:
7.1.să respecte drepturile şi libertăţile fundamentale ale beneficiarului în acordarea serviciilor sociale,
precum şi drepturile beneficiarului de servicii sociale, rezultate din prezentul contract;
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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 depună toate diligentele pentru a asigura beneficiarul de continuitatea serviciilor sociale furnizate, în
cazurile de încetare a prezentului contract prevăzute la pct. 12.1 şi 13.1 lit. a) şi d); asigurarea continuităţii
serviciilor sociale se va realiza şi prin subcontractare şi cesiune de servicii sociale;
7.4.să fie receptiv şi să ţină cont de toate eforturile beneficiarului de servicii sociale în îndeplinirea
obligaţiilor contractuale şi să considere că beneficiarul şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale în măsura în
care a depus toate eforturile;
7.5.să informeze beneficiarul de servicii sociale asupra:
- conţinutului serviciilor sociale şi condiţiilor de acordare a acestora;
- oportunităţii acordării altor servicii sociale;
- listei la nivel local cuprinzând furnizorii acreditaţi să acorde servicii sociale;
- regulamentului de ordine internă;
- oricărei modificări de drept a contractului;
7.6.să reevalueze periodic situaţia beneficiarului de servicii sociale, şi, după caz, să completeze şi/sau să
revizuiască planul individualizat de asistenţă şi îngrijire exclusiv în interesul acestuia;
7.7.să respecte, conform legii, confidenţialitatea datelor şi informaţiilor referitoare la beneficiarul de servicii
sociale;
7.8.să ia în considerare dorinţele şi recomandările obiective ale beneficiarului cu privire la acordarea
serviciilor sociale;
7.9.să utilizeze contribuţia beneficiarului de servicii sociale exclusiv pentru acoperirea cheltuielilor legate de
acordarea serviciilor sociale;
7.10.de a informa serviciul public de asistenţă în a cărui rază teritorială locuieşte beneficiarul asupra
nevoilor identificate şi serviciilor sociale propuse a fi acordate.
8.Drepturile beneficiarului
8.1.În procesul de acordare a serviciilor sociale prevăzute la pct. 2, furnizorul de servicii sociale va respecta
drepturile şi libertăţile fundamentale ale beneficiarului de servicii sociale.
8.2.Beneficiarul are următoarele drepturi contractuale:
a)de a primi servicii sociale prevăzute în planul individualizat de asistenţă şi îngrijire;
b)de a i se asigura continuitatea serviciilor sociale atât timp cât se menţin condiţiile care au generat situaţia
de dificultate;
c)de a refuza, în condiţii obiective, primirea serviciilor sociale;
d)de a fi informat, în timp util şi în termeni accesibili, asupra:
- drepturilor sociale, măsurilor legale de protecţie şi asupra situaţiilor de risc;
- modificărilor intervenite în acordarea serviciilor sociale;
- oportunităţii acordării altor servicii sociale;
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- listei la nivel local cuprinzând furnizorii acreditaţi să acorde servicii sociale;
- regulamentului de ordine internă;
e)de a participa la evaluarea serviciilor sociale primite şi la luarea deciziilor privind intervenţia socială care i
se aplică, putând alege variante de intervenţie, dacă ele există;
f)dreptul de a avea acces la propriul dosar;
g)de a-şi exprima nemulţumirea cu privire la acordarea serviciilor sociale.
9.) Obligaţiile beneficiarului:
9.1.să participe activ în procesul de furnizare a serviciilor sociale şi la reevaluarea şi revizuirea planului
individualizat de asistenţă şi îngrijire;
9.2.să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitatea şi situaţia familială, medicală, economică şi
socială şi să permită furnizorului de servicii sociale verificarea veridicităţii acestora;
9.3.să respecte termenele şi clauzele stabilite în cadrul planului individualizat de asistenţă şi îngrijire;
9.4.să contribuie la plata costurilor serviciilor sociale primite cu o cotă-parte din costul total al
serviciului/serviciilor acordat/acordate de furnizor, conform pct. 3.3 şi 3.4;
9.5.să anunţe orice modificare intervenită în legătură cu situaţia sa personală pe parcursul acordării
serviciilor sociale;
9.6.să respecte regulamentul de ordine internă al furnizorului de servicii sociale (reguli de comportament,
program, persoanele de contact etc.).
10.) Soluţionarea reclamaţiilor
10.1.Beneficiarul are dreptul de a formula verbal şi/sau în scris reclamaţii cu privire la acordarea serviciilor
sociale.
10.2.Reclamaţiile pot fi adresate furnizorului de servicii sociale direct sau prin intermediul oricărei persoane
din cadrul echipei de implementare a planului individualizat.
10.3.Furnizorul de servicii sociale are obligaţia de a analiza conţinutul reclamaţiilor, consultând atât
beneficiarul de servicii sociale, cât şi specialiştii implicaţi în implementarea planului individualizat de
asistenţă şi îngrijire şi de a formula răspuns în termen de maximum 10 zile de la primirea reclamaţiei.
10.4.Dacă beneficiarul de servicii sociale nu este mulţumit de soluţionarea reclamaţiei, acesta se poate
adresa în scris Comisiei de mediere socială de la nivelul judeţului/sectorului ...... , care va clarifica prin
dialog divergenţele dintre părţi sau, după caz, instanţei de judecată competente.
11.Litigii
11.1.Litigiile născute în legătură cu încheierea, executarea, modificarea şi încetarea ori 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 furnizorul de servicii sociale şi
beneficiarul de servicii sociale nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate
solicita Comisiei de mediere socială mijlocirea soluţionării divergenţelor sau se poate adresa instanţelor
judecătoreşti competente.
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12.) Rezilierea contractului
12.1.Constituie motiv de reziliere a prezentului contract următoarele:
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 către beneficiarul de servicii sociale a regulamentului de ordine interioară
al furnizorului de servicii sociale;
c)încălcarea de către furnizorul de servicii sociale a prevederilor legale cu privire la serviciile sociale, dacă
este invocată de beneficiarul de servicii sociale;
d)retragerea autorizaţiei de funcţionare sau a acreditării furnizorului de servicii sociale;
e)limitarea domeniului de activitate pentru care furnizorul de servicii sociale a fost acreditat, în măsura în
care este afectată acordarea serviciilor către beneficiarul de servicii sociale;
f)schimbarea obiectului de activitate al furnizorului de servicii sociale, în măsura în care este afectată
acordarea serviciilor către beneficiarul de servicii sociale.
13.Încetarea contractului
13.1.Constituie motiv de încetare a prezentului contract următoarele:
a)expirarea duratei pentru care a fost încheiat contractul;
b)acordul părţilor privind încetarea contractului;
c)scopul contractului a fost atins;
d)forţa majoră, dacă este invocată.
14.Dispoziţii finale
14.1.Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului contract, de a conveni 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.
14.2.Prevederile prezentului contract se vor completa cu prevederile legislaţiei în vigoare în domeniu.
14.3.Limba care guvernează prezentul contract este limba română.
14.4.Prezentul contract va fi interpretat conform legilor din România.
14.5.Furnizorul de servicii sociale realizează monitorizarea şi evaluarea serviciilor sociale acordate.
14.6.Măsurile de implementare a planului individualizat de asistenţă şi îngrijire se comunică Direcţiei
generale de asistenţă socială şi protecţia copilului şi Serviciului public de asistenţă socială, conform legii.
14.7.Pe baza raportului cu privire la rezultatele implementării planului individualizat de asistenţă şi îngrijire,
Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului şi Serviciul public de asistenţă socială vor
monitoriza activitatea furnizorului de servicii sociale.
*) Anexele la contract:
a)planul individualizat de asistenţă şi îngrijire;
b)fişa de reevaluare a serviciilor sociale acordate beneficiarului de servicii sociale;
c)planul revizuit de asistenţă şi îngrijire.
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Prezentul contract de furnizare a serviciilor sociale a fost încheiat la sediul furnizorului de servicii
sociale/domiciliul beneficiarului de servicii sociale în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte
contractantă.

................ (data)
.......................... (localitatea)

Furnizorul de servicii sociale,

Beneficiarul de servicii sociale,

.............................
(numele

şi

funcţia

........................

persoanei/persoanelor

(numele)

autorizată/autorizate să semneze)
.......................

......................

(semnătura)

(semnătura)

...............

................

(data)

(data)
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Anexa nr.2

Denumirea postului: MEDIC
Atribuții:
1.organizează și răspunde de activitatea de asistență medicală acordată tuturor beneficiarilor centrului;
2.efectuează examenul general al beneficiarilor la admiterea în serviciul social şi consemnează rezultatele
evaluării;
3.asigură consultaţiile medicale, stabileşte diagnosticul şi tratamentul afecţiunilor intercurente;
4.acordă beneficiarilor asistenţă medicală curentă şi de urgenţă;
5.organizează și răspunde de evidența documentelor medicale întocmite în procesul de acordare a serviciilor
de asistență medicală pentru beneficiarii centrului;
6.controlează și răspunde de calitatea meniurilor pregătite, precum și de respectarea rației individuale;
7.stabilește regimurile alimentare pentru beneficiari, în funcție de afecțiunile acestora;
8.împreună cu asistentul farmacist stabilește necesarul de medicamente și materiale sanitare pentru
beneficiari;
9.organizează, controlează și răspunde de aplicarea normelor de igienă și sănătate publică;
10.efectuează ancheta epidemiologică preliminară în cazul apariției unor focare de boli transmisibile;
11.depistează, izolează și declară orice boală infecto-contagioasă;
12.ia măsuri pentru trimiterea la medicul specialist a beneficiarilor, atunci când situația o impune;
13.colaborează permanent cu medicul de familie al beneficiarului în vederea satisfacerii nevoilor individuale
de sănătate;
14.asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a
standardelor minime de calitate aplicabile şi a regulamentului de organizare și funcționare a centrului;
15.colaborează cu specialişti din alte servicii/centre în vederea soluţionării cazurilor, identificării de resurse
etc., cu avizul conducerii ierarhic superioare;
16.monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;
17.sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de nerespectare
a prevederilor regulamentului de organizare și funcționare a centrului etc.;
18.întocmeşte rapoarte periodice, sau ori de câte ori este nevoie, cu privire la activitatea derulată;
19.face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării legislaţiei;
20.îndeplineşte și alte atribuţii specifice prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil, în legislaţia în
vigoare, în regulamentul de organizare şi funcţionare, în metodologiile de organizare şi funcţionare, în
procedurile de lucru, în alte regulamente aplicabile serviciului social, în dispoziţiile şi în notele interne
emise de către conducerea instituţiei şi acţionează,conform dispoziţiilor trasate în situaţii speciale pentru
acoperirea nevoilor identificate;
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21.respectă şi promovează drepturile copilului, respectiv ale persoanei adulte cu handicap, respectă şi
promovează interesul superior al copilului, respectiv interesul persoanei adulte cu handicap;
22.răspunde de elaborarea documentelor specifice domeniului propriu de activitate;
23.asigură confidenţialitatea informaţiilor la care are acces.
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Anexa nr.3

Denumirea postului: PSIHOLOG
Atribuții:
1.desfășoară activități de observare, evaluare/reevaluare, diagnostic, intervenție de specialitate, consiliere
individuală și de grup, terapie individuală și de grup a beneficiarilor și folosește suporturile metodologice
adecvate;
2.respectă condițiile deontologice specifice profesiei de psiholog;
3.participă la procesul de evaluare periodică în cadrul echipei multidisciplinare;
4. asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a
standardelor minime de calitate aplicabile şi a regulamentului de organizare și funcționare a centrului;
5. colaborează cu specialişti din alte servicii/centre în vederea soluţionării cazurilor, identificării de resurse
etc., cu avizul conducerii ierarhic superioare;
6.monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;
7.sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de nerespectare a
prevederilor regulamentului de organizare și funcționare a centrului etc.;
8.întocmeşte rapoarte periodice, sau ori de câte ori este nevoie, cu privire la activitatea derulată;
9.face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării legislaţiei;
10. îndeplineşte și alte atribuţii specifice prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil, în legislaţia în
vigoare, în regulamentul de organizare şi funcţionare, în metodologiile de organizare şi funcţionare, în
procedurile de lucru, în alte regulamente aplicabile serviciului social, în dispoziţiile şi în notele interne
emise de către conducerea instituţiei şi acţionează,conform dispoziţiilor trasate în situaţii speciale pentru
acoperirea nevoilor identificate;
11.respectă şi promovează drepturile copilului, respectiv ale persoanei adulte cu handicap, respectă şi
promovează interesul superior al copilului, respectiv interesul persoanei adulte cu handicap;
12.răspunde de elaborarea documentelor specifice domeniului propriu de activitate;
13.asigură confidenţialitatea informaţiilor la care are acces.
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Anexa nr. 4
Denumirea postului: ASISTENT SOCIAL
Atribuții:
1.efectuează evaluarea/reevaluarea situaţiei beneficiarilor în context socio-familial, în termenele stabilite de
legislaţia în vigoare;
2.desfăşoară activităţile referitoare la menţinerea/dezvoltarea relaţiilor beneficiarilor cu familia, alte
persoane din comunitate faţă de care au dezvoltat relaţii de ataşament;
3.îndeplinește atribuțiile de responsabil de caz, cu respectarea standardelor aplicabile, a legislației în
vigoare, a procedurilor și metodologiilor de organizare și funcționare
4.utilizează instrumentele, tehnicile și metodele de asistență socială, în conformitate cu procedurile și
metodologiile de organizare și funcționare de la nivelul DGASPC Dolj
5. asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a
standardelor minime de calitate aplicabile şi a regulamentului de organizare și funcționare a centrului;
6. colaborează cu specialişti din alte servicii/centre în vederea soluţionării cazurilor, identificării de resurse
etc., cu avizul conducerii ierarhic superioare;
7.monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;
8.sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de nerespectare a
prevederilor regulamentului de organizare și funcționare a centrului etc.;
9. întocmeşte rapoarte periodice, sau ori de câte ori este nevoie, cu privire la activitatea derulată;
10.face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării legislaţiei;
11.îndeplineşte și alte atribuţii specifice prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil, în legislaţia în
vigoare, în regulamentul de organizare şi funcţionare, în metodologiile de organizare şi funcţionare, în
procedurile de lucru, în alte regulamente aplicabile serviciului social, în dispoziţiile şi în notele interne
emise de către conducerea instituţiei şi acţionează,conform dispoziţiilor trasate în situaţii speciale pentru
acoperirea nevoilor identificate.
12.respectă şi promovează drepturile copilului, respectiv ale persoanei adulte cu handicap, respectă şi
promovează interesul superior al copilului, respectiv interesul persoanei adulte cu handicap;
13.răspunde de elaborarea documentelor specifice domeniului propriu de activitate;
14.asigură confidenţialitatea informaţiilor la care are acces.
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Anexa nr. 5
Denumirea postului: ASISTENT MEDICAL
Atribuții:
1. supraveghează starea de sănătate a beneficiarilor aflaţi sub măsură de protecţie în cadrul serviciului;
2.efectuează sau participă, după caz, la acordarea serviciilor medicale beneficiarilor;
3. ține evidența materialelor și medicamentelor folosite din aparatul de urgenta;
4.colaborează și respectă indicațiile medicului centrului/medicului de familie la care sunt înscriși
beneficiarii;
5. efectuează triajul medical al beneficiarilor;
6. supraveghează evoluția stării de sănătate a beneficiarilor;
7. asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a
standardelor minime de calitate aplicabile şi a regulamentului de organizare și funcționare a centrului;
8. colaborează cu specialişti din alte servicii/centre în vederea soluţionării cazurilor, identificării de resurse
etc., cu avizul conducerii ierarhic superioare;
9.monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;
10.sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de nerespectare
a prevederilor regulamentului de organizare și funcționare a centrului etc.;
11.întocmeşte rapoarte periodice, sau ori de câte ori este nevoie, cu privire la activitatea derulată;
12.face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării legislaţiei;
13.îndeplineşte și alte atribuţii specifice prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil, în legislaţia în
vigoare, în regulamentul de organizare şi funcţionare, în metodologiile de organizare şi funcţionare, în
procedurile de lucru, în alte regulamente aplicabile serviciului social, în dispoziţiile şi în notele interne
emise de către conducerea instituţiei şi acţionează,conform dispoziţiilor trasate în situaţii speciale pentru
acoperirea nevoilor identificate;
14.respectă şi promovează drepturile copilului, respectiv ale persoanei adulte cu handicap, respectă şi
promovează interesul superior al copilului, respectiv interesul persoanei adulte cu handicap;
15.răspunde de elaborarea documentelor specifice domeniului propriu de activitate;
16.asigură confidenţialitatea informaţiilor la care are acces.
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Anexa nr.6
Denumirea postului: INFIRMIERĂ
Atribuții:
1.asigură și răspunde de igiena beneficiarilor;
2.asigură și răspunde de igiena spațiilor destinate beneficiarilor;
3.asigură suport în alimentarea beneficirilor în funcție de nevoile acestora;
4.asigură activitățile de îmbrăcare/dezbrăcare a beneficiarilor, după caz;
5.asigură igiena echipamentului și a cazarmamentului destinat beneficiarilor;
6.respectă procedurile de manipulare a materialelor sanitare, materialelor de curățenie și a deșeurilor de
orice tip;
7.asigură suportul necesar în desfășurarea tuturor activităților beneficiarilor;
8. asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a
standardelor minime de calitate aplicabile şi a regulamentului de organizare și funcționare a centrului;
9. colaborează cu specialişti din alte servicii/centre în vederea soluţionării cazurilor, identificării de resurse
etc., cu avizul conducerii ierarhic superioare;
10.monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;
11.sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de nerespectare
a prevederilor regulamentului de organizare și funcționare a centrului etc.;
12.întocmeşte rapoarte periodice, sau ori de câte ori este nevoie, cu privire la activitatea derulată;
13.face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării legislaţiei;
14.îndeplineşte și alte atribuţii specifice prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil, în legislaţia în
vigoare, în regulamentul de organizare şi funcţionare, în metodologiile de organizare şi funcţionare, în
procedurile de lucru, în alte regulamente aplicabile serviciului social, în dispoziţiile şi în notele interne
emise de către conducerea instituţiei şi acţionează,conform dispoziţiilor trasate în situaţii speciale pentru
acoperirea nevoilor identificate.
15.respectă şi promovează drepturile copilului, respectiv ale persoanei adulte cu handicap, respectă şi
promovează interesul superior al copilului, respectiv interesul persoanei adulte cu handicap;
16.răspunde de elaborarea documentelor specifice domeniului propriu de activitate;
17.asigură confidenţialitatea informaţiilor la care are acces.
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Anexa nr.7

Denumirea postului: FARMACIST
Atribuții:
1.urmăreşte termenele de valabilitate ale medicamentelor și ia măsuri pentru evitarea depăşirii acestor
termene la toate produsele existente în farmacie;
2.urmăreşte evoluţia stocurilor pentru a evita apariţia suprastocurilor;
3.răspunde de activitatea de identificare a nevoilor de medicamente în colaborare cu medicul centrului și
organizează și răspunde de recepția și distribuirea medicamentelor;
4.eliberează medicamente și informează personalul responsabil cu administrarea/pacienţii despre modul de
administrare a medicamentelor, riscuri și reacţii adverse;
5.urmăreşte respectarea normelor cu privire la condiţiile de pastrare si depozitare a medicamentelor la
nivelul centrului;
6.participă la inventarele lunare, împreună cu asistentul de farmacie la nivelul centrului;
7.asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a
standardelor minime de calitate aplicabile şi a regulamentului de organizare și funcționare a centrului;
8.colaborează cu specialişti din alte servicii/centre în vederea soluţionării cazurilor, identificării de resurse
etc., cu avizul conducerii ierarhic superioare;
9.monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;
10.sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de nerespectare
a prevederilor regulamentului de organizare și funcționare a centrului etc.;
11.întocmeşte rapoarte periodice, sau ori de câte ori este nevoie, cu privire la activitatea derulată;
12.face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării legislaţiei;
13.îndeplineşte și alte atribuţii specifice prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil, în legislaţia în
vigoare, în regulamentul de organizare şi funcţionare, în metodologiile de organizare şi funcţionare, în
procedurile de lucru, în alte regulamente aplicabile serviciului social, în dispoziţiile şi în notele interne
emise de către conducerea instituţiei şi acţionează, conform dispoziţiilor trasate în situaţii speciale pentru
acoperirea nevoilor identificate;
14.respectă şi promovează drepturile copilului, respectiv ale persoanei adulte cu handicap, respectă şi
promovează interesul superior al copilului, respectiv interesul persoanei adulte cu handicap;
15.răspunde de elaborarea documentelor specifice domeniului propriu de activitate;
16.asigură confidenţialitatea informaţiilor la care are acces.
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Anexa nr.8

Denumirea postului: KINETOTERAPEUT
Atribuții:
1.aplică procedurile de kinetoterapie în vederea recuperării medicale, conform fişei de tratament;
2.informează medicul specialist asupra stării beneficiarilor şi eficienței tratamentului;
3.supraveghează starea beneficiarilor pe perioada aplicării procedurilor de kinetoterapie și informează
medicul specialist despre aceasta;
4.informează beneficiarii despre utilitatea tratamentului pe care îl efectuează, precum şi despre eventualele
efecte secundare care pot apărea;
5.răspunde de buna păstrare şi utilizare a aparaturii, utilajelor şi instrumentelor din dotare;
6.pregateşte şi verifică funcţionarea aparaturii semnalând eventualele defectiuni;
7.acordă asistenţă medicală de urgenţă în limita competenţelor profesionale;
8.asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a
standardelor minime de calitate aplicabile şi a regulamentului de organizare și funcționare a centrului;
9.colaborează cu specialişti din alte servicii/centre în vederea soluţionării cazurilor, identificării de resurse
etc., cu avizul conducerii ierarhic superioare;
10.monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;
11.sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de nerespectare
a prevederilor regulamentului de organizare și funcționare a centrului etc.;
12.întocmeşte rapoarte periodice, sau ori de câte ori este nevoie, cu privire la activitatea derulată;
13.face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării legislaţiei;
14.îndeplineşte și alte atribuţii specifice prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil, în legislaţia în
vigoare, în regulamentul de organizare şi funcţionare, în metodologiile de organizare şi funcţionare, în
procedurile de lucru, în alte regulamente aplicabile serviciului social, în dispoziţiile şi în notele interne
emise de către conducerea instituţiei şi acţionează, conform dispoziţiilor trasate în situaţii speciale pentru
acoperirea nevoilor identificate;
15.respectă şi promovează drepturile copilului, respectiv ale persoanei adulte cu handicap, respectă şi
promovează interesul superior al copilului, respectiv interesul persoanei adulte cu handicap;
16.răspunde de elaborarea documentelor specifice domeniului propriu de activitate;
17.asigură confidenţialitatea informaţiilor la care are acces.
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Anexa nr. 9
Denumirea postului: INSTRUCTOR ERGOTERAPIE
Atribuții:
1.participă alături de echipa multidisciplinară la întocmirea evaluării detaliate a beneficiarilor;
2.organizează, răspunde și desfășoară activități instructiv-educative și de ergoterapie în vederea menținerii
sau ameliorării capacităților fizice, psihice și senzoriale;
3.oferă informații aparținătorilor despre evoluția beneficiarului, precum și despre tehnicile și procedurile
folosite în vederea înțelegerii și asigurării continuității terapiei;
4.elaborează și prezintă conducerii necesarul de materiale didactice necesare beneficiarilor de care se ocupă;
5.răspunde de securitatea și integritatea beneficiarilor în timpul programului;
6.asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a
standardelor minime de calitate aplicabile şi a regulamentului de organizare și funcționare a centrului;
7.colaborează cu specialişti din alte servicii/centre în vederea soluţionării cazurilor, identificării de resurse
etc., cu avizul conducerii ierarhic superioare;
8.monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;
9.sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de nerespectare a
prevederilor regulamentului de organizare și funcționare a centrului etc.;
10.întocmeşte rapoarte periodice, sau ori de câte ori este nevoie, cu privire la activitatea derulată;
11.face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării legislaţiei;
12.îndeplineşte și alte atribuţii specifice prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil, în legislaţia în
vigoare, în regulamentul de organizare şi funcţionare, în metodologiile de organizare şi funcţionare, în
procedurile de lucru, în alte regulamente aplicabile serviciului social, în dispoziţiile şi în notele interne
emise de către conducerea instituţiei şi acţionează, conform dispoziţiilor trasate în situaţii speciale pentru
acoperirea nevoilor identificate;
13.respectă şi promovează drepturile copilului, respectiv ale persoanei adulte cu handicap, respectă şi
promovează interesul superior al copilului, respectiv interesul persoanei adulte cu handicap;
14.răspunde de elaborarea documentelor specifice domeniului propriu de activitate;
15.asigură confidenţialitatea informaţiilor la care are acces.
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Anexa nr. 10
Denumirea postului: FIZIOKINETOTERAPEUT
Atribuții:
1.aplică procedurile de balneo-fizioterapie în vederea recuperării medicale, conform fişei de tratament;
2.informează medicul specialist asupra stării beneficiarilor şi eficienței tratamentului;
3.supraveghează starea beneficiarilor pe perioada aplicării procedurilor de fizioterapie și informează medicul
specialist despre aceasta;
4.informează beneficiarii despre utilitatea tratamentului pe care îl efectuează, precum şi despre eventualele
efecte secundare care pot apărea;
5.răspunde de buna păstrare şi utilizare a aparaturii, utilajelor şi instrumentelor din dotare;
6.pregateşte şi verifică funcţionarea aparaturii semnalând eventualele defecțiuni;
7.acordă asistenţă medicală de urgenţă în limita competenţelor profesionale;
8.asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a
standardelor minime de calitate aplicabile şi a regulamentului de organizare și funcționare a centrului;
9.colaborează cu specialişti din alte servicii/centre în vederea soluţionării cazurilor, identificării de resurse
etc., cu avizul conducerii ierarhic superioare;
10.monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;
11..sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de nerespectare
a prevederilor regulamentului de organizare și funcționare a centrului etc.;
12.întocmeşte rapoarte periodice, sau ori de câte ori este nevoie, cu privire la activitatea derulată;
13.face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării legislaţiei;
14.îndeplineşte și alte atribuţii specifice prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil, în legislaţia în
vigoare, în regulamentul de organizare şi funcţionare, în metodologiile de organizare şi funcţionare, în
procedurile de lucru, în alte regulamente aplicabile serviciului social, în dispoziţiile şi în notele interne
emise de către conducerea instituţiei şi acţionează, conform dispoziţiilor trasate în situaţii speciale pentru
acoperirea nevoilor identificate.
15.respectă şi promovează drepturile copilului, respectiv ale persoanei adulte cu handicap, respectă şi
promovează interesul superior al copilului, respectiv interesul persoanei adulte cu handicap;
16.răspunde de elaborarea documentelor specifice domeniului propriu de activitate;
17.asigură confidenţialitatea informaţiilor la care are acces.
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Anexa nr. 11

Denumirea postului: ADMINISTRATOR
Atribuții:
1.întocmeşte necesarul de materiale, în funcţie de nevoile identificate la nivelul serviciului social;
2.realizează demersurile necesare pentru aprovizionarea cu materialele şi echipamentele necesere
funcţionării serviciului social;
3.face propuneri pentru programul de investiții și reparații la imobile, alte mijloace fixe și obiecte de
inventar;
4.participă la inventarierea patrimoniului;
5.urmărește utilizarea în condiții optime a imobilelor, mijloacelor fixe și obiectelor de inventar din dotarea
centrului;
6.răspunde de întreținerea căilor de acces în stare de utilizare;
7.respectă şi promovează drepturile copilului, respectiv ale persoanei adulte cu handicap, respectă şi
promovează interesul superior al copilului, respectiv interesul persoanei adulte cu handicap;
8.răspunde de elaborarea documentelor specifice domeniului propriu de activitate;
9.asigură confidenţialitatea informaţiilor la care are acces;
10.îndeplineşte atribuţii specifice conform legislaţiei în vigoare, regulamentului de organizare şi funcţionare,
metodologiilor de organizare şi funcţionare, procedurilor de lucru, altor regulamente aplicabile serviciului
social, dispoziţiilor şi notelor interne emise de către conducerea instituţiei şi acţionează, conform
dispoziţiilor trasate, în situaţii speciale, pentru acoperirea nevoilor identificate.
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Anexa nr.12

Denumirea postului: INSPECTOR SPECIALITATE (CONTABIL)
Atribuții:
1.înregistrează, analizează şi verifică documentele financiar-contabile în conformitate cu normele existente;
2.utilizează diverse programe informatice de specialitate pentru a introduce şi a înregistra datele primare;
3.realizează balanţe contabile, bilanţuri, efectuând rapoarte cu privire la starea financiară a serviciului social;
4.urmărește respectarea standardelor minime cuprinse în legislația în vigoare și încadrarea în alocația zilnică
de hrană prevăzută de legislația în vigoare și Hotărârea Consiliului Județean Dolj, pentru centrele pentru
care a fost desemnat;
5.participă la inventarierea patrimoniului, anual sau ori de câte ori este nevoie;
6.respectă şi promovează drepturile copilului, respectiv ale persoanei adulte cu handicap, respectă şi
promovează interesul superior al copilului, respectiv interesul persoanei adulte cu handicap;
7.răspunde de elaborarea documentelor specifice domeniului propriu de activitate;
8.asigură confidenţialitatea informaţiilor la care are acces;
9.îndeplineşte atribuţii specifice conform legislaţiei în vigoare, regulamentului de organizare şi funcţionare,
metodologiilor de organizare şi funcţionare, procedurilor de lucru, altor regulamente aplicabile serviciului
social, dispoziţiilor şi notelor interne emise de către conducerea instituţiei şi acţionează, conform
dispoziţiilor trasate, în situaţii speciale, pentru acoperirea nevoilor identificate.
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Anexa nr.13
Denumirea postului: MUNCITOR CALIFICAT (BUCĂTAR)
Atribuții:
1.asigură prepararea hranei, conform meniului aprobat şi cu respectarea procedurilor de alimentaţie;
2.asigură respectarea normativelor sanitare în vigoare în ceea ce priveşte prepararea alimentelor şi asigură
igiena în spaţiile de prelucrare şi preparare a hranei şi servire a meselor;
3.participă la întocmirea meniului săptămânal;
4.ține cont de nivelul de perisabilitate și termenul de valabilitate al alimentelor;
5.este responsabil de scoaterea imediată din uz a produselor alimentare ce nu corespund organoleptic;
6.recoltează probele alimentare pe care le pastrează în frigider, conform normelor legale în vigoare;
7.răspunde de pregătirea la timp a mesei şi de calitatea meniului;
8.respectă şi promovează drepturile copilului, respectiv ale persoanei adulte cu handicap, respectă şi
promovează interesul superior al copilului, respectiv interesul persoanei adulte cu handicap;
9.răspunde de elaborarea documentelor specifice domeniului propriu de activitate;
10.asigură confidenţialitatea informaţiilor la care are acces;
11.îndeplineşte atribuţii specifice conform legislaţiei în vigoare, regulamentului de organizare şi funcţionare,
metodologiilor de organizare şi funcţionare, procedurilor de lucru, altor regulamente aplicabile serviciului
social, dispoziţiilor şi notelor interne emise de către conducerea instituţiei şi acţionează, conform
dispoziţiilor trasate, în situaţii speciale, pentru acoperirea nevoilor identificate.
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Anexa nr. 14

Denumirea postului: MUNCITOR CALIFICAT
Atribuții :
1.desfăşoară activităţi de reparaţii şi întreţinere;
2.asigură utilizarea în condiţii de siguranţă a obiectelor şi echipamentelor pe care le deţine;
3.remediază, ori de câte ori este cazul, defecţiunile apărute la echipamentele și clădirile aflate în dotarea
serviciului social;
4.răspunde de utilizarea rațională a materialelor folosite cu ocazia efectuării reparațiilor și confirmă
cantitățile de materiale folosite;
5.respectă şi promovează drepturile copilului, respectiv ale persoanei adulte cu handicap, respectă şi
promovează interesul superior al copilului, respectiv interesul persoanei adulte cu handicap;
6. răspunde de elaborarea documentelor specifice domeniului propriu de activitate;
7. asigură confidenţialitatea informaţiilor la care are acces;
8. îndeplineşte atribuţii specifice conform legislaţiei în vigoare, regulamentului de organizare şi funcţionare,
metodologiilor de organizare şi funcţionare, procedurilor de lucru, altor regulamente aplicabile serviciului
social, dispoziţiilor şi notelor interne emise de către conducerea instituţiei şi acţionează, conform
dispoziţiilor trasate, în situaţii speciale, pentru acoperirea nevoilor identificate
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Anexa nr.15

Denumirea postului: ÎNGRIJITOR
Atribuții :
1.desfăşoară activităţi specifice de igienizare a spaţiilor, cu repectarea normelor de siguranţă şi securitate în
vigoare;
2.asigură menţinerea curăţeniei în spaţiile care i-au fost repartizate, conform graficului de lucru şi
programului de activităţi;
3.asigură utilizarea şi depozitarea în condiţii de siguranţă a ustensilelor şi materialelor utilizate;
4.folosește în mod rațional materialele necesare curățeniei și dezinfecției;
5.respectă şi promovează drepturile copilului, respectiv ale persoanei adulte cu handicap, respectă şi
promovează interesul superior al copilului, respectiv interesul persoanei adulte cu handicap;
6.răspunde de elaborarea documentelor specifice domeniului propriu de activitate;
7.asigură confidenţialitatea informaţiilor la care are acces;
8.îndeplineşte atribuţii specifice conform legislaţiei în vigoare, regulamentului de organizare şi funcţionare,
metodologiilor de organizare şi funcţionare, procedurilor de lucru, altor regulamente aplicabile serviciului
social, dispoziţiilor şi notelor interne emise de către conducerea instituţiei şi acţionează, conform
dispoziţiilor trasate, în situaţii speciale, pentru acoperirea nevoilor identificate.
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Anexa nr. 15
la HCJ nr._____/_____

Avizat,
Director General
Florin Stancu

Director General Adjunct
Asistență Socială-Persoane Adulte
Maria Manolache

REGULAMENT de organizare şi funcţionare a serviciului social
Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități
"Sf. Ioan"

Art. 1: Definiţie
(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social Centrul de
Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități "Sf. Ioan" din cadrul Direcției Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Dolj, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Dolj
nr.______/_____________, 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.

Art. 2: Identificarea serviciului social
Serviciul social Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități "Sf. Ioan", cod
serviciu social 8790 CR-D-II, este înfiinţat şi administrat de furnizorul Direcţia Generală de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Dolj, acreditat conform Certificatului de acreditare nr. 000698/25.04.2014,
deţine Licenţa de funcţionare definitivă/provizorie nr. ________/__________________, cu sediul în
Craiova, str. General Dragalina nr. 60A, jud. Dolj.

Art. 3: Scopul serviciului social
Scopul serviciului social Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități "Sf.
Ioan" este asigurarea găzduirii și realizarea unui ansamblu de activități, cu preponderență de abilitare și
reabilitare, care să răspundă nevoilor individuale specifice ale persoanelor adulte cu dizabilități, în vederea
dezvoltării potențialului personal.
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Art. 4: Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare
(1) Serviciul social Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități "Sf. Ioan"
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, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, precum şi ale altor acte normative secundare aplicabile domeniului.
De asemenea, pentru buna organizare și funcționare a serviciului social sunt aplicabile toate actele
normative incidente.
(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul nr. 82/2019 privind aprobarea standardelor specifice
minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități.
(3) Serviciul social Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități "Sf. Ioan" este
înfiinţat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Dolj nr. 4/30.01.2020 şi funcţionează în cadrul Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj.
Art. 5: Principiile care stau la baza acordării serviciului social
(1) Serviciul social Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități "Sf. Ioan" 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 Abilitare și
Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități "Sf. Ioan" 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 cu serviciul public de asistenţă socială.

Art. 6: Beneficiarii serviciilor sociale
(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Centrul de Abilitare si Reabilitare pentru Persoane Adulte cu
Dizabilități "Sf. Ioan" sunt persoane adulte cu dizabilități pentru care certificatele/deciziile de încadrare în
grad de handicap sunt în termen de valabilitate și cărora li s-a stabilit o măsură de protecţie în cadrul
centrului, conform criteriilor de admitere.
(2) Condiţiile de acces/admitere în centru sunt următoarele:
a) Acte necesare la dosarul beneficiarului:
-cerere de admitere în centru;
-copie de pe actele de identitate și stare civilă, după caz;
-dispozitia de curatelă, dacă este cazul;
-copie de pe actul de identitate al curatorului/reprezentantului legal, după caz;
-copie de pe documentul care atestă încadrarea în grad de handicap în termen de valabilitate, PIS,PIRIS;
-ultimul talon de pensie sau adeverinţă de venit;
-documente doveditoare a situaţiei locative;
-raportul de anchetă socială;
-investigaţii paraclinice;
-dovada eliberată de serviciul specializat al primăriei în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa
persoana cu handicap, prin care se atestă că acesteia nu i s-au putut asigura protecţia şi îngrijirea la domiciliu
sau în cadrul altor servicii din comunitate;
-angajament de plată, după caz;
-contractul pentru acordarea de servicii sociale;
-decizia de admitere.
b) Criterii de eligibilitate a beneficiarilor:
-este persoană adultă încadrată în grad de handicap, cu domiciliul/reședința pe raza judeţului Dolj;
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-nu realizează venituri proprii sau veniturile sale ori ale susţinătorilor legali nu sunt suficiente pentru
asigurare unui trai decent şi mediu sigur de viaţă;
-se află în imposibilitatea de a-şi asigura singur activităţile de bază ale vieţii zilnice, nu se poate gospodări
singur şi necesită asistenţă şi îngrijire;
-nu are locuinţă şi/sau nici posibilitatea de a-şi asigura condiţiile de locuit pe baza resurselor proprii;
-se află în imposibilitatea de a-şi asigura nevoile sociomedicale, datorită bolii ori stării fizice şi psihice.
c) Demersurile privind admiterea beneficiarilor în cadrul Centrului de Abilitare si Reabilitare pentru
Persoane Adulte cu Dizabilități "Sf. Ioan" se realizează la nivelul structurilor din cadrul Direcţiei Generale
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj, cu atribuții în acest sens.
Admiterea în cadrul centrului, respectiv respingerea cererii de admitere, se stabilesc de către Comisia de
Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Dolj.
d) Centrul rezidential asigură beneficiarului serviciile necesare în baza unui contract pentru acordarea de
servicii sociale, încheiat în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.
Modelul contractului pentru acordarea de servicii sociale este prezentat în anexa nr. 1 la prezentul
Regulament.
Părţile contractante au posibilitatea modificării şi completării, după caz, a modelului de contract pentru
acordarea de servicii sociale, acesta putând cuprinde și alte clauze sau clauze specifice, în funcție de
standardele minime de calitate aplicabile fiecărui tip de serviciu, situația particulară a fiecărui beneficiar în
parte și particularitățile (modul de organizare și funcționare) centrului, cu respectarea legislației în vigoare și
aprobarea conducerii Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj.
e)Beneficiarii centrului/susţinătorii legali care realizează venituri au obligaţia să plătească lunar o contribuţie
de întreţinere, în condițiile legii, conform angajamentului de plată care se semnează prealabil admiterii în
centru.
Persoanele obligate la plata contribuției de întreținere, precum și nivelul contribuției de întreținere datorată
de către persoanele asistate sau de susținătorii legali ai acestora, se stabilesc, în condițiile legii, de către
Comisia de stabilire a contribuţiei de întreţinere constituită la nivelul DGASPC Dolj prin dispoziția
directorului general.
(3) Condiţii de încetare a serviciilor în cadrul Centrul de Abilitare si Reabilitare pentru Persoane Adulte cu
Dizabilități "Sf. Ioan":
a) Principalele situaţii în care centrul poate suspenda pe perioadă determinată acordarea serviciilor
pentru un beneficiar sunt:
-la cererea beneficiarului/reprezentantului legal pentru revenire în familie, cu acordul acesteia, pentru o
perioadă de maxim 15 zile;
-la cererea beneficiarului/reprezentantului legal pentru o perioadă de maxim 60 zile, în baza acordului scris
al persoanei care va asigura găzduirea şi îngrijirea pe perioada respectivă şi a anchetei sociale realizată de
personal din cadrul centrului;
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-în caz de internare în spital cu o durată mai mare de 30 de zile;
-în caz de transfer într-o altă instituţie, pentru efectuarea de programe specializate, cu acordul scris al
instituţiei către care se efectuează transferul şi acordul beneficiarului sau reprezentantului legal.
b) Principalele situaţii în care centrul poate înceta acordarea serviciilor pentru un beneficiar sunt:
-la cererea scrisă a beneficiarului care are prezervată capacitatea de discernământ; dacă este de acord,
beneficiarul va comunica în cererea scrisă domiciliul sau reşedinţa unde pleacă după încetarea acordării
serviciului; în situaţia în care beneficiarul comunică adresa, în termen de 5 zile, furnizorul de servicii sociale
va notifica serviciul public de asistenţă socială pe a cărei rază teritorială va locui beneficiarul;
-la cererea reprezentantului legal, însoţită de un angajament scris prin care acesta se obligă să asigure
găzduirea, îngrijirea şi întreţinerea beneficiarului, cu obligaţia ca, în termen de 48 ore de la încetare,
furnizorul de servicii sociale să notifice serviciul public asistenţă socială pe a cărei rază teritorială va locui
beneficiarul;
-transfer în altă instituţie rezidenţială, la cererea scrisă a beneficiarului/reprezentantului legal, cu acordul
instituţiei respective;
-centrul nu mai poate acorda serviciile corespunzătoare sau se închide, cu obligaţia de a soluţiona împreună
cu

beneficiarii

sau

reprezentanţii

legali,

cu

30

de

zile

anterior

datei

încetării,

transferul

beneficiarului/beneficiarilor;
-la expirarea termenului prevăzut în contract;
-în cazul în care beneficiarul nu respectă clauzele contractuale, pe baza hotărârii cu majoritate simplă a unei
comisii formate din conducătorul centrului, un reprezentant al furnizorului de servicii sociale, managerul de
caz sau un reprezentant al personalului centrului şi 2 reprezentanţi ai beneficiarilor;
-în cazuri de forţă majoră (cataclisme naturale, incendii, apariţia unui focar de infecţie, suspendarea licenţei
de funcţionare, altele); în aceste situaţii furnizorul de servicii va asigura, în condiţii de siguranţă, transferul
beneficiarilor în servicii sociale similar;
-în caz de deces al beneficiarului.
(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Centrul de Abilitare si Reabilitare pentru Persoane
Adulte cu Dizabilități "Sf. Ioan" 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;
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g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite;
h) să li se respecte toate drepturile speciale conferite de legislația în vigoare.
(5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Centrul de Abilitare si Reabilitare pentru Persoane
Adulte cu Dizabilități "Sf. Ioan" 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, precum și regulile generale de conduită, prevederile
regulamentare, metodologiile și procedurile de lucru din cadrul centrului.
Art. 7 Activităţi şi funcţii
Principalele funcţii ale serviciului social Centrul de Abilitare si Reabilitare pentru Persoane Adulte cu
Dizabilități "Sf. Ioan" sunt următoarele:
a)de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarelor activităţi:
1.reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară/reprezentantul
legal, după caz;
2.activități de informare și consiliere socială;
3.consiliere psihologică;
4.activități de abilitare și reabilitare;
5.îngrijire și asistență;
6.dezvoltarea deprinderilor de viață independentă;
7.activități de menținere/îmbunătățire a nivelului de educație/pregătire pentru muncă;
8.asistență și suport pentru luarea unei decizii;
9.activități privind implicarea beneficiarilor în viața socială și civică a comunității.
b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre
domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi:
1.realizarea de materiale informative;
2.facilitarea accesului persoanelor interesate de a cunoaște condițiile de locuit și de desfășurare a activităților
și serviciilor, dacă există locuri disponibile, în baza unui program de vizită;
3.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
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categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia,
prin asigurarea următoarelor activităţi:
1.asigură beneficiarilor asistență și suport în cunoașterea și exercitarea drepturilor lor;
2.promovează și ia măsuri pentru prevenirea și combaterea oricăror forme de tratament abuziv, neglijent,
degradant asupra beneficiarilor;
3.utilizează mijloace de informare și comunicare corecte, transparente și accesibile.
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/reevaluari periodice a serviciilor prestate;
3. dezvoltarea, planificarea, implementarea și îmbunătățirea permanentă a activităților desfășurate în cadrul
centrului
4. măsurarea gradului de satisfacție a beneficiarilor.
5. exercitarea controlului managerial intern, în condițiile legislației în vigoare.
e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea următoarelor
activităţi:
1. întocmirea unui proiect de buget care sa reflecte nevoile centrului;
2. solicitarea dotărilor necesare bunei funcționări a centrului;
3. solicitarea resurselor umane în funcție de serviciile furnizate și legislația în vigoare;
4. întocmirea fișelor de post ale angajaților;
5. evaluarea performanțelor individuale ale angajaților;
6. elaborarea propunerilor de formare profesională.
Art. 8: Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal
(1) Serviciul social Centrul de Abilitare si Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități "Sf. Ioan"
funcţionează cu un număr de 55 posturi, conform prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean nr.
............./..........................., din care:
a) personal de conducere: şef centru 1 post;
b) personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă; personal de specialitate şi auxiliar: 44 posturi;
c) personal cu funcţii administrative, gospodărire, întreţinere-reparaţii, deservire: 10 posturi;
d) voluntari: 8 posturi.
(2) Raportul angajat/beneficiar este de 1,83/1.

Art. 9: Personalul de conducere
(1) Personalul de conducere este asigurat de:
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- şef centru;
(2) Atribuţiile personalului de conducere sunt:
a) atribuții generale:
1.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.;
2.elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor şi
întocmeşte informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale (DGASPC Dolj);
3.propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi perfecţionare;
4.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, cu avizul prealabil al conducerii DGASPC Dolj;
5.întocmeşte raportul anual de activitate;
6.asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii centrului, precum și dintre angajații si
beneficiarii centrului;
7.propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice şi a numărului de personal cu
respectarea prevederilor legale;
8.desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii centrului în comunitate, cu avizul prealabil al conducerii
DGASPC Dolj;
9.ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor
beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce și aduce la cunoștința conducerii DGASPC Dolj
rezultatele analizei;
10.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;
11.organizează activitatea personalului (răspunde de prezența personalului din subordine și de verificarea
zilnică a condicilor de prezență; întocmește lunar graficul, foaia colectivă de prezență pe baza condicii de
prezenţă) şi asigură respectarea timpului de lucru şi a regulamentului de organizare şi funcţionare;
12.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, cu avizul/aprobarea
conducerii DGASPC Dolj;
13.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, cu avizul prealabil al conducerii DGASPC Dolj;
14.participă activ la numirea/eliberarea din funcţie a personalului din cadrul serviciului, în condiţiile legii;
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15.întocmeşte proiectul bugetului propriu al serviciului şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar, în
limitele de competență conform legislației în vigoare și le înaintează spre aprobare conducerii DGASPC
Dolj;
16.asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi beneficiarilor a
prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare;
17.asigură (face demersurile necesare) pentru încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a
serviciilor sociale;
18.verifică întocmirea situațiilor statistice;
19.răspunde de gestionarea şi arhivarea documentelor din cadrul centrului și colaborează cu structurile
specializate de la nivelul Direcției privind predarea acestora la arhiva instituției conform nomenclatorului
arhivistic;
20.identifică nevoile de la nivelul centrului și întocmește referate în vederea luării unor decizii de
îmbunătățire a activității și de dotare materială corespunzătoare a structurii organizatorice pe care o conduce;
21.răspunde de repartizarea sarcinilor personalului din subordine; coordonează și controlează realizarea
corectă și în termen a acestora;
22.răspunde de evaluarea activității profesionale a personalului din subordine, anual, și ori de câte ori este
nevoie;
23.elaborează fișele de post pentru personalul din subordine și răspunde de încărcarea echilibrată cu sarcini a
acestora;
24.participă la acțiunile instituției conform dispozițiilor date de șeful ierarhic superior;
25.programează concediile de odihnă pentru salariații din subordine și urmărește efectuarea acestora și, după
caz, propune rechemarea lor;
26.răspunde de înlocuirea personalului din subordine pe perioada concediilor de odihnă, concediilor
medicale, concediilor fără salariu etc., asigurând desfășurarea optimă a activității;
27.repartizează spre rezolvare corespondența și celelalte lucrări care intră în atribuțiile structurii
organizatorice pe care o conduce și îndrumă personalul din subordine în vederea rezolvării acestora în
termenul stabilit;
28.urmărește cunoașterea de către personalul din subordine a legislației specifice domeniului de activitate și
acționează în vederea respectării acesteia;
29.asigură îndrumare și asistență personalului din subordine în vederea realizării sarcinilor de serviciu și
participă la elaborarea sau, după caz, realizarea lucrărilor de complexitate sau importanță deosebită;
30.asigură în conformitate cu legislația în vigoare, respectarea normelor de disciplină de către salariații din
subordine și informează Directorul General de abaterile disciplinare săvârșite de salariații din subordine;
31.răspunde de confidențialitatea datelor și lucrărilor executate, stabilind reguli pentru personalul din
subordine pentru a fi păstrată confidențialitatea acestora;
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32.asigură accesul la date a persoanelor din afara instituției (cu temă de control) și informează conducerea
despre modul și stadiul desfășurării controlului;
33.emite note interne pentru personalul din subordine;
34.răspunde de registrele care sunt întocmite în cadrul structurii organizatorice în ceea ce privește realitatea,
legalitatea și corectitudinea datelor ;
35.răspunde de circuitul documentelor de la nivelul structurii organizatorice pe care o conduce;
36.răspunde de elaborarea și respectarea procedurilor scrise și formalizate pentru activitățile desfășurate în
cadrul structurii organizatorice pe care o conduce;
37.aduce la cunoștința personalului din subordine Regulamentul Intern, Regulamentul de Organizare și
Funcționare, Codul etic, Codul de conduită ale DGASPC Dolj, precum și procedurile operaționale, pe bază
de semnatură și răspunde de respectarea prevederilor acestora;
38.respectă prevederile Regulamentului Intern, Regulamentului de Organizare și Functionare, Codului etic,
Codului de conduită ale DGASPC Dolj, precum și prevederile procedurilor operaționale ale structurii
organizatorice pe care o conduce;
39.răspunde de organizarea și desfășurarea efectivă a verificării prezenței beneficiarilor în centru și
sesizează de îndată conducerea instituției și organele abilitate în situația identificării absenței
nemotivate/nejustificate a acestora;
40.primește și soluționează orice alte sarcini dispuse de seful ierarhic superior, pentru buna organizare și
desfășurare a activității la nivelul centrului ;
41.îndeplinește și alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil, precum și în actele
normative incidente organizării și desfășurării activității la nivelul centrului.
b.Atribuții de responsabil de proces al sistemului managementului calității:
1.elaborează procedurile operaționale;
2.colaborează îndeaproape cu RMC;
3.inițiază acțiuni de prevenire a apariției oricărei neconformități referitoare la servicii, procese și la sistemul
managementul calității;
4.identifică și înregistrează orice probleme referitoare la servicii, procese și la sistemul managementul
calității;
5.inițiază, recomandă sau furnizează soluții pe căi prestabilite;
6.verifică implementarea soluțiilor.
c.Atribuţii specifice implementării și/sau dezvoltării sistemului de control intern managerial:
c.1 Atribuții privind procedurile de sistem/operaționale:
1.stabilește obiectivele specifice și activitățile compartimentului;
2.dispune elaborarea evidenței activităților procedurale pentru procedurile de sistem/operaționale aplicabile
la nivelul compartimentului;
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3.dispune transmiterea evidenței activităților procedurale pentru procedurile de sistem, Secretariatului
tehnic al Comisiei de Monitorizare;
4.stabilește persoanele responsabile cu elaborarea procedurilor de sistem/operaționale;
5.verifică Diagrama de proces;
6.verifică procedura de sistem/operaționale și o semnează;
7.retransmite procedura responsabilului cu elaborarea și actualizarea, ori de câte ori este cazul pentru
modificări și completări;
8.dispune transmiterea procedurii Secretariatului tehnic al Comisiei de Monitorizare;
9.dispune măsuri pentru actualizarea procedurilor de sistem/operaționale.
c.2 Atribuții în procesul de gestionare a riscurilor:
-desemnează responsabilul cu riscurile de la nivelul compartimentului;
-analizează, evaluează şi decide asupra riscurilor incluse în Formularele de alertă a riscurilor;
-aprobă Registrul de riscuri la nivelul compartimentului;
-monitorizează implementarea măsurilor de control aferente Planului de măsuri, aprobat la nivelul entităţii,
prin Fişele de urmărire a riscurilor;
-aprobă Raportul anual privind procesul de gestionare a riscurilor pe compartiment, pe care îl transmite
Secretariatului tehnic al Comisiei de Monitorizare.
c.3 Alte atribuții în domeniul controlului managerial intern:
1.inventariază documentele şi fluxurile de informaţii care intră/ies din structurile organizatorice, respectiv
instituție, procesările care au loc, destinaţiile documentelor, fluxurile de comunicare între structurile
organizatorice din instituție, cu nivelele ierarhic superioare de management şi cu alte entităţi publice;
2.efectuează operaţiunea de autoevaluare a subsistemului de control intern managerial existent la nivelul
structurii organizatorice conduse, prin completarea chestionarului de autoevaluare prevăzut în legislația în
vigoare;
3.ia măsuri pentru îmbunătăţirea subsistemelor de control intern managerial din cadrul structurii
organizatorice conduse.
(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.
Art. 10: Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă. Personal de specialitate şi auxiliar
(1) Personalul de specialitate este:
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-1 post medic (221101);
-10 posturi asistent medical (325901);
-1 post psiholog (263401);
-1 post asistent social (263501);
-2 posturi kinetoterapeut (226405);
-25 posturi instructor ergoterapie (223003);
-1 post fiziokinetoterapeut (226401).
-1 post farmacist (226201);
-2 posturi inspector specialitate – profesor de cultura fizică medicală (226406).
(2) Atribuţiile personalului de specialitate sunt prezentate în anexele nr. 2-10, care fac parte integrantă din
prezentul regulament.
-medic - vezi anexa nr.2, parte integrantă a prezentului regulament;
-asistent medical - vezi anexa nr.3, parte integrantă a prezentului regulament;
-psiholog - vezi anexa nr.4, parte integrantă a prezentului regulament;
-asistent social - vezi anexa nr.5, parte integrantă a prezentului regulament;
-kinetoterapeut - vezi anexa nr.6, parte integrantă a prezentului regulament;
-instructor ergoterapie - vezi anexa nr.7, parte integrantă a prezentului regulament;
-fiziokinetoterapeut - vezi anexa nr.8, parte integrantă a prezentului regulament;
-farmacist - vezi anexa nr.9, parte integrantă a prezentului regulament;
-inspector specialitate - profesor de cultura fizică medicală - vezi anexa nr.10, parte integrantă a prezentului
regulament.
Art. 11: Personalul administrativ, gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire
(1) Personalul administrativ asigură activităţile auxiliare serviciului social:
-2 posturi îngrijitor;
-2 posturi muncitor calificat;
-4 posturi muncitor calificat (bucătar);
-1 post administrator;
-1 post inspector specialitate (contabil).
(2) Atribuţiile personalului administrativ, gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire sunt prezentate în
anexele nr. 11-15, care fac parte integrantă din prezentul regulament.
-îngrijitor - vezi anexa nr.11, parte integrantă a prezentului regulament;
-muncitor calificat - vezi anexa nr.12, parte integrantă a prezentului regulament;
-muncitor calificat (bucătar) - vezi anexa nr.13, parte integrantă a prezentului regulament;
-administrator - vezi anexa nr.14, parte integrantă a prezentului regulament;
-inspector specialitate (contabil) - vezi anexa nr.15, parte integrantă a prezentului regulament.
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Art. 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) contribuţia persoanelor beneficiare sau a întreţinătorilor acestora, după caz;
b) bugetul local al judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti;
c) bugetele locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, respectiv bugetele locale ale sectoarelor
municipiului Bucureşti;
d) bugetul de stat;
e) donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori juridice din ţară şi din străinătate;
f) fonduri externe rambursabile şi nerambursabile;
g) alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
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Anexa nr.1

Contract pentru acordarea de servicii sociale
Părţile contractante:
1. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj, acronim D.G.A.S.P.C. Dolj, denumită
în continuare furnizor de servicii sociale, cu sediul în Craiova, b-dul Nicolae Titulescu, nr. 22, judeţul Dolj,
cod de înregistrare fiscală 17104359, cont bancar nr. RO04TREZ24A685050200103X deschis la Trezoreria
mun. Craiova, certificatul de acreditare seria AF nr. 000698 , reprezentată de domnul/doamna……………..,
având funcţia de ………., în calitate de ……………;
şi
2........................ (numele beneficiarului de servicii sociale), denumit în continuare beneficiar,
domiciliat/locuieşte în localitatea ........... , str. ........... nr. ..... , judeţul/sectorul .............. , codul numeric
personal ............ , posesor al B.I./C.I. seria ...... nr. ........ , eliberat/eliberată la data de ......... de Secţia de
poliţie .......... , reprezentat prin domnul/doamna .............. , domiciliat/domiciliată în localitatea ............ , str.
......... nr. ....... , judeţul/sectorul .......... , posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria ....... nr. .......... ,
eliberat/eliberată la data de .............. de Secţia de poliţie .......... , conform ........... (se va menţiona actul care
atestă calitatea de reprezentant) nr. ........./data ................ ,
(1) având în vedere:
- planul de intervenţie nr. ......./data ........... ;
- evaluarea complexă efectuată în perioada .................. ;
- planul individualizat de asistenţă şi îngrijire nr. ......../data ............ ,
(2)convin asupra următoarelor:
1.Definiţii:
1.1.contractul pentru furnizarea de servicii sociale - actul juridic încheiat între o persoană fizică sau juridică,
publică ori privată, acreditată conform legii să acorde servicii sociale, denumită furnizor 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 în vederea acordării de servicii sociale;
1.2.furnizor de servicii sociale - persoana fizică sau juridică, publică ori privată, acreditată conform legii în
vederea acordării de servicii sociale, prevăzută la art. 11 din Ordonanţa Guvernului nr. 68/2003 privind
serviciile sociale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 515/2003, cu modificările şi
completările ulterioare;
1.3.beneficiar de servicii sociale - persoana aflată în situaţie de risc şi de dificultate socială, împreună cu
familia acesteia, care necesită servicii sociale, conform planului de intervenţie revizuit în urma evaluării
complexe;
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1.4.servicii sociale - ansamblu de măsuri şi acţiuni realizate pentru a răspunde nevoilor sociale individuale,
familiale sau de grup, în vederea prevenirii şi depăşirii unor situaţii de dificultate, vulnerabilitate sau de
dependenţă pentru prezervarea autonomiei şi protecţiei persoanei, pentru prevenirea marginalizării şi
excluziunii sociale, pentru promovarea incluziunii sociale şi în scopul creşterii calităţii vieţii, definite în
condiţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului 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 furnizorului 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 îngrijire - 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 costul total al serviciului/serviciilor
acordat/acordate de furnizorul de servicii sociale, în funcţie de tipul serviciului şi de situaţia materială a
beneficiarului de servicii sociale, şi care poate fi în bani, 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 îndeplini valorificându-şi maximal potenţialul psiho-fizic;
1.9.standarde minimale de calitate - ansamblul de cerinţe privind cadrul organizatoric şi material, resursele
umane şi financiare în vederea atingerii nivelului de performanţă obligatoriu pentru toţi furnizorii de servicii
sociale specializate, aprobate în condiţiile legii;
1.10.modificări de drept ale contractului de acordare de servicii sociale - modificările aduse contractelor de
acordare de servicii sociale în mod independent de voinţa părţilor, în temeiul prevederilor unui act normativ;
1.11.forţa majoră - eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinii
acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi,
respectiv, îndeplinirea acestuia;
1.12.evaluarea iniţială - activitatea de identificare/determinare a naturii cauzelor, a stării actuale de
dezvoltare şi de integrare socială a beneficiarului de servicii sociale, precum şi a prognosticului acestora,
efectuată prin utilizarea de metode şi tehnici specifice profesiilor sociale, de către furnizorul de servicii
sociale. Scopurile evaluării sunt cunoaşterea şi înţelegerea problemelor cu care se confruntă beneficiarul de
servicii sociale şi identificarea măsurilor iniţiale pentru elaborarea planului iniţial de măsuri;
1.13.planul individualizat de asistenţă şi îngrijire - ansamblul de măsuri şi servicii adecvate şi individualizate
potrivit nevoilor sociale identificate ca urmare 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 generat şi care întreţin situaţia de dificultate în
care acesta se află, precum şi a prognosticului acestora, utilizându-se instrumente şi tehnici standardizate
specifice domeniilor: asistenţă socială, psihologic, educaţional, medical, juridic.
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2.Obiectul contractului
2.1.) Obiectul contractului îl constituie acordarea următoarelor servicii sociale:
a).......................
b).......................
c).......... ş.a.m.d.
2.2.) Descrierea serviciilor sociale acordate de furnizorul de servicii sociale:
a).......................
b).......................
c)..........
3.Costurile serviciilor sociale acordate şi contribuţia beneficiarului de servicii sociale
3.1.Costul total pe lună al serviciilor sociale prevăzute la pct. 2 este de: ............. lei/lună.
3.2.) Costul pe lună pentru fiecare serviciu social acordat este după cum urmează:
- pentru .................... (serviciul social/serviciile sociale)costul pe lună este de ................ .
3.3.) Contribuţia beneficiarului pentru serviciile sociale primite este după cum urmează:
- pentru .................... (serviciul social/serviciile sociale) contribuţia este ......................... (în bani/în natură).
3.4.Contribuţia beneficiarului de servicii sociale nu va influenţa acordarea serviciilor sociale şi nu va
îngreuna posibilitatea acestuia de a ieşi din starea de dificultate.
4.Durata contractului
4.1.Durata contractului este de la data de .............. până la data de ................ .
4.2.Durata contractului poate fi prelungită cu acordul părţilor şi numai după evaluarea rezultatelor serviciilor
acordate beneficiarului de servicii sociale şi, după caz, revizuirea planului individualizat de asistenţă şi
îngrijire.
5.Etapele procesului de acordare a serviciilor sociale:
5.1.implementarea măsurilor prevăzute în planul de intervenţie şi în planul individualizat;
5.2.reevaluarea periodică a situaţiei beneficiarului de servicii sociale;
5.3.revizuirea planului individualizat de asistenţă şi îngrijire în vederea adaptării serviciilor sociale la
nevoile beneficiarului.
6.Drepturile furnizorului de servicii sociale:
6.1.de a verifica veridicitatea informaţiilor primite de la beneficiarul de servicii sociale;
6.2.de a sista acordarea serviciilor sociale către beneficiar în cazul în care constată că acesta i-a furnizat
informaţii eronate;
6.3.de a utiliza, în condiţiile legii, date denominalizate în scopul întocmirii de statistici pentru dezvoltarea
serviciilor sociale.
7.Obligaţiile furnizorului de servicii sociale:
7.1.să respecte drepturile şi libertăţile fundamentale ale beneficiarului în acordarea serviciilor sociale,
precum şi drepturile beneficiarului de servicii sociale, rezultate din prezentul contract;
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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 depună toate diligentele pentru a asigura beneficiarul de continuitatea serviciilor sociale furnizate, în
cazurile de încetare a prezentului contract prevăzute la pct. 12.1 şi 13.1 lit. a) şi d); asigurarea continuităţii
serviciilor sociale se va realiza şi prin subcontractare şi cesiune de servicii sociale;
7.4.să fie receptiv şi să ţină cont de toate eforturile beneficiarului de servicii sociale în îndeplinirea
obligaţiilor contractuale şi să considere că beneficiarul şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale în măsura în
care a depus toate eforturile;
7.5.să informeze beneficiarul de servicii sociale asupra:
- conţinutului serviciilor sociale şi condiţiilor de acordare a acestora;
- oportunităţii acordării altor servicii sociale;
- listei la nivel local cuprinzând furnizorii acreditaţi să acorde servicii sociale;
- regulamentului de ordine internă;
- oricărei modificări de drept a contractului;
7.6.să reevalueze periodic situaţia beneficiarului de servicii sociale, şi, după caz, să completeze şi/sau să
revizuiască planul individualizat de asistenţă şi îngrijire exclusiv în interesul acestuia;
7.7.să respecte, conform legii, confidenţialitatea datelor şi informaţiilor referitoare la beneficiarul de servicii
sociale;
7.8.să ia în considerare dorinţele şi recomandările obiective ale beneficiarului cu privire la acordarea
serviciilor sociale;
7.9.să utilizeze contribuţia beneficiarului de servicii sociale exclusiv pentru acoperirea cheltuielilor legate de
acordarea serviciilor sociale;
7.10.de a informa serviciul public de asistenţă în a cărui rază teritorială locuieşte beneficiarul asupra
nevoilor identificate şi serviciilor sociale propuse a fi acordate.
8.Drepturile beneficiarului
8.1.În procesul de acordare a serviciilor sociale prevăzute la pct. 2, furnizorul de servicii sociale va respecta
drepturile şi libertăţile fundamentale ale beneficiarului de servicii sociale.
8.2.Beneficiarul are următoarele drepturi contractuale:
a)de a primi servicii sociale prevăzute în planul individualizat de asistenţă şi îngrijire;
b)de a i se asigura continuitatea serviciilor sociale atât timp cât se menţin condiţiile care au generat situaţia
de dificultate;
c)de a refuza, în condiţii obiective, primirea serviciilor sociale;
d)de a fi informat, în timp util şi în termeni accesibili, asupra:
- drepturilor sociale, măsurilor legale de protecţie şi asupra situaţiilor de risc;
- modificărilor intervenite în acordarea serviciilor sociale;
- oportunităţii acordării altor servicii sociale;
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- listei la nivel local cuprinzând furnizorii acreditaţi să acorde servicii sociale;
- regulamentului de ordine internă;
e)de a participa la evaluarea serviciilor sociale primite şi la luarea deciziilor privind intervenţia socială care i
se aplică, putând alege variante de intervenţie, dacă ele există;
f)dreptul de a avea acces la propriul dosar;
g)de a-şi exprima nemulţumirea cu privire la acordarea serviciilor sociale.
9.) Obligaţiile beneficiarului:
9.1.să participe activ în procesul de furnizare a serviciilor sociale şi la reevaluarea şi revizuirea planului
individualizat de asistenţă şi îngrijire;
9.2.să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitatea şi situaţia familială, medicală, economică şi
socială şi să permită furnizorului de servicii sociale verificarea veridicităţii acestora;
9.3.să respecte termenele şi clauzele stabilite în cadrul planului individualizat de asistenţă şi îngrijire;
9.4.să contribuie la plata costurilor serviciilor sociale primite cu o cotă-parte din costul total al
serviciului/serviciilor acordat/acordate de furnizor, conform pct. 3.3 şi 3.4;
9.5.să anunţe orice modificare intervenită în legătură cu situaţia sa personală pe parcursul acordării
serviciilor sociale;
9.6.să respecte regulamentul de ordine internă al furnizorului de servicii sociale (reguli de comportament,
program, persoanele de contact etc.).
10.) Soluţionarea reclamaţiilor
10.1.Beneficiarul are dreptul de a formula verbal şi/sau în scris reclamaţii cu privire la acordarea serviciilor
sociale.
10.2.Reclamaţiile pot fi adresate furnizorului de servicii sociale direct sau prin intermediul oricărei persoane
din cadrul echipei de implementare a planului individualizat.
10.3.Furnizorul de servicii sociale are obligaţia de a analiza conţinutul reclamaţiilor, consultând atât
beneficiarul de servicii sociale, cât şi specialiştii implicaţi în implementarea planului individualizat de
asistenţă şi îngrijire şi de a formula răspuns în termen de maximum 10 zile de la primirea reclamaţiei.
10.4.Dacă beneficiarul de servicii sociale nu este mulţumit de soluţionarea reclamaţiei, acesta se poate
adresa în scris Comisiei de mediere socială de la nivelul judeţului/sectorului ...... , care va clarifica prin
dialog divergenţele dintre părţi sau, după caz, instanţei de judecată competente.
11.Litigii
11.1.Litigiile născute în legătură cu încheierea, executarea, modificarea şi încetarea ori 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 furnizorul de servicii sociale şi
beneficiarul de servicii sociale nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate
solicita Comisiei de mediere socială mijlocirea soluţionării divergenţelor sau se poate adresa instanţelor
judecătoreşti competente.
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12.) Rezilierea contractului
12.1.Constituie motiv de reziliere a prezentului contract următoarele:
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 către beneficiarul de servicii sociale a regulamentului de ordine interioară
al furnizorului de servicii sociale;
c)încălcarea de către furnizorul de servicii sociale a prevederilor legale cu privire la serviciile sociale, dacă
este invocată de beneficiarul de servicii sociale;
d)retragerea autorizaţiei de funcţionare sau a acreditării furnizorului de servicii sociale;
e)limitarea domeniului de activitate pentru care furnizorul de servicii sociale a fost acreditat, în măsura în
care este afectată acordarea serviciilor către beneficiarul de servicii sociale;
f)schimbarea obiectului de activitate al furnizorului de servicii sociale, în măsura în care este afectată
acordarea serviciilor către beneficiarul de servicii sociale.
13.Încetarea contractului
13.1.Constituie motiv de încetare a prezentului contract următoarele:
a)expirarea duratei pentru care a fost încheiat contractul;
b)acordul părţilor privind încetarea contractului;
c)scopul contractului a fost atins;
d)forţa majoră, dacă este invocată.
14.Dispoziţii finale
14.1.Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului contract, de a conveni 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.
14.2.Prevederile prezentului contract se vor completa cu prevederile legislaţiei în vigoare în domeniu.
14.3.Limba care guvernează prezentul contract este limba română.
14.4.Prezentul contract va fi interpretat conform legilor din România.
14.5.Furnizorul de servicii sociale realizează monitorizarea şi evaluarea serviciilor sociale acordate.
14.6.Măsurile de implementare a planului individualizat de asistenţă şi îngrijire se comunică Direcţiei
generale de asistenţă socială şi protecţia copilului şi Serviciului public de asistenţă socială, conform legii.
14.7.Pe baza raportului cu privire la rezultatele implementării planului individualizat de asistenţă şi îngrijire,
Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului şi Serviciul public de asistenţă socială vor
monitoriza activitatea furnizorului de servicii sociale.
*) Anexele la contract:
a)planul individualizat de asistenţă şi îngrijire;
b)fişa de reevaluare a serviciilor sociale acordate beneficiarului de servicii sociale;
c)planul revizuit de asistenţă şi îngrijire.
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Prezentul contract de furnizare a serviciilor sociale a fost încheiat la sediul furnizorului de servicii
sociale/domiciliul beneficiarului de servicii sociale în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte
contractantă.

................ (data)
.......................... (localitatea)

Furnizorul de servicii sociale,

Beneficiarul de servicii sociale,

.............................
(numele

şi

funcţia

........................

persoanei/persoanelor

(numele)

autorizată/autorizate să semneze)
.......................

......................

(semnătura)

(semnătura)

...............

................

(data)

(data)
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Anexa nr.2
Denumirea postului: MEDIC
Atribuții:
1.organizează și răspunde de activitatea de asistență medicală acordată tuturor beneficiarilor centrului;
2.efectuează examenul general al beneficiarilor la admiterea în serviciul social şi consemnează rezultatele
evaluării;
3.asigură consultaţiile medicale, stabileşte diagnosticul şi tratamentul afecţiunilor intercurente;
4.acordă beneficiarilor asistenţă medicală curentă şi de urgenţă;
5.organizează și răspunde de evidența documentelor medicale întocmite în procesul de acordare a serviciilor
de asistență medicală pentru beneficiarii centrului;
6.controlează și răspunde de calitatea meniurilor pregătite, precum și de respectarea rației individuale;
7.stabilește regimurile alimentare pentru beneficiari, în funcție de afecțiunile acestora;
8.împreună cu asistentul farmacist stabilește necesarul de medicamente și materiale sanitare pentru
beneficiari;
9.organizează, controlează și răspunde de aplicarea normelor de igienă și sănătate publică;
10.efectuează ancheta epidemiologică preliminară în cazul apariției unor focare de boli transmisibile;
11.depistează, izolează și declară orice boală infecto-contagioasă;
12.ia măsuri pentru trimiterea la medicul specialist a beneficiarilor, atunci când situația o impune;
13.colaborează permanent cu medicul de familie al beneficiarului în vederea satisfacerii nevoilor individuale
de sănătate;
14.asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a
standardelor minime de calitate aplicabile şi a regulamentului de organizare și funcționare a centrului;
15.colaborează cu specialişti din alte servicii/centre în vederea soluţionării cazurilor, identificării de resurse
etc., cu avizul conducerii ierarhic superioare;
16.monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;
17.sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de nerespectare
a prevederilor regulamentului de organizare și funcționare a centrului etc.;
18.întocmeşte rapoarte periodice, sau ori de câte ori este nevoie, cu privire la activitatea derulată;
19.face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării legislaţiei;
20.îndeplineşte și alte atribuţii specifice prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil, în legislaţia în
vigoare, în regulamentul de organizare şi funcţionare, în metodologiile de organizare şi funcţionare, în
procedurile de lucru, în alte regulamente aplicabile serviciului social, în dispoziţiile şi în notele interne
emise de către conducerea instituţiei şi acţionează, conform dispoziţiilor trasate în situaţii speciale pentru
acoperirea nevoilor identificate;
21

21.respectă şi promovează drepturile copilului, respectiv ale persoanei adulte cu handicap, respectă şi
promovează interesul superior al copilului, respectiv interesul persoanei adulte cu handicap;
22.răspunde de elaborarea documentelor specifice domeniului propriu de activitate;
23.asigură confidenţialitatea informaţiilor la care are acces.
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Anexa nr. 3
Denumirea postului: ASISTENT MEDICAL
Atribuții:
1.supraveghează starea de sănătate a beneficiarilor aflaţi sub măsură de protecţie în cadrul serviciului;
2.efectuează sau participă, după caz, la acordarea serviciilor medicale beneficiarilor;
3.ține evidența materialelor și medicamentelor folosite din aparatul de urgență;
4.colaborează și respectă indicațiile medicului centrului și ale medicului de familie la care sunt înscriși
beneficiarii;
5.efectuează triajul medical al beneficiarilor;
6.supraveghează evoluția stării de sănătate a beneficiarilor și informează medicul centrului;
7.asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a
standardelor minime de calitate aplicabile şi a regulamentului de organizare și funcționare a centrului;
8.colaborează cu specialişti din alte servicii/centre în vederea soluţionării cazurilor, identificării de resurse
etc., cu avizul conducerii ierarhic superioare;
9.monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;
10.sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de nerespectare
a prevederilor regulamentului de organizare și funcționare a centrului etc.;
11.întocmeşte rapoarte periodice, sau ori de câte ori este nevoie, cu privire la activitatea derulată;
12.face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării legislaţiei;
13.îndeplineşte și alte atribuţii specifice prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil, în legislaţia în
vigoare, în regulamentul de organizare şi funcţionare, în metodologiile de organizare şi funcţionare, în
procedurile de lucru, în alte regulamente aplicabile serviciului social, în dispoziţiile şi în notele interne
emise de către conducerea instituţiei şi acţionează, conform dispoziţiilor trasate în situaţii speciale pentru
acoperirea nevoilor identificate;
14.respectă şi promovează drepturile copilului, respectiv ale persoanei adulte cu handicap, respectă şi
promovează interesul superior al copilului, respectiv interesul persoanei adulte cu handicap;
15.răspunde de elaborarea documentelor specifice domeniului propriu de activitate;
16.asigură confidenţialitatea informaţiilor la care are acces.
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Anexa nr.4

Denumirea postului: PSIHOLOG
Atribuții:
1.desfășoară activități de observare, evaluare/reevaluare, diagnostic, intervenție de specialitate, consiliere
individuală și de grup, terapie individuală și de grup a beneficiarilor și folosește suporturile metodologice
adecvate;
2.respectă condițiile deontologice specifice profesiei de psiholog;
3.participă la procesul de evaluare periodică în cadrul echipei multidisciplinare;
4.asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a
standardelor minime de calitate aplicabile şi a regulamentului de organizare și funcționare a centrului;
5.colaborează cu specialişti din alte servicii/centre în vederea soluţionării cazurilor, identificării de resurse
etc., cu avizul conducerii ierarhic superioare;
6.monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;
7.sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de nerespectare a
prevederilor regulamentului de organizare și funcționare a centrului etc.;
8.întocmeşte rapoarte periodice, sau ori de câte ori este nevoie, cu privire la activitatea derulată;
9.face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării legislaţiei;
10.îndeplineşte și alte atribuţii specifice prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil, în legislaţia în
vigoare, în regulamentul de organizare şi funcţionare, în metodologiile de organizare şi funcţionare, în
procedurile de lucru, în alte regulamente aplicabile serviciului social, în dispoziţiile şi în notele interne
emise de către conducerea instituţiei şi acţionează, conform dispoziţiilor trasate în situaţii speciale pentru
acoperirea nevoilor identificate;
11.respectă şi promovează drepturile copilului, respectiv ale persoanei adulte cu handicap, respectă şi
promovează interesul superior al copilului, respectiv interesul persoanei adulte cu handicap;
12.răspunde de elaborarea documentelor specifice domeniului propriu de activitate;
13.asigură confidenţialitatea informaţiilor la care are acces.
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Anexa nr. 5

Denumirea postului: ASISTENT SOCIAL
Atribuții:
1.efectuează evaluarea/reevaluarea situaţiei beneficiarilor în context socio-familial, în termenele stabilite de
legislaţia în vigoare;
2.desfăşoară activităţile referitoare la menţinerea/dezvoltarea relaţiilor beneficiarilor cu familia, alte
persoane din comunitate faţă de care au dezvoltat relaţii de ataşament;
3.îndeplinește atribuții de responsabil de caz, cu respectarea standardelor aplicabile, a legislației în vigoare, a
procedurilor și metodologiilor de organizare și funcționare;
4.utilizează instrumentele, tehnicile și metodele de asistență socială, în conformitate cu procedurile și
metodologiile de organizare și funcționare de la nivelul DGASPC Dolj;
5.asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a
standardelor minime de calitate aplicabile şi a regulamentului de organizare și funcționare a centrului;
6.colaborează cu specialişti din alte servicii/centre în vederea soluţionării cazurilor, identificării de resurse
etc., cu avizul conducerii ierarhic superioare;
7.monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;
8.sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de nerespectare a
prevederilor regulamentului de organizare și funcționare a centrului etc.;
9. întocmeşte rapoarte periodice, sau ori de câte ori este nevoie, cu privire la activitatea derulată;
10.face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării legislaţiei;
11.îndeplineşte și alte atribuţii specifice prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil, în legislaţia în
vigoare, în regulamentul de organizare şi funcţionare, în metodologiile de organizare şi funcţionare, în
procedurile de lucru, în alte regulamente aplicabile serviciului social, în dispoziţiile şi în notele interne
emise de către conducerea instituţiei şi acţionează, conform dispoziţiilor trasate în situaţii speciale pentru
acoperirea nevoilor identificate;
12.respectă şi promovează drepturile copilului, respectiv ale persoanei adulte cu handicap, respectă şi
promovează interesul superior al copilului, respectiv interesul persoanei adulte cu handicap;
13.răspunde de elaborarea documentelor specifice domeniului propriu de activitate;
14.asigură confidenţialitatea informaţiilor la care are acces.
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Anexa nr. 6

Denumirea postului: KINETOTERAPEUT
Atribuții:
1.aplică procedurile de kinetoterapie în vederea recuperării medicale, conform fişei de tratament;
2.informează medicul specialist asupra stării beneficiarilor şi eficienței tratamentului;
3.supraveghează starea beneficiarilor pe perioada aplicării procedurilor de kinetoterapie și informează
medicul specialist despre aceasta;
4.informează beneficiarii despre utilitatea tratamentului pe care îl efectuează, precum şi despre eventualele
efecte secundare care pot apărea;
5.răspunde de buna păstrare şi utilizare a aparaturii, utilajelor şi instrumentelor din dotare;
6.pregateşte şi verifică funcţionarea aparaturii semnalând eventualele defectiuni;
7.acordă asistenţă medicală de urgenţă în limita competenţelor profesionale;
8.asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a
standardelor minime de calitate aplicabile şi a regulamentului de organizare și funcționare a centrului;
9.colaborează cu specialişti din alte servicii/centre în vederea soluţionării cazurilor, identificării de resurse
etc., cu avizul conducerii ierarhic superioare;
10.monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;
11.sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de nerespectare
a prevederilor regulamentului de organizare și funcționare a centrului etc.;
12.întocmeşte rapoarte periodice, sau ori de câte ori este nevoie, cu privire la activitatea derulată;
13.face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării legislaţiei;
14.îndeplineşte și alte atribuţii specifice prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil, în legislaţia în
vigoare, în regulamentul de organizare şi funcţionare, în metodologiile de organizare şi funcţionare, în
procedurile de lucru, în alte regulamente aplicabile serviciului social, în dispoziţiile şi în notele interne
emise de către conducerea instituţiei şi acţionează, conform dispoziţiilor trasate în situaţii speciale pentru
acoperirea nevoilor identificate;
15.respectă şi promovează drepturile copilului, respectiv ale persoanei adulte cu handicap, respectă şi
promovează interesul superior al copilului, respectiv interesul persoanei adulte cu handicap;
16.răspunde de elaborarea documentelor specifice domeniului propriu de activitate;
17.asigură confidenţialitatea informaţiilor la care are acces.
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Anexa nr. 7

Denumirea postului: INSTRUCTOR ERGOTERAPIE
Atribuții:
1.asigură servicii de îngrijire și asistență pentru a răspunde nevoilor individuale specifice ale persoanei
adulte cu dizabilități;
2.asigură și răspunde de igiena spațiilor destinate beneficiarilor;
3.asigură igiena echipamentului și a cazarmamentului destinat beneficiarilor;
4.asigură suport în alimentarea beneficiarilor în funcție de nevoile acestora;
5.efectuează activități pentru menținerea/dezvoltarea aptitudinilor cognitive ale beneficiarilor;
6.efectuează activități pentru menținerea/dezvoltarea deprinderilor zilnice ale beneficiarilor;
7.se implică în efectuarea activităților de menținere/dezvoltare a deprinderilor de comunicare a
beneficiarilor;
8.acordă sprijin beneficiarilor pentru menținerea/dezvoltarea deprinderilor de autoîngrijire;
9.se implică, conform recomandărilor echipei de evaluare, în efectuarea activităților de menținere/dezvoltare
a deprinderilor de îngrijire a propriei sănătăți a beneficiarilor;
10.acordă sprijin beneficiarilor pentru menținerea/dezvoltarea deprinderilor de autogospodărire;
11.se implică în efectuarea activităților de dezvoltare/consolidare a deprinderilor de interacțiune a
beneficiarilor și stabilire a relațiilor interpersonale;
12.participă, conform recomandărilor echipei de evaluare, la activitățile de menținere/îmbunătățire a
nivelului de educație/pregătire pentru muncă a beneficiarilor;
13.participă, conform recomandărilor echipei de evaluare, la activitățile privind implicarea beneficiarilor în
viața socială și civică a comunității;
14.răspunde de securitatea și integritatea beneficiarilor în timpul programului de lucru, având obligația
supravegherii permanente a acestora;
15.cunoaște particularitățile de vârstă și diferențele individuale de conduită ale beneficiarilor, astfel încât să
poată stabili o comunicare și relații adecvate cu aceștia;
16.abordează relațiile cu beneficiarii în mod nediscriminator, fără antipatii sau favoritisme;
17.cunoaște, respectă și aplică procedurile de sesizare și reclamare și le aduce la cunoștința celor ce solicită
acest lucru ori de câte ori este nevoie;
18.asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a
standardelor minime de calitate aplicabile şi a regulamentului de organizare și funcționare a centrului;
19.sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de nerespectare
a prevederilor regulamentului de organizare și funcționare a centrului etc.;
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20.respectă procedurile de manipulare a materialelor sanitare, materialelor de curățenie și a deșeurilor de
orice tip;
21.întocmeşte rapoarte periodice, sau ori de câte ori este nevoie, cu privire la activitatea derulată;
22.face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării legislaţiei;
23.îndeplineşte și alte atribuţii specifice prevăzute în procedurile de lucru, în standardul minim de calitate
aplicabil, în legislaţia în vigoare, în regulamentul de organizare şi funcţionare, în metodologiile de
organizare şi funcţionare, în alte regulamente aplicabile serviciului social, în dispoziţiile şi în notele interne
emise de către conducerea instituţiei şi acţionează conform dispoziţiilor trasate în situaţii speciale pentru
acoperirea nevoilor identificate;
24.respectă şi promovează drepturile persoanei adulte cu dizabilități, respectă şi promovează interesul
persoanei adulte cu dizabilități;
25.răspunde de elaborarea documentelor specifice domeniului propriu de activitate;
26.asigură confidenţialitatea informaţiilor la care are acces.
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Anexa nr. 8

Denumirea postului: FIZIOKINETOTERAPEUT
Atribuții:
1.aplică procedurile de balneo-fizioterapie în vederea recuperării medicale, conform fişei de tratament;
2.informează medicul specialist asupra stării beneficiarilor şi eficienței tratamentului;
3.supraveghează starea beneficiarilor pe perioada aplicării procedurilor de fizioterapie și informează medicul
specialist despre aceasta;
4.informează beneficiarii despre utilitatea tratamentului pe care îl efectuează, precum şi despre eventualele
efecte secundare care pot apărea;
5.răspunde de buna păstrare şi utilizare a aparaturii, utilajelor şi instrumentelor din dotare;
6.pregateşte şi verifică funcţionarea aparaturii semnalând eventualele defecțiuni;
7.acordă asistenţă medicală de urgenţă în limita competenţelor profesionale;
8.asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a
standardelor minime de calitate aplicabile şi a regulamentului de organizare și funcționare a centrului;
9.colaborează cu specialişti din alte servicii/centre în vederea soluţionării cazurilor, identificării de resurse
etc., cu avizul conducerii ierarhic superioare;
10.monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;
11..sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de nerespectare
a prevederilor regulamentului de organizare și funcționare a centrului etc.;
12.întocmeşte rapoarte periodice, sau ori de câte ori este nevoie, cu privire la activitatea derulată;
13.face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării legislaţiei;
14.îndeplineşte și alte atribuţii specifice prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil, în legislaţia în
vigoare, în regulamentul de organizare şi funcţionare, în metodologiile de organizare şi funcţionare, în
procedurile de lucru, în alte regulamente aplicabile serviciului social, în dispoziţiile şi în notele interne
emise de către conducerea instituţiei şi acţionează, conform dispoziţiilor trasate în situaţii speciale pentru
acoperirea nevoilor identificate.
15.respectă şi promovează drepturile copilului, respectiv ale persoanei adulte cu handicap, respectă şi
promovează interesul superior al copilului, respectiv interesul persoanei adulte cu handicap;
16.răspunde de elaborarea documentelor specifice domeniului propriu de activitate;
17.asigură confidenţialitatea informaţiilor la care are acces.
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Anexa nr. 9
Denumirea postului: FARMACIST
Atribuții:
1.urmăreşte termenele de valabilitate ale medicamentelor și ia măsuri pentru evitarea depăşirii acestor
termene la toate produsele existente în farmacie;
2.urmăreşte evoluţia stocurilor pentru a evita apariţia suprastocurilor;
3.răspunde de activitatea de identificare a nevoilor de medicamente în colaborare cu medicul centrului și
organizează și răspunde de recepția și distribuirea medicamentelor;
4.eliberează medicamente și informează personalul responsabil cu administrarea/pacienţii despre modul de
administrare a medicamentelor, riscuri și reacţii adverse;
5.urmăreşte respectarea normelor cu privire la condiţiile de pastrare si depozitare a medicamentelor la
nivelul centrului;
6.participă la inventarele lunare, împreună cu asistentul de farmacie la nivelul centrului;
7.asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a
standardelor minime de calitate aplicabile şi a regulamentului de organizare și funcționare a centrului;
8.colaborează cu specialişti din alte servicii/centre în vederea soluţionării cazurilor, identificării de resurse
etc., cu avizul conducerii ierarhic superioare;
9.monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;
10.sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de nerespectare
a prevederilor regulamentului de organizare și funcționare a centrului etc.;
11.întocmeşte rapoarte periodice, sau ori de câte ori este nevoie, cu privire la activitatea derulată;
12.face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării legislaţiei;
13.îndeplineşte și alte atribuţii specifice prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil, în legislaţia în
vigoare, în regulamentul de organizare şi funcţionare, în metodologiile de organizare şi funcţionare, în
procedurile de lucru, în alte regulamente aplicabile serviciului social, în dispoziţiile şi în notele interne
emise de către conducerea instituţiei şi acţionează, conform dispoziţiilor trasate în situaţii speciale pentru
acoperirea nevoilor identificate;
14.respectă şi promovează drepturile copilului, respectiv ale persoanei adulte cu handicap, respectă şi
promovează interesul superior al copilului, respectiv interesul persoanei adulte cu handicap;
15.răspunde de elaborarea documentelor specifice domeniului propriu de activitate;
16.asigură confidenţialitatea informaţiilor la care are acces.
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Anexa nr. 10
Denumirea postului: INSPECTOR SPECIALITATE – PROFESOR DE CULTURĂ FIZICĂ
MEDICALĂ
Atribuții:
1. participă alături de membrii echipei multidisciplinare la realizarea evaluării beneficirilor din punct de
vedere al gradului de autonomie, al nevoilor specifice de abilitare și reabilitare, al nevoii de
menținere/dezvoltare a deprinderilor de mobilitate;
2. desfășoară, conform recomandărilor echipei de evaluare, activități de terapie ocupațională aplicând
metode variate pentru a îmbogăți deprinderile cognitive, fizice și motorii și pentru a spori încrederea în
sine a beneficiarilor;
3. desfășoară, ținând cont de nevoile individuale specifice ale persoanei adulte cu dizabilități și de
recomandările echipei de evaluare, activități pentru a dezvolta abilitățile de motricitate fină, de
motricitate grosieră, abilitățile oral-motorii și altele;
4. desfășoară, conform recomandărilor echipei de evaluare, activități de menținere/dezvoltare a
deprinderilor de mobilitate care să răspundă nevoilor individuale specifice ale persoanei adulte cu
dizabilități;
5. încurajează beneficiarii să îşi exprime opiniile şi preferinţele în proiectarea şi derularea activităţilor
specifice terapiei prin mișcare;
6. desfășoară activităţi specifice de tip sportiv/recreativ (mișcare în aer liber, sport individual, jocuri de
echipă, alte activităţi sportive), în scopul îmbunătăţirii tuturor capacităţilor şi stimulării disponibilităţilor
beneficiarilor, luând toate măsurile necesare pentru prevenirea riscurilor de accidente şi îmbolnăvirI;
7. răspunde de securitatea și integritatea beneficiarilor în timpul desfășurării activităților specifice;
8. cunoaște particularitățile de vârstă și diferențele individuale de conduită ale beneficiarilor, astfel încât să
poată stabili o comunicare și relații adecvate cu aceștia;
9. abordează relațiile cu beneficiarii în mod nediscriminator, fără antipatii sau favoritisme;
10. cunoaște, respectă și aplică procedurile de sesizare și reclamare și le aduce la cunoștința celor ce solicită
acest lucru ori de câte ori este nevoie;
11. asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a
standardelor minime de calitate aplicabile şi a regulamentului de organizare și funcționare a centrului;
12. sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de nerespectare
a prevederilor regulamentului de organizare și funcționare a centrului etc.;
13. respectă procedurile de manipulare a materialelor sanitare, materialelor de curățenie și a deșeurilor de
orice tip;
14. întocmeşte rapoarte periodice, sau ori de câte ori este nevoie, cu privire la activitatea derulată;
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15. face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării
legislaţiei;
16. îndeplineşte și alte atribuţii specifice prevăzute în procedurile de lucru, în standardul minim de calitate
aplicabil, în legislaţia în vigoare, în regulamentul de organizare şi funcţionare, în metodologiile de
organizare şi funcţionare, în alte regulamente aplicabile serviciului social, în dispoziţiile şi în notele
interne emise de către conducerea instituţiei şi acţionează conform dispoziţiilor trasate în situaţii speciale
pentru acoperirea nevoilor identificate;
17. respectă şi promovează drepturile persoanei adulte cu dizabilități, respectă şi promovează interesul
persoanei adulte cu dizabilități;
18. răspunde de elaborarea documentelor specifice domeniului propriu de activitate;
19. asigură confidenţialitatea informaţiilor la care are acces.
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Anexa nr. 11

Denumirea postului: ÎNGRIJITOR
Atribuții:
1.desfăşoară activităţi specifice de igienizare a spaţiilor, cu repectarea normelor de siguranţă şi securitate în
vigoare;
2.asigură menţinerea curăţeniei în spaţiile care i-au fost repartizate, conform graficului de lucru şi
programului de activităţi;
3.asigură utilizarea şi depozitarea în condiţii de siguranţă a ustensilelor şi materialelor utilizate;
4.folosește în mod rațional materialele necesare curățeniei și dezinfecției;
5.respectă şi promovează drepturile copilului, respectiv ale persoanei adulte cu handicap, respectă şi
promovează interesul superior al copilului, respectiv interesul persoanei adulte cu handicap;
6.răspunde de elaborarea documentelor specifice domeniului propriu de activitate;
7.asigură confidenţialitatea informaţiilor la care are acces;
8.îndeplineşte atribuţii specifice conform legislaţiei în vigoare, regulamentului de organizare şi funcţionare,
metodologiilor de organizare şi funcţionare, procedurilor de lucru, altor regulamente aplicabile serviciului
social, dispoziţiilor şi notelor interne emise de către conducerea instituţiei şi acţionează, conform
dispoziţiilor trasate, în situaţii speciale, pentru acoperirea nevoilor identificate.
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Anexa nr. 12

Denumirea postului: MUNCITOR CALIFICAT
Atribuții:
1.desfăşoară activităţi de reparaţii şi întreţinere;
2.asigură utilizarea în condiţii de siguranţă a obiectelor şi echipamentelor pe care le deţine;
3.remediază, ori de câte ori este cazul, defecţiunile apărute la echipamentele și clădirile aflate în dotarea
serviciului social;
4.răspunde de utilizarea rațională a materialelor folosite cu ocazia efectuării reparațiilor și confirmă
cantitățile de materiale folosite;
5.respectă şi promovează drepturile copilului, respectiv ale persoanei adulte cu handicap, respectă şi
promovează interesul superior al copilului, respectiv interesul persoanei adulte cu handicap;
6.răspunde de elaborarea documentelor specifice domeniului propriu de activitate;
7.asigură confidenţialitatea informaţiilor la care are acces;
8.îndeplineşte atribuţii specifice conform legislaţiei în vigoare, regulamentului de organizare şi funcţionare,
metodologiilor de organizare şi funcţionare, procedurilor de lucru, altor regulamente aplicabile serviciului
social, dispoziţiilor şi notelor interne emise de către conducerea instituţiei şi acţionează, conform
dispoziţiilor trasate, în situaţii speciale, pentru acoperirea nevoilor identificate.
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Anexa nr. 13
Denumirea postului: MUNCITOR CALIFICAT (BUCĂTAR)

Atribuții:
1.asigură prepararea hranei, conform meniului aprobat şi cu respectarea procedurilor de alimentaţie;
2.asigură respectarea normativelor sanitare în vigoare în ceea ce priveşte prepararea alimentelor şi asigură
igiena în spaţiile de prelucrare şi preparare a hranei şi servire a meselor;
3.participă la întocmirea meniului săptămânal;
4.ține cont de nivelul de perisabilitate și termenul de valabilitate al alimentelor;
5.este responsabil de scoaterea imediată din uz a produselor alimentare ce nu corespund organoleptic;
6.recoltează probele alimentare pe care le pastrează în frigider, conform normelor legale în vigoare;
7.răspunde de pregătirea la timp a mesei şi de calitatea meniului;
8.respectă şi promovează drepturile copilului, respectiv ale persoanei adulte cu handicap, respectă şi
promovează interesul superior al copilului, respectiv interesul persoanei adulte cu handicap;
9.răspunde de elaborarea documentelor specifice domeniului propriu de activitate;
10.asigură confidenţialitatea informaţiilor la care are acces;
11.îndeplineşte atribuţii specifice conform legislaţiei în vigoare, regulamentului de organizare şi funcţionare,
metodologiilor de organizare şi funcţionare, procedurilor de lucru, altor regulamente aplicabile serviciului
social, dispoziţiilor şi notelor interne emise de către conducerea instituţiei şi acţionează, conform
dispoziţiilor trasate, în situaţii speciale, pentru acoperirea nevoilor identificate.
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Anexa nr. 14

Denumirea postului: ADMINISTRATOR
Atribuții:
1.întocmeşte necesarul de materiale, în funcţie de nevoile identificate la nivelul serviciului social;
2.realizează demersurile necesare pentru aprovizionarea cu materialele şi echipamentele necesere
funcţionării serviciului social;
3.face propuneri pentru programul de investiții și reparații la imobile, alte mijloace fixe și obiecte de
inventar;
4.participă la inventarierea patrimoniului;
5.urmărește utilizarea în condiții optime a imobilelor, mijloacelor fixe și obiectelor de inventar din dotarea
centrului;
6.răspunde de întreținerea căilor de acces în stare de utilizare;
7.respectă şi promovează drepturile copilului, respectiv ale persoanei adulte cu handicap, respectă şi
promovează interesul superior al copilului, respectiv interesul persoanei adulte cu handicap;
8.răspunde de elaborarea documentelor specifice domeniului propriu de activitate;
9.asigură confidenţialitatea informaţiilor la care are acces;
10.îndeplineşte atribuţii specifice conform legislaţiei în vigoare, regulamentului de organizare şi funcţionare,
metodologiilor de organizare şi funcţionare, procedurilor de lucru, altor regulamente aplicabile serviciului
social, dispoziţiilor şi notelor interne emise de către conducerea instituţiei şi acţionează, conform
dispoziţiilor trasate, în situaţii speciale, pentru acoperirea nevoilor identificate.
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Anexa nr.15

Denumirea postului: INSPECTOR SPECIALITATE (CONTABIL)
Atribuții:
1.înregistrează, analizează şi verifică documentele financiar-contabile în conformitate cu normele existente;
2.utilizează diverse programe informatice de specialitate pentru a introduce şi a înregistra datele primare;
3.realizează balanţe contabile, bilanţuri, efectuând rapoarte cu privire la starea financiară a serviciului social;
4.urmărește respectarea standardelor minime cuprinse în legislația în vigoare și încadrarea în alocația zilnică
de hrană prevăzută de legislația în vigoare și Hotărârea Consiliului Județean Dolj, pentru centrele pentru
care a fost desemnat;
5.participă la inventarierea patrimoniului, anual sau ori de câte ori este nevoie;
6.respectă şi promovează drepturile copilului, respectiv ale persoanei adulte cu handicap, respectă şi
promovează interesul superior al copilului, respectiv interesul persoanei adulte cu handicap;
7.răspunde de elaborarea documentelor specifice domeniului propriu de activitate;
8.asigură confidenţialitatea informaţiilor la care are acces;
9.îndeplineşte atribuţii specifice conform legislaţiei în vigoare, regulamentului de organizare şi funcţionare,
metodologiilor de organizare şi funcţionare, procedurilor de lucru, altor regulamente aplicabile serviciului
social, dispoziţiilor şi notelor interne emise de către conducerea instituţiei şi acţionează, conform
dispoziţiilor trasate, în situaţii speciale, pentru acoperirea nevoilor identificate.
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Anexa nr. 16
la HCJ nr._____/_____

Avizat,
Director General
Florin Stancu

Director General Adjunct
Asistență Socială-Persoane Adulte
Maria Manolache

REGULAMENT de organizare şi funcţionare a serviciului social
Centrul de Servicii de Recuperare și Reabilitare prin Echipa Mobilă-Adulți

Art. 1: Definiţie
(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social Centrul de Servicii
de Recuperare și Reabilitare prin Echipa Mobilă – Adulți din cadrul Direcției Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului (DGASPC) Dolj, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr._____/________, în
vederea asigurării funcţionării acestuia, cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării
accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind condițiile 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.

Art. 2: Identificarea serviciului social
Serviciul social Centrul de Servicii de Recuperare și Reabilitare prin Echipa Mobilă – Adulți, cod serviciu
social 8810 ID-VI, înfiinţat şi administrat de furnizorul Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Dolj, acreditat conform Certificatului de acreditare nr. 000698/25.04.2014, deține licența de
funcționare definitivă/provizorie nr. ________/__________________, cu sediul în Craiova, str. Constantin
Lecca nr. 32, jud. Dolj.

Art. 3: Scopul serviciului social
Scopul serviciului social Centrul de Servicii de Recuperare și Reabilitare prin Echipa Mobilă – Adulți este
acordarea de intervenții specializate la domiciliu, pe perioadă determinată și în baza evaluării și identificării
nevoii individuale specifice, persoanelor adulte cu dizabilități care nu au acces facil la centru de zi și/sau nu se
1

află în proximitatea unui centru de zi, în vederea dezvoltării potențialului personal și prevenirii
instituționalizării.
Art. 4: Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare
(1) Serviciul social Centrul de Servicii de Recuperare și Reabilitare prin Echipa Mobilă – Adulți funcţionează
cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale reglementat de
Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, Legea 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare precum şi ale altor acte
normative secundare aplicabile domeniului.
De asemenea, pentru buna organizare și funcționare a serviciului social sunt aplicabile toate actele normative
incidente.
(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul nr. 82/2019 privind aprobarea standardelor specifice minime
de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități.
(3) Serviciul social Centrul de Servicii de Recuperare și Reabilitare prin Echipa Mobilă – Adulți este înfiinţat
prin Hotărârea Consiliului Judeţean Dolj nr. ________/________________ şi funcţionează în cadrul Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj.
Art. 5: Principiile care stau la baza acordării serviciului social
(1) Serviciul social Centrul de Servicii de Recuperare și Reabilitare prin Echipa Mobilă – Adulți 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 de Servicii de
Recuperare și Reabilitare prin Echipa Mobilă – Adulți 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 sau, după caz, într-un mediu familial;
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;
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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;
o) colaborarea serviciului cu serviciul public de asistenţă socială.

Art. 6: Beneficiarii serviciilor sociale
(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate de Centrul de Servicii de Recuperare și Reabilitare prin Echipa
Mobilă – Adulți sunt persoane adulte cu dizabilități pentru care certificatele/deciziile de încadrare în grad de
handicap sunt în termen de valabilitate; aceștia se pot afla în îngrijirea familiilor/trăiesc independent/ în
asistența AP sau APP, nu au acces facil la centru de zi și/sau nu se află în proximitatea unui centru de zi.
(2) Condiţiile de acces/admitere în centru sunt următoarele:
a) Acte necesare:
-cerere de admitere;
-copie de pe actele de identitate și stare civilă, după caz;
-copie de pe actul de identitate a reprezentantului legal, după caz;
-copie de pe documentul care atestă încadrarea în grad de handicap în termen de valabilitate, PIS,PIRIS;
-ultimul talon de pensie sau adeverinţă de venit;
-raportul de anchetă socială;

3

-copie alte acte medicale doveditoare ale bolii, respectiv a evoluţiei acesteia (internări în secţii de specialitate,
alte terapii urmate), după caz.
-contract pentru acordarea de servicii sociale.
b) Criterii de eligibilitate:
-persoană adultă încadrată în grad de handicap;
-domiciliul/reședința pe raza județului Dolj;
-persoana nu are acces facil la centru de zi și/sau nu se află în proximitatea unui centru de zi.
c) Admiterea se realizează în baza dispoziției Directorului General Adjunct Asistență Socială – Persoane Adulte
din cadrul DGASPC Dolj.
d) Serviciul asigură beneficiarului serviciile necesare, în baza unui contract pentru acordarea de servicii sociale,
încheiat în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.
Modelul contractului pentru acordarea de servicii sociale este prezentat în anexa nr. 1 la prezentul Regulament.
Părţile contractante au posibilitatea modificării şi completării, după caz, a modelului de contract pentru
acordarea de servicii sociale, acesta putând cuprinde și alte clauze sau clauze specifice, în funcție de standardele
minime de calitate aplicabile fiecărui tip de serviciu, situația particulară a fiecărui beneficiar în parte și
particularitățile (modul de organizare și funcționare) centrului, cu respectarea legislației în vigoare și aprobarea
conducerii Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj.
e) Serviciile acordate în cadrul serviciului social sunt gratuite.
(3) Condiţii de încetare a serviciilor:
-expirarea duratei pentru care a fost încheiat contractul;
-la cererea beneficiarului/reprezentantului legal, prin decizia unilaterală a acestuia;
-prin decizia argumentată a conducerii furnizorului de servicii;
-prin acordul părților;
-alte situații care fac imposibilă furnizarea serviciilor sau atingerea obiectivelor.
(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate de Centrul de Servicii de Recuperare și Reabilitare prin
Echipa Mobilă – Adulți 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 conferite de legislația în vigoare.
(5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate de Centrul de Servicii de Recuperare și Reabilitare prin
Echipa Mobilă – Adulți 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, precum și regulile generale de conduită, prevederile
regulamentare, metodologiile și procedurile de lucru din cadrul centrului.
Art. 7: Activităţi şi funcţii
(1) Principalele funcţii ale serviciului social Centrul de Servicii de Recuperare și Reabilitare prin Echipa
Mobilă – Adulți 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/reprezentantul legal,
după caz;
2.activități de informare și consiliere socială;
3.consiliere psihologică;
4.activități pentru facilitarea independenței beneficiarului;
5.activități privind dezvoltarea mobilității.
b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre
domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi:
1.realizarea de materiale informative;
2.colaborarea cu instituțiile relevante de la nivelul comunității;
3.elaborarea de rapoarte de activitate.
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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.asigură beneficiarilor asistență și suport în cunoașterea și exercitarea drepturilor lor;
2.promovează și ia măsuri pentru prevenirea și combaterea oricăror forme de tratament abuziv, neglijent,
degradant asupra beneficiarilor;
3.utilizează mijloace de informare și comunicare corecte, transparente și accesibile.
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.dezvoltarea, planificarea, implementarea și îmbunătățirea permanentă a activităților desfășurate în cadrul
serviciului social;
4. măsurarea gradului de satisfacție a beneficiarilor.
5. exercitarea controlului managerial intern, în condițiile legislației în vigoare.
e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea următoarelor
activităţi:
1. întocmirea unui proiect de buget care sa reflecte nevoile serviciului social;
2. solicitarea dotărilor necesare bunei funcționări a serviciului social;
3. solicitarea resurselor umane în funcție de serviciile furnizate și legislația în vigoare;
4. întocmirea fișelor de post ale angajaților;
5. evaluarea performanțelor individuale ale angajaților;
6. elaborarea propunerilor de formare profesională.
Art. 8: Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal
(1) Serviciul social Centrul de Servicii de Recuperare și Reabilitare prin Echipa Mobilă - Adulți funcţionează
cu un număr de 11 posturi, conform prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean nr. ............/...................., din
care:
a) personal de conducere: şef centru 1 post;
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b) personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă; personal de specialitate şi auxiliar: 8 posturi;
c) personal cu funcţii administrative, gospodărire, întreţinere-reparaţii, deservire: 2 posturi;
d) voluntari: 3 posturi.
(2) Raportul angajat/beneficiar este de: -

Art. 9: Personalul de conducere
(1) Personalul de conducere este asigurat de:
- şef centru;
(2) Atribuţiile personalului de conducere sunt:
a) atribuții generale:
1.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.;
2.elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor şi
întocmeşte informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale (DGASPC Dolj);
3.propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi perfecţionare;
4.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, cu avizul prealabil al conducerii DGASPC Dolj;
5.întocmeşte raportul anual de activitate;
6.asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii centrului, precum și dintre angajații si
beneficiarii centrului;
7.propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice şi a numărului de personal cu
respectarea prevederilor legale;
8.desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii centrului în comunitate, cu avizul prealabil al conducerii
DGASPC Dolj;
9.ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor
beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce și aduce la cunoștința conducerii DGASPC Dolj
rezultatele analizei;
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10.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;
11.organizează activitatea personalului (răspunde de prezența personalului din subordine și de verificarea
zilnică a condicilor de prezență; întocmește lunar graficul, foaia colectivă de prezență pe baza condicii de
prezenţă) şi asigură respectarea timpului de lucru şi a regulamentului de organizare şi funcţionare;
12.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, cu avizul/aprobarea
conducerii DGASPC Dolj;
13.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, cu avizul prealabil al conducerii DGASPC Dolj;
14.participă activ la numirea/eliberarea din funcţie a personalului din cadrul serviciului, în condiţiile legii;
15.întocmeşte proiectul bugetului propriu al serviciului şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar, în limitele
de competență conform legislației în vigoare și le înaintează spre aprobare conducerii DGASPC Dolj;
16.asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi beneficiarilor a prevederilor
din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare;
17.asigură (face demersurile necesare) pentru încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor
sociale, după caz;
18.verifică întocmirea situațiilor statistice;
19.răspunde de gestionarea şi arhivarea documentelor din cadrul centrului și colaborează cu structurile
specializate de la nivelul Direcției privind predarea acestora la arhiva instituției conform nomenclatorului
arhivistic;
20.identifică nevoile de la nivelul centrului și întocmește referate în vederea luării unor decizii de îmbunătățire a
activității și de dotare materială corespunzătoare a structurii organizatorice pe care o conduce;
21.răspunde de repartizarea sarcinilor personalului din subordine; coordonează și controlează realizarea corectă
și în termen a acestora;
22.răspunde de evaluarea activității profesionale a personalului din subordine, anual, și ori de câte ori este
nevoie;
23.elaborează fișele de post pentru personalul din subordine și răspunde de încărcarea echilibrată cu sarcini a
acestora;
24.participă la acțiunile instituției conform dispozițiilor date de șeful ierarhic superior;
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25.programează concediile de odihnă pentru salariații din subordine și urmărește efectuarea acestora și, după
caz, propune rechemarea lor;
26.răspunde de înlocuirea personalului din subordine pe perioada concediilor de odihnă, concediilor medicale,
concediilor fără salariu etc., asigurând desfășurarea optimă a activității;
27.repartizează spre rezolvare corespondența și celelalte lucrări care intră în atribuțiile structurii organizatorice
pe care o conduce și îndrumă personalul din subordine în vederea rezolvării acestora în termenul stabilit;
28.urmărește cunoașterea de către personalul din subordine a legislației specifice domeniului de activitate și
acționează în vederea respectării acesteia;
29.asigură îndrumare și asistență personalului din subordine în vederea realizării sarcinilor de serviciu și
participă la elaborarea sau, după caz, realizarea lucrărilor de complexitate sau importanță deosebită;
30.asigură în conformitate cu legislația în vigoare, respectarea normelor de disciplină de către salariații din
subordine și informează Directorul General de abaterile disciplinare săvârșite de salariații din subordine;
31.răspunde de confidențialitatea datelor și lucrărilor executate, stabilind reguli pentru personalul din subordine
pentru a fi păstrată confidențialitatea acestora;
32.asigură accesul la date a persoanelor din afara instituției (cu temă de control) și informează conducerea
despre modul și stadiul desfășurării controlului;
33.emite note interne pentru personalul din subordine;
34.răspunde de registrele care sunt întocmite în cadrul structurii organizatorice în ceea ce privește realitatea,
legalitatea și corectitudinea datelor ;
35.răspunde de circuitul documentelor de la nivelul structurii organizatorice pe care o conduce;
36.răspunde de elaborarea și respectarea procedurilor scrise și formalizate pentru activitățile desfășurate în
cadrul structurii organizatorice pe care o conduce;
37.aduce la cunoștința personalului din subordine Regulamentul Intern, Regulamentul de Organizare și
Funcționare, Codul etic, Codul de conduită ale DGASPC Dolj, precum și procedurile operaționale, pe bază de
semnatură și răspunde de respectarea prevederilor acestora;
38.respectă prevederile Regulamentului Intern, Regulamentului de Organizare și Functionare, Codului etic,
Codului de conduită ale DGASPC Dolj, precum și prevederile procedurilor operaționale ale structurii
organizatorice pe care o conduce;
39.primește și soluționează orice alte sarcini dispuse de seful ierarhic superior, pentru buna organizare și
desfășurare a activității la nivelul centrului;
40.îndeplinește și alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil, precum și în actele normative
incidente organizării și desfășurării activității la nivelul centrului.
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b.Atribuții de responsabil de proces al sistemului managementului calității:
1.elaborează procedurile operaționale;
2.colaborează îndeaproape cu RMC;
3.inițiază acțiuni de prevenire a apariției oricărei neconformități referitoare la servicii, procese și la sistemul
managementul calității;
4.identifică și înregistrează orice probleme referitoare la servicii, procese și la sistemul managementul calității;
5.inițiază, recomandă sau furnizează soluții pe căi prestabilite;
6.verifică implementarea soluțiilor.
c.Atribuţii specifice implementării și/sau dezvoltării sistemului de control intern managerial:
c.1 Atribuții privind procedurile de sistem/operaționale:
1.stabilește obiectivele specifice și activitățile compartimentului;
2.dispune elaborarea evidenței activităților procedurale pentru procedurile de sistem/operaționale aplicabile la
nivelul compartimentului;
3.dispune transmiterea evidenței activităților procedurale pentru procedurile de sistem, Secretariatului
tehnic al Comisiei de Monitorizare;
4.stabilește persoanele responsabile cu elaborarea procedurilor de sistem/operaționale;
5.verifică Diagrama de proces;
6.verifică procedura de sistem/operaționale și o semnează;
7.retransmite procedura responsabilului cu elaborarea și actualizarea, ori de câte ori este cazul pentru modificări
și completări;
8.dispune transmiterea procedurii Secretariatului tehnic al Comisiei de Monitorizare;
9.dispune măsuri pentru actualizarea procedurilor de sistem/operaționale.
c.2 Atribuții în procesul de gestionare a riscurilor:
-desemnează responsabilul cu riscurile de la nivelul compartimentului;
-analizează, evaluează şi decide asupra riscurilor incluse în Formularele de alertă a riscurilor;
-aprobă Registrul de riscuri la nivelul compartimentului;
-monitorizează implementarea măsurilor de control aferente Planului de măsuri, aprobat la nivelul entităţii, prin
Fişele de urmărire a riscurilor;
-aprobă Raportul anual privind procesul de gestionare a riscurilor pe compartiment, pe care îl transmite
Secretariatului tehnic al Comisiei de Monitorizare.
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c.3 Alte atribuții în domeniul controlului managerial intern:
1.inventariază documentele şi fluxurile de informaţii care intră/ies din structurile organizatorice, respectiv
instituție, procesările care au loc, destinaţiile documentelor, fluxurile de comunicare între structurile
organizatorice din instituție, cu nivelele ierarhic superioare de management şi cu alte entităţi publice;
2.efectuează operaţiunea de autoevaluare a subsistemului de control intern managerial existent la nivelul
structurii organizatorice conduse, prin completarea chestionarului de autoevaluare prevăzut în legislația în
vigoare;
3.ia măsuri pentru îmbunătăţirea subsistemelor de control intern managerial din cadrul structurii organizatorice
conduse.
(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.
Art. 10: Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă. Personal de specialitate şi auxiliar
(1) Personalul de specialitate este:
-2 posturi asistent social (263501);
-2 posturi kinetoterapeut (226405);
-2 posturi fiziokinetoterapeut (226401);
-1 post logoped (226603);
-1 post psiholog (263401).
(2) Atribuţiile personalului de specialitate sunt prezentate în anexele nr. 2-6, care fac parte integrantă din
prezentul regulament.
-asistent social – vezi anexa nr.2, parte integrantă a prezentului regulament;
-kinetoterapeut – vezi anexa nr.3, parte integrantă a prezentului regulament;
-fiziokinetoterapeut – vezi anexa nr.4, parte integrantă a prezentului regulament;
-logoped – vezi anexa nr.5, parte integrantă a prezentului regulament;
-psiholog – vezi anexa nr.6, parte integrantă a prezentului regulament.
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Art. 11: Personalul administrativ, gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire
(1) Personalul administrativ asigură activităţile auxiliare serviciului social:
-2 posturi șofer.
(2) Atribuţiile personalului administrativ, gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire sunt prezentate în anexa nr.
7, care face parte integrantă din prezentul regulament.
-șofer - vezi anexa nr.7, parte integrantă a prezentului regulament.
Art. 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) contribuţia persoanelor beneficiare sau a întreţinătorilor acestora, după caz;
b) bugetul local al judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti;
c) bugetele locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, respectiv bugetele locale ale sectoarelor municipiului
Bucureşti;
d) bugetul de stat;
e) donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori juridice din ţară şi din străinătate;
f) fonduri externe rambursabile şi nerambursabile;
g) alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
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Anexa nr.1
Contract pentru acordarea de servicii sociale
Nr__________/data___________________
Părţile contractante:
1. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj, acronim D.G.A.S.P.C. Dolj, denumită în
continuare furnizor de servicii sociale, cu sediul în Craiova, b-dul Nicolae Titulescu, nr. 22, judeţul Dolj, cod de
înregistrare fiscală 17104359, certificatul de acreditare seria AF nr. 000698 , reprezentată de
domnul/doamna______________________________, având funcţia de Director General, în calitate de
reprezentant al D.G.A.S.P.C. Dolj;
şi
2................................................................... (numele beneficiarului de servicii sociale), denumit în continuare
beneficiar, domiciliat/locuieşte în localitatea ........... , str. ........... nr. ..... , judeţul/sectorul .............. , codul
numeric personal ............ , posesor al B.I./C.I. seria ...... nr. ........ , eliberat/eliberată la data de ......... de Secţia
de poliţie .......... , reprezentat prin domnul/doamna .............. , domiciliat/domiciliată în localitatea ............ , str.
......... nr. ....... , judeţul/sectorul .......... , posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria ....... nr. .......... , eliberat/eliberată
la data de .............. de Secţia de poliţie .......... , conform ........... (se va menţiona actul care atestă calitatea de
reprezentant) nr. ........./data ................ ,

(1) având în vedere:
- fișa de evaluare nr........./data............... ;
- planul personalizat nr. ......../data ............ ,
(2)convin asupra următoarelor:
1.Definiţii:
1.1.contractul pentru acordarea de servicii sociale - actul juridic încheiat între o persoană fizică sau juridică,
publică ori privată, acreditată conform legii să acorde servicii sociale, denumită furnizor 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 în vederea acordării de servicii sociale;
1.2.furnizor de servicii sociale - persoana fizică sau juridică, publică ori privată, acreditată conform legii în
vederea acordării de servicii sociale, prevăzută la art. 11 din Ordonanţa Guvernului nr. 68/2003 privind
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serviciile sociale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 515/2003, cu modificările şi completările
ulterioare;
1.3.beneficiar de servicii sociale - persoana aflată în situaţie de risc şi de dificultate socială, împreună cu familia
acesteia, care necesită servicii sociale, conform planului personalizat;
1.4.servicii sociale - ansamblu de măsuri şi acţiuni realizate pentru a răspunde nevoilor sociale individuale,
familiale sau de grup, în vederea prevenirii şi depăşirii unor situaţii de dificultate, vulnerabilitate sau de
dependenţă pentru prezervarea autonomiei şi protecţiei persoanei, pentru prevenirea marginalizării şi
excluziunii sociale, pentru promovarea incluziunii sociale şi în scopul creşterii calităţii vieţii, definite în
condiţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului 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 furnizorului 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 personalizat - modificarea sau completarea adusă planului personalizat
pe baza rezultatelor reevaluării situaţiei beneficiarului de servicii sociale;
1.7.contribuţia beneficiarului de servicii sociale - cotă-parte din costul total al serviciului/serviciilor
acordat/acordate de furnizorul de servicii sociale, în funcţie de tipul serviciului şi de situaţia materială a
beneficiarului de servicii sociale, şi care poate fi în bani, 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 îndeplini valorificându-şi maximal potenţialul psiho-fizic;
1.9.standarde minimale de calitate - ansamblul de cerinţe privind cadrul organizatoric şi material, resursele
umane şi financiare în vederea atingerii nivelului de performanţă obligatoriu pentru toţi furnizorii de servicii
sociale specializate, aprobate în condiţiile legii;
1.10.modificări de drept ale contractului de acordare de servicii sociale - modificările aduse contractelor de
acordare de servicii sociale în mod independent de voinţa părţilor, în temeiul prevederilor unui act normativ;
1.11.forţa majoră - eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinii acestora,
care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv,
îndeplinirea acestuia;
1.12.evaluarea - activitatea de identificare/determinare a naturii cauzelor, a stării actuale de dezvoltare şi de
integrare socială a beneficiarului de servicii sociale, precum şi a prognosticului acestora, efectuată prin
utilizarea de metode şi tehnici specifice profesiilor sociale, de către furnizorul de servicii sociale. Scopurile
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evaluării sunt cunoaşterea şi înţelegerea problemelor cu care se confruntă beneficiarul de servicii sociale şi
identificarea măsurilor pentru elaborarea planului personalizat;
1.13.planul personalizat - ansamblul de măsuri şi servicii adecvate şi individualizate potrivit nevoilor sociale
identificate ca urmare a efectuării evaluării complexe, cuprinzând programarea serviciilor sociale, personalul
responsabil şi procedurile de acordare a serviciilor sociale;

2.Obiectul contractului
2.1. Obiectul contractului îl constituie acordarea următoarelor servicii sociale:
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….

2.2. Descrierea serviciilor sociale acordate de furnizorul de servicii sociale:
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….
3.Costurile serviciilor sociale acordate şi contribuţia beneficiarului de servicii sociale
3.1.Costul total pe lună al serviciilor sociale prevăzute la pct. 2 este de:
-conform legislatiei in vigoare
3.2. Costul pe lună pentru fiecare serviciu social acordat este după cum urmează:
- conform legislatiei in vigoare .
3.3. Contribuţia beneficiarului pentru serviciile sociale primite este după cum urmează:
- serviciile acordate în cadrul centrului sunt gratuite
3.4.Contribuţia beneficiarului de servicii sociale nu va influenţa acordarea serviciilor sociale şi nu va îngreuna
posibilitatea acestuia de a ieşi din starea de dificultate.

4.Durata contractului
4.1.Durata contractului este de la data de .............. .……până la data …… ................ .
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4.2.Durata contractului poate fi prelungită cu acordul părţilor şi numai după evaluarea rezultatelor serviciilor
acordate beneficiarului de servicii sociale şi, după caz, revizuirea planului personalizat.

5.Etapele procesului de acordare a serviciilor sociale:
5.1.implementarea măsurilor prevăzute în planul personalizat;
5.2.reevaluarea periodică a situaţiei beneficiarului de servicii sociale;
5.3.revizuirea planului personalizat în vederea adaptării serviciilor sociale la nevoile beneficiarului.

6.Drepturile furnizorului de servicii sociale:
6.1.de a verifica veridicitatea informaţiilor primite de la beneficiarul de servicii sociale;
6.2.de a sista acordarea serviciilor sociale către beneficiar în cazul în care constată că acesta i-a furnizat
informaţii eronate, precum și în urmatoarele cazuri: beneficiarul incalca prevederile Regulamentului-cadru
de organizare şi funcţionare a centrului; beneficiarul incalca regulile generale de conduită; beneficiarul
incalca prevederile regulamentare si/sau metodologiile și procedurile de lucru din cadrul centrului;
beneficiarul abuzeaza angajatii centrului, aceste abuzuri sunt raportate, investigate si dovedite.
6.3.de a utiliza, în condiţiile legii, date denominalizate în scopul întocmirii de statistici pentru dezvoltarea
serviciilor sociale.
7.Obligaţiile furnizorului de servicii sociale:
7.1.să respecte drepturile şi libertăţile fundamentale ale beneficiarului în acordarea serviciilor sociale, precum şi
drepturile beneficiarului de servicii sociale, rezultate din prezentul contract;
7.2.să acorde servicii sociale prevăzute în personalizat, cu respectarea acestuia şi a standardelor minimale de
calitate a serviciilor sociale;
7.3.să depună toate diligentele pentru a asigura beneficiarul de continuitatea serviciilor sociale furnizate, în
cazurile de încetare a prezentului contract prevăzute la pct. 12.1 şi 13.1 lit. a) şi d); asigurarea continuităţii
serviciilor sociale se va realiza şi prin subcontractare şi cesiune de servicii sociale;
7.4.să fie receptiv şi să ţină cont de toate eforturile beneficiarului de servicii sociale în îndeplinirea obligaţiilor
contractuale şi să considere că beneficiarul şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale în măsura în care a depus toate
eforturile;
7.5.să informeze beneficiarul de servicii sociale asupra:
- conţinutului serviciilor sociale şi condiţiilor de acordare a acestora;
- oportunităţii acordării altor servicii sociale;
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- listei la nivel local cuprinzând furnizorii acreditaţi să acorde servicii sociale;
- regulamentului de ordine internă;
- oricărei modificări de drept a contractului;
7.6.să reevalueze periodic situaţia beneficiarului de servicii sociale, şi, după caz, să completeze şi/sau să
revizuiască planul personalizat exclusiv în interesul acestuia;
7.7.să respecte, conform legii, confidenţialitatea datelor şi informaţiilor referitoare la beneficiarul de servicii
sociale;
7.8.să ia în considerare dorinţele şi recomandările obiective ale beneficiarului cu privire la acordarea serviciilor
sociale;
7.9.să utilizeze contribuţia beneficiarului de servicii sociale exclusiv pentru acoperirea cheltuielilor legate de
acordarea serviciilor sociale;
7.10.de a informa serviciul public de asistenţă în a cărui rază teritorială locuieşte beneficiarul asupra nevoilor
identificate şi serviciilor sociale propuse a fi acordate.

8.Drepturile beneficiarului
8.1.În procesul de acordare a serviciilor sociale prevăzute la pct. 2, furnizorul de servicii sociale va respecta
drepturile şi libertăţile fundamentale ale beneficiarului de servicii sociale.
8.2.Beneficiarul are următoarele drepturi contractuale:
a)de a primi servicii sociale prevăzute în planul personalizat;
b)de a i se asigura continuitatea serviciilor sociale atât timp cât se menţin condiţiile care au generat situaţia de
dificultate;
c)de a refuza, în condiţii obiective, primirea serviciilor sociale;
d)de a fi informat, în timp util şi în termeni accesibili, asupra:
- drepturilor sociale, măsurilor legale de protecţie şi asupra situaţiilor de risc;
- modificărilor intervenite în acordarea serviciilor sociale;
- oportunităţii acordării altor servicii sociale;
- listei la nivel local cuprinzând furnizorii acreditaţi să acorde servicii sociale;
- regulamentului de ordine internă;
e)de a participa la evaluarea serviciilor sociale primite şi la luarea deciziilor privind intervenţia socială care i se
aplică, putând alege variante de intervenţie, dacă ele există;
f)dreptul de a avea acces la propriul dosar;
g)de a-şi exprima nemulţumirea cu privire la acordarea serviciilor sociale.
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9. Obligaţiile beneficiarului:
9.1.să participe activ în procesul de furnizare a serviciilor sociale şi la reevaluarea şi revizuirea planului
personalizat;
9.2.să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitatea şi situaţia familială, medicală, economică şi socială şi
să permită furnizorului de servicii sociale verificarea veridicităţii acestora;
9.3.să respecte termenele şi clauzele stabilite în cadrul planului personalizat;
9.4.să contribuie la plata costurilor serviciilor sociale primite cu o cotă-parte din costul total al
serviciului/serviciilor acordat/acordate de furnizor, conform pct. 3.3 şi 3.4;
9.5.să anunţe orice modificare intervenită în legătură cu situaţia sa personală pe parcursul acordării serviciilor
sociale;
9.6.să respecte regulamentul de ordine internă al furnizorului de servicii sociale (reguli de comportament,
program, persoanele de contact etc.).
9.7.să participe, în raport cu vârsta, situația de dependență etc., la procesul de furnizare a serviciilor sociale;
9.8.să respecte regulamentul de organizare și funcționare al furnizorului de servicii sociale, precum și regulile
generale de conduită, prevederile regulamentare, metodologiile și procedurile de lucru din cadrul centrului.
10. Soluţionarea reclamaţiilor
10.1.Beneficiarul are dreptul de a formula verbal şi/sau în scris reclamaţii cu privire la acordarea serviciilor
sociale.
10.2.Reclamaţiile pot fi adresate furnizorului de servicii sociale direct sau prin intermediul oricărei persoane din
cadrul echipei de implementare a planului personalizat.
10.3.Furnizorul de servicii sociale are obligaţia de a analiza conţinutul reclamaţiilor, consultând atât
beneficiarul de servicii sociale, cât şi specialiştii implicaţi în implementarea planului personalizat şi de a
formula răspuns.

11.Litigii
11.1.Litigiile născute în legătură cu încheierea, executarea, modificarea şi încetarea ori alte pretenţii decurgând
din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluţionare pe cale amiabilă.

12. Rezilierea contractului
12.1.Constituie motiv de reziliere a prezentului contract următoarele:
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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 către beneficiarul de servicii sociale a regulamentului de ordine interioară al
furnizorului de servicii sociale;
c)încălcarea de către furnizorul de servicii sociale a prevederilor legale cu privire la serviciile sociale, dacă este
invocată de beneficiarul de servicii sociale;
d)retragerea autorizaţiei de funcţionare sau a acreditării furnizorului de servicii sociale/ serviciului social;
e)limitarea domeniului de activitate pentru care furnizorul de servicii sociale a fost acreditat, în măsura în care
este afectată acordarea serviciilor către beneficiarul de servicii sociale;
f)schimbarea obiectului de activitate al furnizorului de servicii sociale, în măsura în care este afectată acordarea
serviciilor către beneficiarul de servicii sociale.

13.Încetarea contractului
13.1.Constituie motiv de încetare a prezentului contract următoarele:
a)expirarea duratei pentru care a fost încheiat contractul;
b)acordul părţilor privind încetarea contractului;
c)scopul contractului a fost atins;
d)prin decizia argumentată a conducerii furnizorului de servicii;
e)forţa majoră, dacă este invocată.
14.Dispoziţii finale
14.1.Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului contract, de a conveni 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.
14.2.Prevederile prezentului contract se vor completa cu prevederile legislaţiei în vigoare în domeniu.
14.3.Limba care guvernează prezentul contract este limba română.
14.4.Prezentul contract va fi interpretat conform legilor din România.
14.5.Furnizorul de servicii sociale realizează monitorizarea şi evaluarea serviciilor sociale acordate.

*) Anexele la contract:
a) fișa de evaluare;
b) planul personalizat.
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Prezentul contract de furnizare a serviciilor sociale a fost încheiat în _______ exemplare, câte unul pentru
fiecare parte contractantă.

Furnizorul de servicii sociale,

Beneficiarul de servicii sociale,

D.G.A.S.P.C Dolj

........................

Director General,

(numele si prenumele)

.......................

......................

(semnătura)

(semnătura)

Reprezentant legal,
Nume si prenume________________
Semnatura_____________________

Întocmit,
Asistent social_________________
Semnătura____________________
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Anexa nr.2

Denumirea postului: ASISTENT SOCIAL
Atribuții:
1.asigură persoanelor cu dizabilităţi – beneficiari, informare şi consiliere socială;
2.informează persoanele care solicită informaţii despre documentele necesare întocmirii dosarului de admitere
în programul de recuperare;
3.utilizează cu profesionalism şi responsabilitate informaţiile primite în legătură cu beneficiarii, în vederea
evaluării inițiale pentru admiterea în cadrul programului de recuperare;
4.participă activ la etapa de reevaluare a beneficiarilor în vederea continuării/sistării serviciilor;
5.asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a
standardelor minime de calitate aplicabile şi a regulamentului de organizare și funcționare a centrului;
6.colaborează cu specialişti din alte servicii/centre în vederea soluţionării cazurilor, identificării de resurse etc.,
cu avizul conducerii ierarhic superioare;
7.monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;
8.sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de nerespectare a
prevederilor regulamentului de organizare și funcționare a centrului etc.;
9. întocmeşte rapoarte periodice, sau ori de câte ori este nevoie, cu privire la activitatea derulată;
10.face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării legislaţiei;
11.îndeplineşte și alte atribuţii specifice prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil, în legislaţia în
vigoare, în regulamentul de organizare şi funcţionare, în metodologiile de organizare şi funcţionare, în
procedurile de lucru, în alte regulamente aplicabile serviciului social, în dispoziţiile şi în notele interne emise de
către conducerea instituţiei şi acţionează, conform dispoziţiilor trasate în situaţii speciale pentru acoperirea
nevoilor identificate;
12.respectă şi promovează drepturile copilului, respectiv ale persoanei adulte cu handicap, respectă şi
promovează interesul superior al copilului, respectiv interesul persoanei adulte cu handicap;
13.răspunde de elaborarea documentelor specifice domeniului propriu de activitate;
14.asigură confidenţialitatea informaţiilor la care are acces.
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Anexa nr.3
Denumirea postului: KINETOTERAPEUT
Atribuții:
1.aplică procedurile de kinetoterapie în vederea recuperării medicale, conform fişei de tratament;
2.informează medicul specialist asupra stării beneficiarilor şi eficienței tratamentului;
3.supraveghează starea beneficiarilor pe perioada aplicării procedurilor de kinetoterapie și informează medicul
specialist despre aceasta;
4.informează beneficiarii despre utilitatea tratamentului pe care îl efectuează, precum şi despre eventualele
efecte secundare care pot apărea;
5.răspunde de buna păstrare şi utilizare a aparaturii, utilajelor şi instrumentelor din dotare;
6.pregateşte şi verifică funcţionarea aparaturii semnalând eventualele defectiuni;
7.acordă asistenţă medicală de urgenţă în limita competenţelor profesionale;
8.asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a
standardelor minime de calitate aplicabile şi a regulamentului de organizare și funcționare a centrului;
9.colaborează cu specialişti din alte servicii/centre în vederea soluţionării cazurilor, identificării de resurse etc.,
cu avizul conducerii ierarhic superioare;
10.monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;
11.sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de nerespectare a
prevederilor regulamentului de organizare și funcționare a centrului etc.;
12.întocmeşte rapoarte periodice, sau ori de câte ori este nevoie, cu privire la activitatea derulată;
13.face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării legislaţiei;
14.îndeplineşte și alte atribuţii specifice prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil, în legislaţia în
vigoare, în regulamentul de organizare şi funcţionare, în metodologiile de organizare şi funcţionare, în
procedurile de lucru, în alte regulamente aplicabile serviciului social, în dispoziţiile şi în notele interne emise de
către conducerea instituţiei şi acţionează, conform dispoziţiilor trasate în situaţii speciale pentru acoperirea
nevoilor identificate;
15.respectă şi promovează drepturile copilului, respectiv ale persoanei adulte cu handicap, respectă şi
promovează interesul superior al copilului, respectiv interesul persoanei adulte cu handicap;
16.răspunde de elaborarea documentelor specifice domeniului propriu de activitate;
17.asigură confidenţialitatea informaţiilor la care are acces.

22

Anexa nr.4
Denumirea postului: FIZIOKINETOTERAPEUT
Atribuții:
1.aplică procedurile de balneo-fizioterapie în vederea recuperării medicale, conform fişei de tratament;
2.informează medicul specialist asupra stării beneficiarilor şi eficienței tratamentului;
3.supraveghează starea beneficiarilor pe perioada aplicării procedurilor de fizioterapie și informează medicul
specialist despre aceasta;
4.informează beneficiarii despre utilitatea tratamentului pe care îl efectuează, precum şi despre eventualele
efecte secundare care pot apărea;
5.răspunde de buna păstrare şi utilizare a aparaturii, utilajelor şi instrumentelor din dotare;
6.pregateşte şi verifică funcţionarea aparaturii semnalând eventualele defecțiuni;
7.acordă asistenţă medicală de urgenţă în limita competenţelor profesionale;
8.asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a
standardelor minime de calitate aplicabile şi a regulamentului de organizare și funcționare a centrului;
9.colaborează cu specialişti din alte servicii/centre în vederea soluţionării cazurilor, identificării de resurse etc.,
cu avizul conducerii ierarhic superioare;
10.monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;
11.sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de nerespectare a
prevederilor regulamentului de organizare și funcționare a centrului etc.;
12. întocmeşte rapoarte periodice, sau ori de câte ori este nevoie, cu privire la activitatea derulată;
13.face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării legislaţiei;
14.îndeplineşte și alte atribuţii specifice prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil, în legislaţia în
vigoare, în regulamentul de organizare şi funcţionare, în metodologiile de organizare şi funcţionare, în
procedurile de lucru, în alte regulamente aplicabile serviciului social, în dispoziţiile şi în notele interne emise de
către conducerea instituţiei şi acţionează, conform dispoziţiilor trasate în situaţii speciale pentru acoperirea
nevoilor identificate;
15.respectă şi promovează drepturile copilului, respectiv ale persoanei adulte cu handicap, respectă şi
promovează interesul superior al copilului, respectiv interesul persoanei adulte cu handicap;
16.răspunde de elaborarea documentelor specifice domeniului propriu de activitate;
17.asigură confidenţialitatea informaţiilor la care are acces.
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Anexa nr.5
Denumirea postului: LOGOPED
Atribuții:
1.realizează terapie logopedică prin educație și stimularea vorbirii, limbajului și comunicării;
2.asigură corectarea sau compensarea tulburărilor de ritm și fluență, tulburările limbajului citit, scris și de
calcul, indiferent de logopatie și etiologia acesteia;
3.organizează terapia logopedică;
4. recomandă activitățile ce trebuie continuate după fiecare sesiune de terapie;
5.efectuează recomandări beneficiarilor/aparținătorilor privind tehnicile

de comunicare alternative și

procedurile de stimulare a limbajului;
6.oferă consiliere familiei beneficiarilor pentru eficientizarea procesului comunicării și înțelegerea deficitului;
7.asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a
standardelor minime de calitate aplicabile şi a regulamentului de organizare și funcționare a centrului;
8.colaborează cu specialişti din alte servicii/centre în vederea soluţionării cazurilor, identificării de resurse etc.,
cu avizul conducerii ierarhic superioare;
9.monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;
10.sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de nerespectare a
prevederilor regulamentului de organizare și funcționare a centrului etc.;
11.întocmeşte rapoarte periodice, sau ori de câte ori este nevoie, cu privire la activitatea derulată;
12.face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării legislaţiei;
13.îndeplineşte și alte atribuţii specifice prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil, în legislaţia în
vigoare, în regulamentul de organizare şi funcţionare, în metodologiile de organizare şi funcţionare, în
procedurile de lucru, în alte regulamente aplicabile serviciului social, în dispoziţiile şi în notele interne emise de
către conducerea instituţiei şi acţionează, conform dispoziţiilor trasate în situaţii speciale pentru acoperirea
nevoilor identificate;
14.respectă şi promovează drepturile copilului, respectiv ale persoanei adulte cu handicap, respectă şi
promovează interesul superior al copilului, respectiv interesul persoanei adulte cu handicap;
15.răspunde de elaborarea documentelor specifice domeniului propriu de activitate;
16.asigură confidenţialitatea informaţiilor la care are acces.
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Anexa nr.6
Denumirea postului: PSIHOLOG
Atribuții:
1.evaluează pe baza metodologiei specifice profesiunii de psiholog şi respectând normele deontologice,
potențialul beneficiar (în etapa de evaluare inițială)/beneficiarul (după admitere);
2.foloseşte cu profesionalism şi responsabilitate informaţiile primite în legătură cu beneficiarul;
3.oferă beneficiarului sau reprezentantului legal al acestuia, după caz, informaţiile de specialitate cu privire la
starea şi evoluţia psihologică a beneficiarului;
4.oferă consiliere şi suport psihologic atât beneficiarilor cât şi familiei/reprezentantului legal al acestuia în
vederea atingerii obiectivelor planului de consiliere;
5.desfășoară activități de observare, evaluare/reevaluare, diagnostic, intervenție de specialitate, consiliere
individuală și de grup, terapie individuală și de grup a beneficiarilor și folosește suporturile metodologice
adecvate;
7.participă la procesul de evaluare periodică în cadrul echipei multidisciplinare;
8.asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a
standardelor minime de calitate aplicabile şi a regulamentului de organizare și funcționare a centrului;
9.colaborează cu specialişti din alte servicii/centre în vederea soluţionării cazurilor, identificării de resurse etc.,
cu avizul conducerii ierarhic superioare;
10.monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;
11.sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de nerespectare a
prevederilor regulamentului de organizare și funcționare a centrului etc.;
12.întocmeşte rapoarte periodice, sau ori de câte ori este nevoie, cu privire la activitatea derulată;
13.face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării legislaţiei;
14.îndeplineşte și alte atribuţii specifice prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil, în legislaţia în
vigoare, în regulamentul de organizare şi funcţionare, în metodologiile de organizare şi funcţionare, în
procedurile de lucru, în alte regulamente aplicabile serviciului social, în dispoziţiile şi în notele interne emise de
către conducerea instituţiei şi acţionează, conform dispoziţiilor trasate în situaţii speciale pentru acoperirea
nevoilor identificate;
15.respectă şi promovează drepturile copilului, respectiv ale persoanei adulte cu handicap, respectă şi
promovează interesul superior al copilului, respectiv interesul persoanei adulte cu handicap;
16.răspunde de elaborarea documentelor specifice domeniului propriu de activitate;
17.asigură confidenţialitatea informaţiilor la care are acces.
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Anexa nr.7
Denumirea postului: ȘOFER
Atribuții:
1.efectuează transportul pe rutele şi traseele indicate în foaia de parcurs;
2.respectă normele de circulaţie pe drumurile publice, normele de protecţia muncii şi intervenţie în caz de
accidente;
3.predă autovehiculul împreună cu documentele justificative ale cursei după terminarea programului de lucru.
4.sesizează în scris comisia tehnică în legatură cu orice defecțiune a autovehicului pe care îl conduce;
5.are obligația să anunțe șeful ierarhic cu 14 zile înainte să expire CASCO, RCA, ITP și ROVINIETA;
6.respectă şi promovează drepturile copilului, respectiv ale persoanei adulte cu handicap, respectă şi
promovează interesul superior al copilului, respectiv interesul persoanei adulte cu handicap;
7.răspunde de elaborarea documentelor specifice domeniului propriu de activitate;
8.asigură confidenţialitatea informaţiilor la care are acces;
9.îndeplineşte atribuţii specifice conform legislaţiei în vigoare, regulamentului de organizare şi funcţionare,
metodologiilor de organizare şi funcţionare, procedurilor de lucru, altor regulamente aplicabile serviciului
social, dispoziţiilor şi notelor interne emise de către conducerea instituţiei şi acţionează, conform dispoziţiilor
trasate, în situaţii speciale, pentru acoperirea nevoilor identificate.
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Anexa nr. 17
la HCJ nr._____/_____

Avizat,
Director General
Florin Stancu

Director General Adjunct
Asistență Socială-Persoane Adulte
Maria Manolache

REGULAMENT de organizare şi funcţionare a serviciului social
Centrul de Servicii de Îngrijire la Domiciliu

Art. 1: Definiţie
(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social Centrul de
Servicii de Îngrijire la Domiciliu din cadrul Direcției Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
(DGASPC) Dolj, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Dolj nr._____/_______, 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 serviciului şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii legali/convenţionali.

Art. 2: Identificarea serviciului social
Serviciul social Centrul de Servicii de Îngrijire la Domiciliu, cod serviciu social 8810ID-II, este înfiinţat şi
administrat de furnizorul Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj, acreditat
conform Certificatului de acreditare nr. 000698/25.04.2014, deţine Licenţa de funcţionare nr.
0000135/09.01.2018, cu sediul în Craiova, B-dul Nicolae Titulescu nr. 22, jud. Dolj.

Art. 3: Scopul serviciului social
Scopul serviciului social Centrul de Servicii de Îngrijire la Domiciliu este acordarea de asistență și sprijin
persoanelor adulte cu dizabilități, la domiciliu, pe perioadă determinată și în baza evaluării și identificării
nevoii individuale, în vederea depășirii situațiilor de dificultate și prevenirii instituționalizării.
Art. 4: Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare
(1) Serviciul social Centrul de Servicii de Îngrijire la Domiciliu funcţionează cu respectarea prevederilor
cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011, cu
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modificările ulterioare, Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi
ale altor acte normative secundare aplicabile domeniului.
De asemenea, pentru buna organizare și funcționare a serviciului social sunt aplicabile toate actele
normative incidente.
(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul nr. 82/2019 privind aprobarea standardelor specifice
minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități.
(3)Serviciul social Centrul de Servicii de Îngrijire la Domiciliu este înfiinţat prin Hotărârea Consiliului
Judeţean Dolj nr. 30/11.02.2008 şi funcţionează în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Dolj.
Art. 5: Principiile care stau la baza acordării serviciului social
(1) Serviciul social Centrul de Servicii de Îngrijire la Domiciliu 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 Servicii de
Îngrijire la Domiciliu sunt următoarele:
a) respectarea, cu prioritate, a dreptului de a trăi în propria familie sau, dacă acest lucru nu este posibil, întro familie substitutivă sau, după caz, într-un mediu familial;
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;
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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;
o) colaborarea centrului cu serviciul public de asistenţă socială.

Art. 6: Beneficiarii serviciilor sociale
(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Centrul de Servicii de Îngrijire la Domiciliu sunt persoane
adulte cu dizabilități pentru care certificatele/deciziile de încadrare în grad de handicap sunt în termen de
valabilitate; aceștia se pot afla în îngrijirea familiilor/trăiesc independent/ în asistența AP sau APP.
(2) Condiţiile de acces/admitere în serviciu sunt următoarele:
a) Acte necesare la dosarul beneficiarului:
-cerere de admitere;
-copie de pe actele de identitate a persoanei;
-copie de pe actele de identitate a reprezentantului legal, după caz;
-copie de pe documentul care atestă încadrarea în grad de handicap în termen de valabilitate;
-raportul de anchetă socială;
-alte documente eliberate de serviciul public de asistență socială, structuri specializate în evaluare complexă,
cabinete medicale care evidențiază necesitatea acordării de ajutor pentru efectuarea activităților de bază ale
vieții zilnice, după caz;
-contract pentru acordarea de servicii sociale.
b) Criterii de eligibilitate a beneficiarilor:
-persoane adulte încadrate în grad de handicap, cu domiciliul/reședința în municipiul Craiova;
-persoane care urmare a pierderii autonomiei din cauze fizice, psihice sau mentale, necesită ajutor
semnificativ și/sau îngrijire pentru a realiza activitățile de bază ale vieții cotidiene;
-evaluarea beneficiarului recomandă acordarea de servicii de îngrijire la domiciliu.
c) Având în vedere prevederile standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale
destinate persoanelor adulte cu dizabilități, serviciul social își stabilește proceduri referitoare la
admiterea/respingerea admiterii persoanelor adulte cu dizabilități, cu avizul conducerii Direcției Generale de
Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj.
Aceste proceduri sunt parte integrantă a metodologiei de organizare și funcționare a centrului.
d) Centrul asigură beneficiarului serviciile necesare, în baza unui contract pentru acordarea de servicii
sociale încheiat în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.
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Modelul contractului pentru acordarea de servicii sociale este prezentat în anexa nr. 1 la prezentul
Regulament.
Părţile contractante au posibilitatea modificării şi completării, după caz, a modelului de contract pentru
acordarea de servicii sociale, acesta putând cuprinde și alte clauze sau clauze specifice, în funcție de
standardele minime de calitate aplicabile fiecărui tip de serviciu, situația particulară a fiecărui beneficiar în
parte și particularitățile (model de organizare și funcționare) centrului, cu respectarea legislației în vigoare și
aprobarea conducerii Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj.
e) Serviciile acordate în cadrul centrului sunt gratuite.
(3) Condiţii de încetare a serviciilor în cadrul Centrului de Servicii de Îngrijire la Domiciliu:
-expirarea duratei pentru care a fost încheiat contractul;
-la cererea beneficiarului/reprezentantului legal, prin decizia unilaterală a acestuia;
-prin decizia argumentată a conducerii furnizorului de servicii;
-prin acordul părților;
-alte situații care fac imposibilă furnizarea serviciilor sau atingerea obiectivelor.
(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Centrul de Servicii de Îngrijire la Domiciliu 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 conferite de legislația în vigoare.
(5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Centrul de Servicii de Îngrijire la Domiciliu 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, precum și regulile generale de conduită, prevederile
regulamentare, metodologiile și procedurile de lucru din cadrul serviciului.
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Art. 7 Activităţi şi funcţii
Principalele funcţii ale serviciului social Centrul de Servicii de Îngrijire la Domiciliu sunt următoarele:
a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarelor
activităţi:
1.reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară/reprezentantul
legal, după caz;
2.activități de informare și consiliere socială;
3.activități de îngrijire personală;
4.activități de sprijin pentru hrănire și hidratare;
5. activități privind integrarea și participarea socială și civică.
b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre
domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi:
1.realizarea de materiale informative;
2.informarea continuă a beneficiarilor/ reprezentanților legali asupra activităților/serviciilor derulate,
procedurilor utilizate, precum și a oricăror aspecte considerate utile;
3.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.asigură beneficiarilor asistență și suport în cunoașterea și exercitarea drepturilor lor;
2.promovează și ia măsuri pentru prevenirea și combaterea oricăror forme de tratament abuziv, neglijent,
degradant asupra beneficiarilor;
3.utilizează mijloace de informare și comunicare corecte, transparente și accesibile.
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/reevaluări periodice a serviciilor prestate;
3. dezvoltarea, planificarea, implementarea și îmbunătățirea permanentă a activităților desfășurate în cadrul
serviciului;
4. măsurarea gradului de satisfacție a beneficiarilor.
5. exercitarea controlului managerial intern, în condițiile legislației în vigoare.
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e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea următoarelor
activităţi:
1. întocmirea unui proiect de buget care sa reflecte nevoile serviciului;
2. solicitarea dotărilor necesare bunei funcționări a serviciului;
3. solicitarea resurselor umane în funcție de serviciile furnizate și legislația în vigoare;
4. întocmirea fișelor de post ale angajaților;
5. evaluarea performanțelor individuale ale angajaților;
6. elaborarea propunerilor de formare profesională.
Art. 8: Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal
(1) Serviciul social Centrul de Servicii de Îngrijire la Domiciliu funcţionează cu un număr de 74 posturi,
conform prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean nr. ........./..........................., din care:
a) personal de conducere: şef centru 1 post;
b) personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă; personal de specialitate şi auxiliar: 68 posturi;
c) personal cu funcţii administrative, gospodărire, întreţinere-reparaţii, deservire: 5 posturi;
d) voluntari: 20 posturi.
(2) Raportul angajat/beneficiar este de: -

Art. 9: Personalul de conducere
(1) Personalul de conducere este asigurat de:
a) şef centru;
(2) Atribuţiile personalului de conducere sunt:
a) atribuții generale:
1.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.;
2.elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor şi
întocmeşte informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale (DGASPC Dolj);
3.propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi perfecţionare;
4.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, cu avizul prealabil al conducerii DGASPC Dolj;
5.întocmeşte raportul anual de activitate;
6.asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii centrului, precum și dintre angajații si
beneficiarii centrului;
6

7.propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice şi a numărului de personal cu
respectarea prevederilor legale;
8.desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii centrului în comunitate, cu avizul prealabil al conducerii
DGASPC Dolj;
9.ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor
beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce și aduce la cunoștința conducerii DGASPC Dolj
rezultatele analizei;
10.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;
11.organizează activitatea personalului (răspunde de prezența personalului din subordine și de verificarea
zilnică a condicilor de prezență; întocmește lunar graficul, foaia colectivă de prezență pe baza condicii de
prezenţă) şi asigură respectarea timpului de lucru şi a regulamentului de organizare şi funcţionare;
12.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, cu avizul/aprobarea
conducerii DGASPC Dolj;
13.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, cu avizul prealabil al conducerii DGASPC Dolj;
14.participă activ la numirea/eliberarea din funcţie a personalului din cadrul serviciului, în condiţiile legii;
15.întocmeşte proiectul bugetului propriu al serviciului şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar, în
limitele de competență conform legislației în vigoare și le înaintează spre aprobare conducerii DGASPC
Dolj;
16.asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi beneficiarilor a
prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare;
17.asigură (face demersurile necesare) pentru încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a
serviciilor sociale, după caz;
18.verifică întocmirea situațiilor statistice;
19.răspunde de gestionarea şi arhivarea documentelor din cadrul centrului și colaborează cu structurile
specializate de la nivelul Direcției privind predarea acestora la arhiva instituției conform nomenclatorului
arhivistic;
20.identifică nevoile de la nivelul centrului și întocmește referate în vederea luării unor decizii de
îmbunătățire a activității și de dotare materială corespunzătoare a structurii organizatorice pe care o conduce;
21.răspunde de repartizarea sarcinilor personalului din subordine; coordonează și controlează realizarea
corectă și în termen a acestora;
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22.răspunde de evaluarea activității profesionale a personalului din subordine, anual, și ori de câte ori este
nevoie;
23.elaborează fișele de post pentru personalul din subordine și răspunde de încărcarea echilibrată cu sarcini a
acestora;
24.participă la acțiunile instituției conform dispozițiilor date de șeful ierarhic superior;
25.programează concediile de odihnă pentru salariații din subordine și urmărește efectuarea acestora și, după
caz, propune rechemarea lor;
26.răspunde de înlocuirea personalului din subordine pe perioada concediilor de odihnă, concediilor
medicale, concediilor fără salariu etc., asigurând desfășurarea optimă a activității;
27.repartizează spre rezolvare corespondența și celelalte lucrări care intră în atribuțiile structurii
organizatorice pe care o conduce și îndrumă personalul din subordine în vederea rezolvării acestora în
termenul stabilit;
28.urmărește cunoașterea de către personalul din subordine a legislației specifice domeniului de activitate și
acționează în vederea respectării acesteia;
29.asigură îndrumare și asistență personalului din subordine în vederea realizării sarcinilor de serviciu și
participă la elaborarea sau, după caz, realizarea lucrărilor de complexitate sau importanță deosebită;
30.asigură în conformitate cu legislația în vigoare, respectarea normelor de disciplină de către salariații din
subordine și informează Directorul General de abaterile disciplinare săvârșite de salariații din subordine;
31.răspunde de confidențialitatea datelor și lucrărilor executate, stabilind reguli pentru personalul din
subordine pentru a fi păstrată confidențialitatea acestora;
32.asigură accesul la date a persoanelor din afara instituției (cu temă de control) și informează conducerea
despre modul și stadiul desfășurării controlului;
33.emite note interne pentru personalul din subordine;
34.răspunde de registrele care sunt întocmite în cadrul structurii organizatorice în ceea ce privește realitatea,
legalitatea și corectitudinea datelor ;
35.răspunde de circuitul documentelor de la nivelul structurii organizatorice pe care o conduce;
36.răspunde de elaborarea și respectarea procedurilor scrise și formalizate pentru activitățile desfășurate în
cadrul structurii organizatorice pe care o conduce;
37.aduce la cunoștința personalului din subordine Regulamentul Intern, Regulamentul de Organizare și
Funcționare, Codul etic, Codul de conduită ale DGASPC Dolj, precum și procedurile operaționale, pe bază
de semnatură și răspunde de respectarea prevederilor acestora;
38.respectă prevederile Regulamentului Intern, Regulamentului de Organizare și Functionare, Codului etic,
Codului de conduită ale DGASPC Dolj, precum și prevederile procedurilor operaționale ale structurii
organizatorice pe care o conduce;
39.primește și soluționează orice alte sarcini dispuse de seful ierarhic superior, pentru buna organizare și
desfășurare a activității la nivelul centrului;
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40.îndeplinește și alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil, precum și în actele
normative incidente organizării și desfășurării activității la nivelul centrului.
b.Atribuții de responsabil de proces al sistemului managementului calității:
1.elaborează procedurile operaționale;
2.colaborează îndeaproape cu RMC;
3.inițiază acțiuni de prevenire a apariției oricărei neconformități referitoare la servicii, procese și la sistemul
managementul calității;
4.identifică și înregistrează orice probleme referitoare la servicii, procese și la sistemul managementul
calității;
5.inițiază, recomandă sau furnizează soluții pe căi prestabilite;
6.verifică implementarea soluțiilor.
c.Atribuţii specifice implementării și/sau dezvoltării sistemului de control intern managerial:
c.1 Atribuții privind procedurile de sistem/operaționale:
1.stabilește obiectivele specifice și activitățile compartimentului;
2.dispune elaborarea evidenței activităților procedurale pentru procedurile de sistem/operaționale aplicabile
la nivelul compartimentului;
3.dispune transmiterea evidenței activităților procedurale pentru procedurile de sistem, Secretariatului
tehnic al Comisiei de Monitorizare;
4.stabilește persoanele responsabile cu elaborarea procedurilor de sistem/operaționale;
5.verifică Diagrama de proces;
6.verifică procedura de sistem/operaționale și o semnează;
7.retransmite procedura responsabilului cu elaborarea și actualizarea, ori de câte ori este cazul pentru
modificări și completări;
8.dispune transmiterea procedurii Secretariatului tehnic al Comisiei de Monitorizare;
9.dispune măsuri pentru actualizarea procedurilor de sistem/operaționale.
c.2 Atribuții în procesul de gestionare a riscurilor:
-desemnează responsabilul cu riscurile de la nivelul compartimentului;
-analizează, evaluează şi decide asupra riscurilor incluse în Formularele de alertă a riscurilor;
-aprobă Registrul de riscuri la nivelul compartimentului;
-monitorizează implementarea măsurilor de control aferente Planului de măsuri, aprobat la nivelul entităţii,
prin Fişele de urmărire a riscurilor;
-aprobă Raportul anual privind procesul de gestionare a riscurilor pe compartiment, pe care îl transmite
Secretariatului tehnic al Comisiei de Monitorizare.
c.3 Alte atribuții în domeniul controlului managerial intern:

9

1.inventariază documentele şi fluxurile de informaţii care intră/ies din structurile organizatorice, respectiv
instituție, procesările care au loc, destinaţiile documentelor, fluxurile de comunicare între structurile
organizatorice din instituție, cu nivelele ierarhic superioare de management şi cu alte entităţi publice;
2.efectuează operaţiunea de autoevaluare a subsistemului de control intern managerial existent la nivelul
structurii organizatorice conduse, prin completarea chestionarului de autoevaluare prevăzut în legislația în
vigoare;
3.ia măsuri pentru îmbunătăţirea subsistemelor de control intern managerial din cadrul structurii
organizatorice conduse.
(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.
Art. 10: Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă. Personal de specialitate şi auxiliar
(1) Personalul de specialitate este:
-60 posturi îngrijitor la domiciliu (532204);
-2 posturi psiholog (263401);
-5 posturi inspector specialitate (242203);
-1 post medic (221101).
(2) Atribuţiile personalului de specialitate sunt prezentate în anexele nr. 2-5, care fac parte integrantă din
prezentul regulament.
-îngrijitor la domiciliu – vezi anexa nr.2, parte integrantă a prezentului regulament;
-psiholog – vezi anexa nr.3, parte integrantă a prezentului regulament;
-inspector specialitate – vezi anexa nr.4, parte integrantă a prezentului regulament;
-medic - vezi anexa nr.5, parte integrantă a prezentului regulament.
Art. 11: Personalul administrativ, gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire
(1) Personalul administrativ asigură activităţile auxiliare serviciului social: aprovizionare, mentenanţă,
achiziţii etc.:
-5 posturi șofer.
(2) Atribuţiile personalului administrativ, gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire sunt prezentate în anexa
nr. 6, care face parte integrantă din prezentul regulament.
-șofer – vezi anexa nr.6, parte integrantă a prezentului regulament.
10

Art. 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 judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti;
b) bugetele locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, respectiv bugetele locale ale sectoarelor
municipiului Bucureşti;
c) bugetul de stat;
d) contribuţia persoanelor beneficiare sau a întreţinătorilor acestora, după caz;
e) donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori juridice din ţară şi din străinătate;
f) fonduri externe rambursabile şi nerambursabile;
g) alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
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Anexa nr.1
Contract pentru acordarea de servicii sociale
Nr__________/data___________________
Părţile contractante:
1. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj, acronim D.G.A.S.P.C. Dolj, denumită
în continuare furnizor de servicii sociale, cu sediul în Craiova, b-dul Nicolae Titulescu, nr. 22, judeţul Dolj,
cod de înregistrare fiscală 17104359, certificatul de acreditare seria AF nr. 000698 , reprezentată de
domnul/doamna______________________________, având funcţia de Director General, în calitate de
reprezentant al D.G.A.S.P.C. Dolj;
şi
2................................................................... (numele beneficiarului de servicii sociale), denumit în continuare
beneficiar, domiciliat/locuieşte în localitatea ........... , str. ........... nr. ..... , judeţul/sectorul .............. , codul
numeric personal ............ , posesor al B.I./C.I. seria ...... nr. ........ , eliberat/eliberată la data de ......... de
Secţia de poliţie .......... , reprezentat prin domnul/doamna .............. , domiciliat/domiciliată în localitatea
............ , str. ......... nr. ....... , judeţul/sectorul .......... , posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria ....... nr. .......... ,
eliberat/eliberată la data de .............. de Secţia de poliţie .......... , conform ........... (se va menţiona actul care
atestă calitatea de reprezentant) nr. ........./data ................ ,

(1) având în vedere:
- fișa de evaluare nr........./data............... ;
- planul personalizat nr. ......../data ............ ,
(2)convin asupra următoarelor:
1.Definiţii:
1.1.contractul pentru acordarea de servicii sociale - actul juridic încheiat între o persoană fizică sau juridică,
publică ori privată, acreditată conform legii să acorde servicii sociale, denumită furnizor 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 în vederea acordării de servicii sociale;
1.2.furnizor de servicii sociale - persoana fizică sau juridică, publică ori privată, acreditată conform legii în
vederea acordării de servicii sociale, prevăzută la art. 11 din Ordonanţa Guvernului nr. 68/2003 privind
serviciile sociale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 515/2003, cu modificările şi
completările ulterioare;
1.3.beneficiar de servicii sociale - persoana aflată în situaţie de risc şi de dificultate socială, împreună cu
familia acesteia, care necesită servicii sociale, conform planului personalizat;
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1.4.servicii sociale - ansamblu de măsuri şi acţiuni realizate pentru a răspunde nevoilor sociale individuale,
familiale sau de grup, în vederea prevenirii şi depăşirii unor situaţii de dificultate, vulnerabilitate sau de
dependenţă pentru prezervarea autonomiei şi protecţiei persoanei, pentru prevenirea marginalizării şi
excluziunii sociale, pentru promovarea incluziunii sociale şi în scopul creşterii calităţii vieţii, definite în
condiţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului 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 furnizorului 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 personalizat - modificarea sau completarea adusă planului
personalizat pe baza rezultatelor reevaluării situaţiei beneficiarului de servicii sociale;
1.7.contribuţia beneficiarului de servicii sociale - cotă-parte din costul total al serviciului/serviciilor
acordat/acordate de furnizorul de servicii sociale, în funcţie de tipul serviciului şi de situaţia materială a
beneficiarului de servicii sociale, şi care poate fi în bani, 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 îndeplini valorificându-şi maximal potenţialul psiho-fizic;
1.9.standarde minimale de calitate - ansamblul de cerinţe privind cadrul organizatoric şi material, resursele
umane şi financiare în vederea atingerii nivelului de performanţă obligatoriu pentru toţi furnizorii de servicii
sociale specializate, aprobate în condiţiile legii;
1.10.modificări de drept ale contractului de acordare de servicii sociale - modificările aduse contractelor de
acordare de servicii sociale în mod independent de voinţa părţilor, în temeiul prevederilor unui act normativ;
1.11.forţa majoră - eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinii
acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi,
respectiv, îndeplinirea acestuia;
1.12.evaluarea - activitatea de identificare/determinare a naturii cauzelor, a stării actuale de dezvoltare şi de
integrare socială a beneficiarului de servicii sociale, precum şi a prognosticului acestora, efectuată prin
utilizarea de metode şi tehnici specifice profesiilor sociale, de către furnizorul de servicii sociale. Scopurile
evaluării sunt cunoaşterea şi înţelegerea problemelor cu care se confruntă beneficiarul de servicii sociale şi
identificarea măsurilor pentru elaborarea planului personalizat;
1.13.planul personalizat - ansamblul de măsuri şi servicii adecvate şi individualizate potrivit nevoilor sociale
identificate ca urmare a efectuării evaluării complexe, cuprinzând programarea serviciilor sociale, personalul
responsabil şi procedurile de acordare a serviciilor sociale;

2.Obiectul contractului
2.1. Obiectul contractului îl constituie acordarea următoarelor servicii sociale:
………………………………………………………………………………….
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………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….

2.2. Descrierea serviciilor sociale acordate de furnizorul de servicii sociale:
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….
3.Costurile serviciilor sociale acordate şi contribuţia beneficiarului de servicii sociale
3.1.Costul total pe lună al serviciilor sociale prevăzute la pct. 2 este de:
-conform legislatiei in vigoare
3.2. Costul pe lună pentru fiecare serviciu social acordat este după cum urmează:
- conform legislatiei in vigoare .
3.3. Contribuţia beneficiarului pentru serviciile sociale primite este după cum urmează:
- serviciile acordate în cadrul centrului sunt gratuite
3.4.Contribuţia beneficiarului de servicii sociale nu va influenţa acordarea serviciilor sociale şi nu va
îngreuna posibilitatea acestuia de a ieşi din starea de dificultate.

4.Durata contractului
4.1.Durata contractului este de la data de .............. .……până la data …… ................ .
4.2.Durata contractului poate fi prelungită cu acordul părţilor şi numai după evaluarea rezultatelor serviciilor
acordate beneficiarului de servicii sociale şi, după caz, revizuirea planului personalizat.

5.Etapele procesului de acordare a serviciilor sociale:
5.1.implementarea măsurilor prevăzute în planul personalizat;
5.2.reevaluarea periodică a situaţiei beneficiarului de servicii sociale;
5.3.revizuirea planului personalizat în vederea adaptării serviciilor sociale la nevoile beneficiarului.

6.Drepturile furnizorului de servicii sociale:
6.1.de a verifica veridicitatea informaţiilor primite de la beneficiarul de servicii sociale;
6.2.de a sista acordarea serviciilor sociale către beneficiar în cazul în care constată că acesta i-a furnizat
informaţii eronate, precum și în urmatoarele cazuri: beneficiarul incalca prevederile Regulamentuluicadru de organizare şi funcţionare a centrului; beneficiarul incalca regulile generale de conduită;
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beneficiarul incalca prevederile regulamentare si/sau metodologiile și procedurile de lucru din cadrul
centrului; beneficiarul abuzeaza angajatii centrului, aceste abuzuri sunt raportate, investigate si dovedite.
6.3.de a utiliza, în condiţiile legii, date denominalizate în scopul întocmirii de statistici pentru dezvoltarea
serviciilor sociale.
7.Obligaţiile furnizorului de servicii sociale:
7.1.să respecte drepturile şi libertăţile fundamentale ale beneficiarului în acordarea serviciilor sociale,
precum şi drepturile beneficiarului de servicii sociale, rezultate din prezentul contract;
7.2.să acorde servicii sociale prevăzute în personalizat, cu respectarea acestuia şi a standardelor minimale de
calitate a serviciilor sociale;
7.3.să depună toate diligentele pentru a asigura beneficiarul de continuitatea serviciilor sociale furnizate, în
cazurile de încetare a prezentului contract prevăzute la pct. 12.1 şi 13.1 lit. a) şi d); asigurarea continuităţii
serviciilor sociale se va realiza şi prin subcontractare şi cesiune de servicii sociale;
7.4.să fie receptiv şi să ţină cont de toate eforturile beneficiarului de servicii sociale în îndeplinirea
obligaţiilor contractuale şi să considere că beneficiarul şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale în măsura în
care a depus toate eforturile;
7.5.să informeze beneficiarul de servicii sociale asupra:
- conţinutului serviciilor sociale şi condiţiilor de acordare a acestora;
- oportunităţii acordării altor servicii sociale;
- listei la nivel local cuprinzând furnizorii acreditaţi să acorde servicii sociale;
- regulamentului de ordine internă;
- oricărei modificări de drept a contractului;
7.6.să reevalueze periodic situaţia beneficiarului de servicii sociale, şi, după caz, să completeze şi/sau să
revizuiască planul personalizat exclusiv în interesul acestuia;
7.7.să respecte, conform legii, confidenţialitatea datelor şi informaţiilor referitoare la beneficiarul de servicii
sociale;
7.8.să ia în considerare dorinţele şi recomandările obiective ale beneficiarului cu privire la acordarea
serviciilor sociale;
7.9.să utilizeze contribuţia beneficiarului de servicii sociale exclusiv pentru acoperirea cheltuielilor legate de
acordarea serviciilor sociale;
7.10.de a informa serviciul public de asistenţă în a cărui rază teritorială locuieşte beneficiarul asupra
nevoilor identificate şi serviciilor sociale propuse a fi acordate.

8.Drepturile beneficiarului
8.1.În procesul de acordare a serviciilor sociale prevăzute la pct. 2, furnizorul de servicii sociale va respecta
drepturile şi libertăţile fundamentale ale beneficiarului de servicii sociale.
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8.2.Beneficiarul are următoarele drepturi contractuale:
a)de a primi servicii sociale prevăzute în planul personalizat;
b)de a i se asigura continuitatea serviciilor sociale atât timp cât se menţin condiţiile care au generat situaţia
de dificultate;
c)de a refuza, în condiţii obiective, primirea serviciilor sociale;
d)de a fi informat, în timp util şi în termeni accesibili, asupra:
- drepturilor sociale, măsurilor legale de protecţie şi asupra situaţiilor de risc;
- modificărilor intervenite în acordarea serviciilor sociale;
- oportunităţii acordării altor servicii sociale;
- listei la nivel local cuprinzând furnizorii acreditaţi să acorde servicii sociale;
- regulamentului de ordine internă;
e)de a participa la evaluarea serviciilor sociale primite şi la luarea deciziilor privind intervenţia socială care i
se aplică, putând alege variante de intervenţie, dacă ele există;
f)dreptul de a avea acces la propriul dosar;
g)de a-şi exprima nemulţumirea cu privire la acordarea serviciilor sociale.
9. Obligaţiile beneficiarului:
9.1.să participe activ în procesul de furnizare a serviciilor sociale şi la reevaluarea şi revizuirea planului
personalizat;
9.2.să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitatea şi situaţia familială, medicală, economică şi
socială şi să permită furnizorului de servicii sociale verificarea veridicităţii acestora;
9.3.să respecte termenele şi clauzele stabilite în cadrul planului personalizat;
9.4.să contribuie la plata costurilor serviciilor sociale primite cu o cotă-parte din costul total al
serviciului/serviciilor acordat/acordate de furnizor, conform pct. 3.3 şi 3.4;
9.5.să anunţe orice modificare intervenită în legătură cu situaţia sa personală pe parcursul acordării
serviciilor sociale;
9.6.să respecte regulamentul de ordine internă al furnizorului de servicii sociale (reguli de comportament,
program, persoanele de contact etc.).
9.7.să participe, în raport cu vârsta, situația de dependență etc., la procesul de furnizare a serviciilor sociale;
9.8.să respecte regulamentul de organizare și funcționare al furnizorului de servicii sociale, precum și
regulile generale de conduită, prevederile regulamentare, metodologiile și procedurile de lucru din cadrul
centrului.
10. Soluţionarea reclamaţiilor
10.1.Beneficiarul are dreptul de a formula verbal şi/sau în scris reclamaţii cu privire la acordarea serviciilor
sociale.
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10.2.Reclamaţiile pot fi adresate furnizorului de servicii sociale direct sau prin intermediul oricărei persoane
din cadrul echipei de implementare a planului personalizat.
10.3.Furnizorul de servicii sociale are obligaţia de a analiza conţinutul reclamaţiilor, consultând atât
beneficiarul de servicii sociale, cât şi specialiştii implicaţi în implementarea planului personalizat şi de a
formula răspuns.

11.Litigii
11.1.Litigiile născute în legătură cu încheierea, executarea, modificarea şi încetarea ori alte pretenţii
decurgând din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluţionare pe cale amiabilă.

12. Rezilierea contractului
12.1.Constituie motiv de reziliere a prezentului contract următoarele:
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 către beneficiarul de servicii sociale a regulamentului de ordine interioară
al furnizorului de servicii sociale;
c)încălcarea de către furnizorul de servicii sociale a prevederilor legale cu privire la serviciile sociale, dacă
este invocată de beneficiarul de servicii sociale;
d)retragerea autorizaţiei de funcţionare sau a acreditării furnizorului de servicii sociale/ serviciului social;
e)limitarea domeniului de activitate pentru care furnizorul de servicii sociale a fost acreditat, în măsura în
care este afectată acordarea serviciilor către beneficiarul de servicii sociale;
f)schimbarea obiectului de activitate al furnizorului de servicii sociale, în măsura în care este afectată
acordarea serviciilor către beneficiarul de servicii sociale.

13.Încetarea contractului
13.1.Constituie motiv de încetare a prezentului contract următoarele:
a)expirarea duratei pentru care a fost încheiat contractul;
b)acordul părţilor privind încetarea contractului;
c)scopul contractului a fost atins;
d)prin decizia argumentată a conducerii furnizorului de servicii;
e)forţa majoră, dacă este invocată.
14.Dispoziţii finale
14.1.Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului contract, de a conveni 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.
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14.2.Prevederile prezentului contract se vor completa cu prevederile legislaţiei în vigoare în domeniu.
14.3.Limba care guvernează prezentul contract este limba română.
14.4.Prezentul contract va fi interpretat conform legilor din România.
14.5.Furnizorul de servicii sociale realizează monitorizarea şi evaluarea serviciilor sociale acordate.

*) Anexele la contract:
a) fișa de evaluare;
b) planul personalizat.

Prezentul contract de furnizare a serviciilor sociale a fost încheiat în _______ exemplare, câte unul pentru
fiecare parte contractantă.

Furnizorul de servicii sociale,

Beneficiarul de servicii sociale,

D.G.A.S.P.C Dolj

........................

Director General,

(numele si prenumele)

.......................

......................

(semnătura)

(semnătura)

Reprezentant legal,
Nume si prenume________________
Semnatura_____________________

Întocmit,
Asistent social_________________
Semnătura____________________
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Anexa nr. 2

Denumirea postului: ÎNGRIJITOR LA DOMICILIU
Atribuții:
1.oferă sprijin în asigurarea igiena beneficiarilor, după caz;
2.oferă sprijin pentru asigurarea igiena spațiului de locuit al beneficiarilor, după caz;
3.asigură suport pentru alimentarea beneficirilor în funcție de nevoile acestora;
4.oferă sprijin pentru asigurarea activităților de îmbrăcare/dezbrăcare a beneficiarilor, după caz;
5.oferă sprijin în asigurarea igienei echipamentului și a cazarmamentului beneficiarilor, după caz;
6.respectă procedurile de manipulare a materialelor sanitare, materialelor de curățenie și a deșeurilor de
orice tip;
7.oferă sprijin pentru efectuarea altor servicii (cumpărături, achitarea unor facturi);
8.asigură, în timpul programului de lucru, o comunicare permanentă cu beneficiarul, antrenarea în activități
de natură să-i păstreze tonul psihic;
8.observă orice modificări în starea generală a persoanei îngrijite și aduce acest lucru la cunoștința
membrilor echipei sau a serviciilor de urgență, după caz;
9.asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a
standardelor minime de calitate aplicabile şi a regulamentului de organizare și funcționare a centrului;
10.colaborează cu specialişti din alte servicii/centre în vederea soluţionării cazurilor, identificării de resurse
etc., cu avizul conducerii ierarhic superioare;
11.monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;
12.sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de nerespectare
a prevederilor regulamentului de organizare și funcționare a centrului etc.;
13.întocmeşte rapoarte periodice, sau ori de câte ori este nevoie, cu privire la activitatea derulată;
14.face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării legislaţiei;
15.îndeplineşte și alte atribuţii specifice prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil, în legislaţia în
vigoare, în regulamentul de organizare şi funcţionare, în metodologiile de organizare şi funcţionare, în
procedurile de lucru, în alte regulamente aplicabile serviciului social, în dispoziţiile şi în notele interne
emise de către conducerea instituţiei şi acţionează,conform dispoziţiilor trasate în situaţii speciale pentru
acoperirea nevoilor identificate;
16.respectă şi promovează drepturile copilului, respectiv ale persoanei adulte cu handicap, respectă şi
promovează interesul superior al copilului, respectiv interesul persoanei adulte cu handicap;
17.răspunde de elaborarea documentelor specifice domeniului propriu de activitate;
18.asigură confidenţialitatea informaţiilor la care are acces.
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Anexa nr. 3
Denumirea postului: PSIHOLOG
Atribuții:
1.evaluează pe baza metodologiei specifice profesiunii de psiholog şi respectând normele deontologice,
potențialul beneficiar (în etapa de evaluare inițială)/beneficiarul (după admitere);
2.foloseşte cu profesionalism şi responsabilitate informaţiile primite în legătura cu beneficiarul;
3.oferă beneficiarului sau reprezentantului legal al acestuia, după caz, informaţiile de specialitate cu privire
la starea şi evoluţia psihologică a beneficiarului;
4.oferă consiliere şi suport psihologic atât beneficiarilor cât şi familiei/reprezentantului legal al acesteia în
vederea atingerii obiectivelor planului de consiliere;
5.desfășoară activități de observare, evaluare/reevaluare, diagnostic, intervenție de specialitate, consiliere
individuală și de grup, terapie individuală și de grup a beneficiarilor și folosește suporturile metodologice
adecvate;
6.se implică pentru a asigura o bună relaționare între beneficiar și îngrijitorul la domiciliu
7.participă la procesul de evaluare periodică în cadrul echipei multidisciplinare;
8.asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a
standardelor minime de calitate aplicabile şi a regulamentului de organizare și funcționare a centrului;
9.colaborează cu specialişti din alte servicii/centre în vederea soluţionării cazurilor, identificării de resurse
etc., cu avizul conducerii ierarhic superioare;
10.monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;
11.sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de nerespectare
a prevederilor regulamentului de organizare și funcționare a centrului etc.;
12.întocmeşte rapoarte periodice, sau ori de câte ori este nevoie, cu privire la activitatea derulată;
13.face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării legislaţiei;
14.îndeplineşte și alte atribuţii specifice prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil, în legislaţia în
vigoare, în regulamentul de organizare şi funcţionare, în metodologiile de organizare şi funcţionare, în
procedurile de lucru, în alte regulamente aplicabile serviciului social, în dispoziţiile şi în notele interne
emise de către conducerea instituţiei şi acţionează,conform dispoziţiilor trasate în situaţii speciale pentru
acoperirea nevoilor identificate;
15.respectă şi promovează drepturile copilului, respectiv ale persoanei adulte cu handicap, respectă şi
promovează interesul superior al copilului, respectiv interesul persoanei adulte cu handicap;
16.răspunde de elaborarea documentelor specifice domeniului propriu de activitate;
17.asigură confidenţialitatea informaţiilor la care are acces.
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Anexa nr. 4
Denumirea postului: INSPECTOR SPECIALITATE
Atribuții:
1.efectuează vizite la domiciliul beneficiarilor în vederea verificării activităţii desfăşurate de îngrijitori;
2.evaluează cazul din punct de vedere social, în vederea identificării nevoilor acestuia și stabilirii serviciilor
de suport;
3.se implică pentru a asigura o bună relaționare între beneficiar și îngrijitorul la domiciliu;
4.asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a
standardelor minime de calitate aplicabile şi a regulamentului de organizare și funcționare a centrului;
5.colaborează cu specialişti din alte servicii/centre în vederea soluţionării cazurilor, identificării de resurse
etc., cu avizul conducerii ierarhic superioare;
6.monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;
7.sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de nerespectare a
prevederilor regulamentului de organizare și funcționare a centrului etc.;
8.întocmeşte rapoarte periodice, sau ori de câte ori este nevoie, cu privire la activitatea derulată;
9.face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării legislaţiei;
10.îndeplineşte și alte atribuţii specifice prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil, în legislaţia în
vigoare, în regulamentul de organizare şi funcţionare, în metodologiile de organizare şi funcţionare, în
procedurile de lucru, în alte regulamente aplicabile serviciului social, în dispoziţiile şi în notele interne
emise de către conducerea instituţiei şi acţionează, conform dispoziţiilor trasate în situaţii speciale pentru
acoperirea nevoilor identificate;
11.respectă şi promovează drepturile copilului, respectiv ale persoanei adulte cu handicap, respectă şi
promovează interesul superior al copilului, respectiv interesul persoanei adulte cu handicap;
12.răspunde de elaborarea documentelor specifice domeniului propriu de activitate;
13.asigură confidenţialitatea informaţiilor la care are acces.
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Anexa nr. 5

Denumirea postului: MEDIC
Atribuții:
1.participă, alături de membrii echipei multidisciplinare, la procesul de evaluare a persoanei adulte cu
dizabilități în vederea admiterii acesteia în cadrul centrului;
2.în procesul de evaluare urmărește recomandările din PIS/PIRIS și va ține cont de documentele de evaluare
medicală realizate de structuri specializate, alți specialiști sau de alte instituții/servicii medicale, precum și
de gradul de dependență a persoanei adulte cu dizabilități;
3.consemnează rezultatele evaluării în Fișa de evaluare;
4.participă, alături de membrii echipei multidisciplinare, la planificarea serviciilor și/sau activităților care
vor fi acordate beneficiarului pe baza evaluării, stabilirea obiectivelor și completarea Planului personalizat;
5.foloseşte cu profesionalism şi responsabilitate informaţiile primite în legătură cu beneficiarul;
6.oferă beneficiarului sau reprezentantului legal al acestuia, după caz, informaţiile de specialitate cu privire
la starea şi evoluţia medicală a beneficiarului;
7. participă, alături de membrii echipei multidisciplinare, la procesul de reevaluare a persoanei adulte cu
dizabilități în vederea încetării/continuării furnizării serviciilor de îngrijire la domiciliu;
8. consemnează rezultatele reevaluării în Fișa de reevaluare;
9.asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a
standardelor minime de calitate aplicabile şi a regulamentului de organizare și funcționare a centrului;
10.colaborează cu specialişti din alte servicii/centre în vederea soluţionării cazurilor, identificării de resurse
etc., cu avizul conducerii ierarhic superioare;
11.sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de nerespectare
a prevederilor regulamentului de organizare și funcționare a centrului etc.;
12.întocmeşte rapoarte periodice, sau ori de câte ori este nevoie, cu privire la activitatea derulată;
13.face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării legislaţiei;
14.îndeplineşte și alte atribuţii specifice prevăzute în procedurile de lucru, în standardul minim de calitate
aplicabil, în legislaţia în vigoare, în regulamentul de organizare şi funcţionare, în metodologiile de
organizare şi funcţionare, în alte regulamente aplicabile serviciului social, în dispoziţiile şi în notele interne
emise de către conducerea instituţiei şi acţionează conform dispoziţiilor trasate în situaţii speciale pentru
acoperirea nevoilor identificate;
15.respectă şi promovează drepturile persoanei adulte cu dizabilități, respectă şi promovează interesul
persoanei adulte cu dizabilități;
16.răspunde de elaborarea documentelor specifice domeniului propriu de activitate;
17.asigură confidenţialitatea informaţiilor la care are acces.
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Anexa nr. 6
Denumirea postului: ȘOFER
Atribuții:
1.efectuează transportul pe rutele şi traseele indicate în foaia de parcurs;
2.respectă normele de circulaţie pe drumurile publice, normele de protecţia muncii şi intervenţie în caz de
accidente;
3.predă autovehiculul împreună cu documentele justificative ale cursei după terminarea programului de
lucru.
4.sesizează în scris comisia tehnică în legatură cu orice defecțiune a autovehicului pe care îl conduce;
5.are obligația să anunțe șeful ierarhic cu 14 zile înainte să expire CASCO, RCA, ITP și ROVINIETA.
6.respectă şi promovează drepturile copilului, respectiv ale persoanei adulte cu handicap, respectă şi
promovează interesul superior al copilului, respectiv interesul persoanei adulte cu handicap;
7.răspunde de elaborarea documentelor specifice domeniului propriu de activitate;
8.asigură confidenţialitatea informaţiilor la care are acces;
9.îndeplineşte atribuţii specifice conform legislaţiei în vigoare, regulamentului de organizare şi funcţionare,
metodologiilor de organizare şi funcţionare, procedurilor de lucru, altor regulamente aplicabile serviciului
social, dispoziţiilor şi notelor interne emise de către conducerea instituţiei şi acţionează, conform
dispoziţiilor trasate, în situaţii speciale, pentru acoperirea nevoilor identificate.
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Anexa nr. 18
la HCJ nr._____/_____

Avizat,
Director General
Florin Stancu

Director General Adjunct
Asistență Socială-Protecția Copilului
Violeta Manea

REGULAMENT de organizare şi funcţionare
a serviciului social Casa de Tip Familial „Lucia”

Art. 1: Definiţie
(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social Casa de Tip
Familial “Lucia” din cadrul Direcției Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Dolj,
aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Dolj nr.____/_____________, 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 casei şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii legali/convenţionali,
vizitatori.

Art. 2: Identificarea serviciului social
Serviciul social Casa de Tip Familial “Lucia”, cod serviciu social 8790CR-C-I, este înfiinţat şi administrat
de furnizorul Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj, acreditat conform
Certificatului de acreditare nr. 000698/25.04.2014, deţine Licenţa de funcţionare definitivă/provizorie nr.
_________/________________, cu sediul în ________________________________________județul Dolj.

Art. 3: Scopul serviciului social
Scopul serviciului social Casa de Tip Familial “Lucia” este asigurarea accesului copilului cu
handicap/dizabilități, cu vârsta cuprinsă între 0 și 6 ani, lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinților
săi, cu dependență de îngrijiri în servicii de tip rezidențial specializate și pentru care s-a instituit o măsură de
protecție specială, la servicii specializate de găzduire, îngrijire, asistență medicală de specialitate, educație și
pregătire în vederea reintegrării sau integrării familiale și integrării/includerii sociale.
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Art. 4: Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare
(1) Serviciul social Casa de Tip Familial “Lucia” 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 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, precum şi ale altor acte normative secundare aplicabile domeniului.
De asemenea, pentru buna organizare și funcționare a serviciului social sunt aplicabile toate actele
normative incidente.
(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul nr. 25/2019 privind aprobarea standardelor minime de
calitate pentru serviciile sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție specială.
(3) Serviciul social Casa de Tip Familial “Lucia” este înfiinţat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Dolj nr.
______/_____________ şi funcţionează în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Dolj.
Art. 5: Principiile care stau la baza acordării serviciului social
(1) Serviciul social Casa de Tip Familial “Lucia” 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 “Lucia”
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 casei cu serviciul public de asistenţă socială.

Art. 6: Beneficiarii serviciilor sociale
(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Casa de Tip Familial “Lucia” sunt copiii cu vârsta între 0 și 6
ani, cu handicap/dizabilități, cu dependență de îngrijiri în servicii de tip rezidențial specializate, lipsiți
temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor lor, ca urmare a stabilirii, în condițiile legii, a măsurii
plasamentului.
(2) Condiţiile de acces/admitere în centru sunt următoarele:
a) Acte necesare la dosarul beneficiarului:
-decizia de instituire a măsurii de protecție;
-documentul care atestă dizabilitatea/încadrarea în grad de handicap, după caz;
-planul de abilitare-reabilitare emis de Serviciul de Evaluare Complexă a Copilului;
-certificat de orientare școlară, după caz;
-alte documente relevante pentru identificarea nevoilor copilului și acordarea suportului necesar.
b) Criterii de eligibilitate ale beneficiarilor:
-copil cu vârsta între 0 și 6 ani;
-copilul prezintă cel puţin o deficienţă/afectare funcţională completă datorată unei boli, unor tulburări sau
afecţiuni ale unei structuri şi/sau funcţii ale organismului;
-copilul are nevoie de îngrijiri medico-sociale din partea unei echipe multidisciplinare;
-sunt îndeplinite condițiile de instituire a măsurii de protecție specială în conformitate cu prevederile
legislației în vigoare.
c) Admiterea în cadrul Casei de Tip Familial “Lucia” se face în baza măsurii de plasament (plasament în
regim de urgență sau plasament) dispusă fie de directorul general al DGASPC Dolj, fie de Comisia pentru
Protecţia Copilului, fie de către instanţa judecătorească, în condițiile legislației în vigoare din România.
d) Casa de Tip Familial “Lucia” asigură beneficiarului serviciile necesare în baza unui contract de furnizare
servicii sociale, încheiat în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.
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Modelul contractului de furnizare servicii sociale este prezentat în anexa nr. 1 la prezentul Regulament.
Părţile contractante au posibilitatea modificării şi completării, după caz, a modelului de contract, acesta
putând cuprinde și alte clauze sau clauze specifice, în funcție de standardele minime de calitate aplicabile
fiecărui tip de serviciu, situația particulară a fiecărui beneficiar în parte și particularitățile (modul de
organizare și funcționare) centrului, cu respectarea legislației în vigoare și aprobarea conducerii Direcției
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj.
e) Comisia pentru Protecția Copilului sau, după caz, instanța care a dispus plasamentul copilului în condițiile
legii, va stabili, dacă este cazul, și cuantumul contribuției lunare a părinților la întreținerea acestuia, în
condițiile stabilite de Codul Civil.
În lipsa stabilirii unui cuantum al contribuției părinților la întreținerea copilului aflat în plasament, serviciile
sunt gratuite.
(3) Condiţii de încetare a serviciilor în cadrul Casei de Tip Familial “Lucia”:
Încetarea măsurii de protecție specială este dispusă în condițiile legislației în vigoare, în următoarele situații:
-copilul poate fi reintegrat în familie;
-în situația încuviințării adopției;
-copilul a împlinit vârsta de 7 ani, situație în care se vor face demersurile necesare pentru înlocuirea măsurii
de protecție specială din Casa de Tip Familial “Lucia” într-un alt serviciu de tip rezidențial, conform
nevoilor identificate ale copilului.
(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Casa de Tip Familial “Lucia” 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 conferite de legislația în vigoare.
(5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Casa de Tip Familial “Lucia” 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, precum și regulile generale de conduită, prevederile
regulamentare, metodologiile și procedurile de lucru din cadrul casei.
Art. 7 Activităţi şi funcţii
Principalele funcţii ale serviciului social Casa de Tip Familial “Lucia” sunt următoarele:
a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarelor
activităţi:
1.reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară/
familia/reprezentantul legal, după caz;
2.găzduire pe perioadă determinată;
3. asigurarea unei alimentații corespunzătoare din punct de vedere calitativ și cantitativ;
4.îngrijire personală;
5.asistență pentru sănătate;
6.educație non formală;
7.suport emotional și, după caz, consiliere psihologică;
8.activități de recreere-socializare.
b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre
domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi:
1. elaborarea misiunii centrului în scris, afişarea acesteia în cadrul serviciului;
2. realizarea de materiale informative;
3. colaborarea cu instituțiile relevante de la nivelul comunității;
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.asigură beneficiarilor asistență și suport în cunoașterea și exercitarea drepturilor lor;
2.promovează și ia măsuri pentru prevenirea și combaterea oricăror forme de tratament abuziv, neglijent,
degradant asupra beneficiarilor;
3.utilizează mijloace de informare și comunicare corecte, transparente și accesibile.
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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/reevaluari periodice a serviciilor prestate;
3.dezvoltarea, planificarea, implementarea și îmbunătățirea permanentă a activităților desfășurate în cadrul
casei;
4. măsurarea gradului de satisfacție a beneficiarilor;
5. exercitarea controlului managerial intern, în condițiile legislației în vigoare.
e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea următoarelor
activităţi:
1. întocmirea unui proiect de buget care sa reflecte nevoile casei;
2. solicitarea dotărilor necesare bunei funcționări a casei;
3. solicitarea resurselor umane în funcție de serviciile furnizate și legislația în vigoare;
4. întocmirea fișelor de post ale angajaților;
5. evaluarea performanțelor individuale ale angajaților;
6. elaborarea propunerilor de formare profesională.
Art. 8: Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal
(1) Serviciul social Casa de Tip Familial “Lucia” funcţionează cu un număr de 21 posturi, conform
prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean nr. ............/.................., din care:
a) personal de conducere: șef centru 1 post;
b) personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă; personal de specialitate şi auxiliar: 18 posturi;
c) personal cu funcţii administrative, gospodărire, întreţinere-reparaţii, deservire: 2 posturi;
d) voluntari: 6 posturi.
(2) Raportul angajat/beneficiar este de 1,75/1.

Art. 9: Personalul de conducere
(1) Personalul de conducere este asigurat de:
- şef centru;
(2) Atribuţiile personalului de conducere sunt:
a) atribuții generale:
1.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.;
2.elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor şi
întocmeşte informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale (DGASPC Dolj);
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3.propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi perfecţionare;
4.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, cu avizul prealabil al conducerii DGASPC Dolj;
5.întocmeşte raportul anual de activitate;
6.asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii centrului, precum și dintre angajații si
beneficiarii centrului;
7.propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice şi a numărului de personal cu
respectarea prevederilor legale;
8.desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii centrului în comunitate, cu avizul prealabil al conducerii
DGASPC Dolj;
9.ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor
beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce și aduce la cunoștința conducerii DGASPC Dolj
rezultatele analizei;
10.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;
11.organizează activitatea personalului (răspunde de prezența personalului din subordine și de verificarea
zilnică a condicilor de prezență; întocmește lunar graficul, foaia colectivă de prezență pe baza condicii de
prezenţă) şi asigură respectarea timpului de lucru şi a regulamentului de organizare şi funcţionare;
12.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, cu avizul/aprobarea
conducerii DGASPC Dolj;
13.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, cu avizul prealabil al conducerii DGASPC Dolj;
14.participă activ la numirea/eliberarea din funcţie a personalului din cadrul serviciului, în condiţiile legii;
15.întocmeşte proiectul bugetului propriu al serviciului şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar, în
limitele de competență conform legislației în vigoare și le înaintează spre aprobare conducerii DGASPC
Dolj;
16.asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi beneficiarilor a
prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare;
17.asigură (face demersurile necesare) pentru încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a
serviciilor sociale, după caz;
18.verifică întocmirea situațiilor statistice;
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19.răspunde de gestionarea şi arhivarea documentelor din cadrul centrului și colaborează cu structurile
specializate de la nivelul Direcției privind predarea acestora la arhiva instituției conform nomenclatorului
arhivistic;
20.identifică nevoile de la nivelul centrului și întocmește referate în vederea luării unor decizii de
îmbunătățire a activității și de dotare materială corespunzătoare a structurii organizatorice pe care o conduce;
21.răspunde de repartizarea sarcinilor personalului din subordine; coordonează și controlează realizarea
corectă și în termen a acestora;
22.răspunde de evaluarea activității profesionale a personalului din subordine, anual, și ori de câte ori este
nevoie;
23.elaborează fișele de post pentru personalul din subordine și răspunde de încărcarea echilibrată cu sarcini a
acestora;
24.participă la acțiunile instituției conform dispozițiilor date de șeful ierarhic superior;
25.programează concediile de odihnă pentru salariații din subordine și urmărește efectuarea acestora și, după
caz, propune rechemarea lor;
26.răspunde de înlocuirea personalului din subordine pe perioada concediilor de odihnă, concediilor
medicale, concediilor fără salariu etc., asigurând desfășurarea optimă a activității;
27.repartizează spre rezolvare corespondența și celelalte lucrări care intră în atribuțiile structurii
organizatorice pe care o conduce și îndrumă personalul din subordine în vederea rezolvării acestora în
termenul stabilit;
28.urmărește cunoașterea de către personalul din subordine a legislației specifice domeniului de activitate și
acționează în vederea respectării acesteia;
29.asigură îndrumare și asistență personalului din subordine în vederea realizării sarcinilor de serviciu și
participă la elaborarea sau, după caz, realizarea lucrărilor de complexitate sau importanță deosebită;
30.asigură în conformitate cu legislația în vigoare, respectarea normelor de disciplină de către salariații din
subordine și informează Directorul General de abaterile disciplinare săvârșite de salariații din subordine;
31.răspunde de confidențialitatea datelor și lucrărilor executate, stabilind reguli pentru personalul din
subordine pentru a fi păstrată confidențialitatea acestora;
32.asigură accesul la date a persoanelor din afara instituției (cu temă de control) și informează conducerea
despre modul și stadiul desfășurării controlului;
33.emite note interne pentru personalul din subordine;
34.răspunde de registrele care sunt întocmite în cadrul structurii organizatorice în ceea ce privește realitatea,
legalitatea și corectitudinea datelor ;
35.răspunde de circuitul documentelor de la nivelul structurii organizatorice pe care o conduce;
36.răspunde de elaborarea și respectarea procedurilor scrise și formalizate pentru activitățile desfășurate în
cadrul structurii organizatorice pe care o conduce;
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37.aduce la cunoștința personalului din subordine Regulamentul Intern, Regulamentul de Organizare și
Funcționare, Codul etic, Codul de conduită ale DGASPC Dolj, precum și procedurile operaționale, pe bază
de semnatură și răspunde de respectarea prevederilor acestora;
38.respectă prevederile Regulamentului Intern, Regulamentului de Organizare și Functionare, Codului etic,
Codului de conduită ale DGASPC Dolj, precum și prevederile procedurilor operaționale ale structurii
organizatorice pe care o conduce;
39.răspunde de organizarea și desfășurarea efectivă a verificării prezenței beneficiarilor în centru și
sesizează de îndată conducerea instituției și organele abilitate în situația identificării absenței
nemotivate/nejustificate a acestora;
40.primește și soluționează orice alte sarcini dispuse de seful ierarhic superior, pentru buna organizare și
desfășurare a activității la nivelul centrului ;
41.îndeplinește și alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil, precum și în actele
normative incidente organizării și desfășurării activității la nivelul centrului.
b.Atribuții de responsabil de proces al sistemului managementului calității:
1.elaborează procedurile operaționale;
2.colaborează îndeaproape cu RMC;
3.inițiază acțiuni de prevenire a apariției oricărei neconformități referitoare la servicii, procese și la sistemul
managementul calității;
4.identifică și înregistrează orice probleme referitoare la servicii, procese și la sistemul managementul
calității;
5.inițiază, recomandă sau furnizează soluții pe căi prestabilite;
6.verifică implementarea soluțiilor.
c.Atribuţii specifice implementării și/sau dezvoltării sistemului de control intern managerial:
c.1 Atribuții privind procedurile de sistem/operaționale:
1.stabilește obiectivele specifice și activitățile compartimentului;
2.dispune elaborarea evidenței activităților procedurale pentru procedurile de sistem/operaționale aplicabile
la nivelul compartimentului;
3.dispune transmiterea evidenței activităților procedurale pentru procedurile de sistem, Secretariatului
tehnic al Comisiei de Monitorizare;
4.stabilește persoanele responsabile cu elaborarea procedurilor de sistem/operaționale;
5.verifică Diagrama de proces;
6.verifică procedura de sistem/operaționale și o semnează;
7.retransmite procedura responsabilului cu elaborarea și actualizarea, ori de câte ori este cazul pentru
modificări și completări;
8.dispune transmiterea procedurii Secretariatului tehnic al Comisiei de Monitorizare;
9.dispune măsuri pentru actualizarea procedurilor de sistem/operaționale.
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c.2 Atribuții în procesul de gestionare a riscurilor:
-desemnează responsabilul cu riscurile de la nivelul compartimentului;
-analizează, evaluează şi decide asupra riscurilor incluse în Formularele de alertă a riscurilor;
-aprobă Registrul de riscuri la nivelul compartimentului;
-monitorizează implementarea măsurilor de control aferente Planului de măsuri, aprobat la nivelul entităţii,
prin Fişele de urmărire a riscurilor;
-aprobă Raportul anual privind procesul de gestionare a riscurilor pe compartiment, pe care îl transmite
Secretariatului tehnic al Comisiei de Monitorizare.
c.3 Alte atribuții în domeniul controlului managerial intern:
1.inventariază documentele şi fluxurile de informaţii care intră/ies din structurile organizatorice, respectiv
instituție, procesările care au loc, destinaţiile documentelor, fluxurile de comunicare între structurile
organizatorice din instituție, cu nivelele ierarhic superioare de management şi cu alte entităţi publice;
2.efectuează operaţiunea de autoevaluare a subsistemului de control intern managerial existent la nivelul
structurii organizatorice conduse, prin completarea chestionarului de autoevaluare prevăzut în legislația în
vigoare;
3.ia măsuri pentru îmbunătăţirea subsistemelor de control intern managerial din cadrul structurii
organizatorice conduse.
(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.
Art. 10: Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă. Personal de specialitate şi auxiliar
(1) Personalul de specialitate este:
-1 post medic (221101);
-1 post psiholog (263401);
-1 post educator (235203);
-5 posturi asistent medical (325901);
-10 posturi instructor educație (235204).
(2) Atribuţiile personalului de specialitate sunt prezentate în anexele nr. 2-6 care fac parte integrantă din
prezentul regulament.
-medic - vezi anexa nr.2, parte integrantă a prezentului regulament.
-psiholog - vezi anexa nr.3, parte integrantă a prezentului regulament
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-educator - vezi anexa nr.4, parte integrantă a prezentului regulament;
-asistent medical - vezi anexa nr.5, parte integrantă a prezentului regulament;
-instructor educație - vezi anexa nr.6, parte integrantă a prezentului regulament.
Art. 11:Personalul administrativ, gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire
(1) Personalul administrativ asigură activităţile auxiliare serviciului social:
-2 posturi muncitor calificat (bucătar);
(2) Atribuţiile personalului administrativ, gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire sunt prezentate în anexa
nr. 7, care face parte integrantă din prezentul regulament.
-muncitor calificat (bucătar) - vezi anexa nr. 7, parte integrantă a prezentului regulament.
Art. 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) contribuţia persoanelor beneficiare sau a întreţinătorilor acestora, după caz;
b) bugetul local al judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti;
c) bugetele locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, respectiv bugetele locale ale sectoarelor
municipiului Bucureşti;
d) bugetul de stat;
e) donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori juridice din ţară şi din străinătate;
f) fonduri externe rambursabile şi nerambursabile;
g) alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
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Anexa nr.1

Contract de furnizare servicii sociale
Nr__________/data___________________
Părţile contractante:

1. __________________________________ în calitate de manager de caz

în cadrul Serviciului

Management de Caz pentru Copil de la nivelul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului
Dolj, acronim D.G.A.S.P.C. Dolj - furnizor de servicii sociale, cu sediul în Craiova, b-dul Nicolae Titulescu,
nr. 22, judeţul Dolj, cod de înregistrare fiscală 17104359, certificatul de acreditare seria AF nr. 000698
și
2.

_______________________________,

domiciliat/domiciliată

în

localitatea

_______________,

str.__________________ nr________ , judeţul/sectorul ___________________________ , codul numeric
personal ________________________________, posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria _____________ nr.
________________, eliberat/eliberată la data de______________, în calitate de părinte/reprezentant legal
(conform

_____________________________________)

________________________________(numele

si

al

prenumele

copilului),

copilului
născut

la

data

de_______________CNP___________________________, denumit în continuare beneficiar

3.

_______________________________,

domiciliat/domiciliată

în

localitatea

_______________,

str.__________________ nr________ , judeţul/sectorul ___________________________ , codul numeric
personal ________________________________, posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria _____________ nr.
________________, eliberat/eliberată la data de______________, denumit în continuare beneficiar

(1) având în vedere:
-Planul individualizat de protectie nr.____________/_________;
-Evaluarea psiho-sociala/detaliată nr. ____________/_______________;
-S.C/Hot. CPC nr.________________/____________________.
(2)convin asupra următoarelor:
1.Definiţii:
1.1.contract de furnizare servicii sociale - actul juridic încheiat între o persoană fizică sau juridică, publică
ori privată, acreditată conform legii să acorde servicii sociale, denumită furnizor de servicii sociale, şi o
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persoană fizică aflată în situaţie de risc sau de dificultate socială, denumită beneficiar de servicii sociale,
care exprimă acordul de voinţă al acestora în vederea acordării de servicii sociale;
1.2.furnizor de servicii sociale - persoana fizică sau juridică, publică ori privată, acreditată conform legii în
vederea acordării de servicii sociale, prevăzută la art. 11 din Ordonanţa Guvernului nr. 68/2003 privind
serviciile sociale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 515/2003, cu modificările şi
completările ulterioare;
1.3.beneficiar de servicii sociale - persoana aflată în situaţie de risc şi de dificultate socială, împreună cu
familia acesteia, care necesită servicii sociale, conform planului individualizat de protectie;
1.4.servicii sociale - ansamblu de măsuri şi acţiuni realizate pentru a răspunde nevoilor sociale individuale,
familiale sau de grup, în vederea prevenirii şi depăşirii unor situaţii de dificultate, vulnerabilitate sau de
dependenţă pentru prezervarea autonomiei şi protecţiei persoanei, pentru prevenirea marginalizării şi
excluziunii sociale, pentru promovarea incluziunii sociale şi în scopul creşterii calităţii vieţii, definite în
condiţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului 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 furnizorului 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 protectie - modificarea sau completarea adusă PIP
pe baza rezultatelor reevaluării situaţiei beneficiarului de servicii sociale;
1.7.contribuţia beneficiarului de servicii sociale - cotă-parte din costul total al serviciului/serviciilor
acordat/acordate de furnizorul de servicii sociale, în funcţie de tipul serviciului şi de situaţia materială a
beneficiarului de servicii sociale, şi care poate fi în bani, 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 îndeplini valorificându-şi maximal potenţialul psiho-fizic;
1.9.standarde minime obligatorii - ansamblul de cerinţe privind calitatea îngrijirii, cadrul organizatoric şi
material, resursele umane şi financiare în vederea atingerii nivelului de performanţă obligatoriu pentru toți
furnizorii de servicii sociale specializate, aprobate în condiţiile legii;
1.10.modificări de drept ale contractului de furnizare servicii - modificările aduse contractelor de furnizare
servicii în mod independent de voinţa părţilor, în temeiul prevederilor unui act normativ;
1.11.forţa majoră - eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinii
acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi,
respectiv, îndeplinirea acestuia;
1.12.evaluarea iniţială - activitatea de identificare/determinare a naturii cauzelor, a stării actuale de
dezvoltare şi de integrare socială a beneficiarului de servicii sociale, precum şi a prognosticului acestora,
efectuată prin utilizarea de metode şi tehnici specifice profesiilor sociale, de către furnizorul de servicii
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sociale. Scopurile evaluării sunt cunoaşterea şi înţelegerea problemelor cu care se confruntă beneficiarul de
servicii sociale şi identificarea măsurilor iniţiale pentru elaborarea planului iniţial de măsuri;
1.13. planul individualizat de protectie (PIP)- document prin care se realizează planificarea serviciilor,
prestaţiilor şi măsurilor de protecţie specială a copilului, pe baza evaluării psihosociale a acestuia şi a
familiei sale, în vederea integrării copilului care a fost separat de familia sa, într-un mediu familial stabil
permanent, în cel mai scurt timp posibil.
1.14.evaluarea detaliată - activitatea de investigare şi analiză a stării actuale de dezvoltare şi de integrare
socială a beneficiarului de servicii sociale, a cauzelor care au generat şi care întreţin situaţia de dificultate în
care acesta se află, precum şi a prognosticului acestora, utilizându-se instrumente şi tehnici standardizate
specifice domeniilor: asistenţă socială, psihologic, educaţional, medical, juridic.

2.Obiectul contractului
2.1.) Obiectul contractului îl constituie acordarea serviciilor prevăzute în Planul Individualizat de Protecție
2.2.) Descrierea serviciilor sociale acordate de furnizorul de servicii sociale:
Conform Planului Individualizat de Protecție
3.Costurile serviciilor sociale acordate şi contribuţia beneficiarului de servicii sociale
3.1.Costul total pe lună al serviciilor sociale prevăzute la pct. 2 este : conform legii.
3.2.Costul pe lună pentru fiecare serviciu social acordat este după cum urmează:
- pentru serviciile prevăzute în Planul Individualizat de Protecție costul pe lună este: conform legii
3.3.Contribuţia beneficiarului pentru serviciile sociale primite este după cum urmează:
Conform S.C/Hot. CPC nr.________________/____________________.
3.4.Contribuţia beneficiarului de servicii sociale nu va influenţa acordarea serviciilor sociale şi nu va
îngreuna posibilitatea acestuia de a ieşi din starea de dificultate.

4.Durata contractului
4.1.Prezentul contract intră în vigoare de la data semnării lui de către părți și este valabil pe perioada
implementării planului individualizat de protecție.

5.Etapele procesului de acordare a serviciilor sociale:
5.1 implementarea măsurilor prevăzute în planul individualizat de protectie
5.2 reevaluarea periodică a situației beneficiarului de servicii sociale
5.3 revizuirea planului individualizat de protectie în vederea adaptării serviciilor sociale la nevoile
beneficiarului.
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6.Drepturile furnizorului de servicii sociale:
6.1.de a verifica veridicitatea informaţiilor primite de la beneficiarul de servicii sociale;
6.2.de a sista acordarea serviciilor sociale către beneficiar în cazul în care constată că acesta i-a furnizat
informaţii eronate;
6.3.de a utiliza, în condiţiile legii, date denominalizate în scopul întocmirii de statistici pentru dezvoltarea
serviciilor sociale.
7.Obligaţiile furnizorului de servicii sociale:
7.1.să respecte drepturile şi libertăţile fundamentale ale beneficiarului în acordarea serviciilor sociale,
precum şi drepturile beneficiarului de servicii sociale, rezultate din prezentul contract;
7.2.să acorde servicii sociale prevăzute în planul individualizat de protectie, cu respectarea acestuia şi a
standardelor minime obligatorii;
7.3.să depună toate diligentele pentru a asigura beneficiarul de continuitatea serviciilor sociale furnizate, în
cazurile de încetare a prezentului contract prevăzute la pct. 12.1 şi 13.1 lit. a) şi d); asigurarea continuităţii
serviciilor sociale se va realiza şi prin subcontractare şi cesiune de servicii sociale;
7.4.să fie receptiv şi să ţină cont de toate eforturile beneficiarului de servicii sociale în îndeplinirea
obligaţiilor contractuale şi să considere că beneficiarul şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale în măsura în
care a depus toate eforturile;
7.5.să informeze beneficiarul de servicii sociale asupra:
- conţinutului serviciilor sociale şi condiţiilor de acordare a acestora;
- oportunităţii acordării altor servicii sociale;
- listei la nivel local cuprinzând furnizorii acreditaţi să acorde servicii sociale;
- regulamentului de ordine internă;
- oricărei modificări de drept a contractului;
7.6.să reevalueze periodic situaţia beneficiarului de servicii sociale, şi, după caz, să completeze şi/sau să
revizuiască planul individualizat de protectie exclusiv în interesul acestuia;
7.7.să respecte, conform legii, confidenţialitatea datelor şi informaţiilor referitoare la beneficiarul de servicii
sociale;
7.8.să ia în considerare dorinţele şi recomandările obiective ale beneficiarului cu privire la acordarea
serviciilor sociale;
7.9.să utilizeze contribuţia beneficiarului de servicii sociale exclusiv pentru acoperirea cheltuielilor legate de
acordarea serviciilor sociale;
7.10.de a informa serviciul public de asistenţă în a cărui rază teritorială locuieşte beneficiarul asupra
nevoilor identificate şi serviciilor sociale propuse a fi acordate.
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8.Drepturile beneficiarului
8.1.În procesul de acordare a serviciilor sociale prevăzute la pct. 2, furnizorul de servicii sociale va respecta
drepturile şi libertăţile fundamentale ale beneficiarului de servicii sociale.
8.2.Beneficiarul are următoarele drepturi contractuale:
a)de a primi servicii sociale prevăzute în planul individualizat de protectie;
b)de a i se asigura continuitatea serviciilor sociale atât timp cât se menţin condiţiile care au generat situaţia
de dificultate;
c)de a refuza, în condiţii obiective, primirea serviciilor sociale;
d)de a fi informat, în timp util şi în termeni accesibili, asupra:
- drepturilor sociale, măsurilor legale de protecţie şi asupra situaţiilor de risc;
- modificărilor intervenite în acordarea serviciilor sociale;
- oportunităţii acordării altor servicii sociale;
- listei la nivel local cuprinzând furnizorii acreditaţi să acorde servicii sociale;
- regulamentului de ordine internă;
e)de a participa la evaluarea serviciilor sociale primite şi la luarea deciziilor privind intervenţia socială care i
se aplică, putând alege variante de intervenţie, dacă ele există;
f)dreptul de a avea acces la propriul dosar în condițiile legii;
g)de a-şi exprima nemulţumirea cu privire la acordarea serviciilor sociale.
9. Obligaţiile beneficiarului:
9.1.să participe activ în procesul de furnizare a serviciilor sociale şi la reevaluarea şi revizuirea planului
individualizat de protectie, în raport cu vârsta, situația de dependență,etc;
9.2.să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitatea şi situaţia familială, medicală, economică şi
socială şi să permită furnizorului de servicii sociale verificarea veridicităţii acestora;
9.3.să respecte termenele şi clauzele stabilite în cadrul planului individualizat de protecție;
9.4.să anunţe orice modificare intervenită în legătură cu situaţia sa personală pe parcursul acordării
serviciilor sociale;
9.5.să respecte regulamentul de ordine internă al furnizorului de servicii sociale (reguli de comportament,
program, persoanele de contact etc.), prevederile regulamentului de organizare și funcționare, precum și
regulile generale de conduită, metodologiile și procedurile de lucru din cadrul serviciului;
10. Soluţionarea reclamaţiilor
10.1.Beneficiarul are dreptul de a formula verbal şi/sau în scris reclamaţii cu privire la acordarea serviciilor
sociale.
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10.2.Reclamaţiile pot fi adresate furnizorului de servicii sociale direct sau prin intermediul oricărei persoane
din cadrul echipei de implementare a planului individualizat de protectie.
10.3.Furnizorul de servicii sociale are obligaţia de a analiza conţinutul reclamaţiilor, consultând atât
beneficiarul de servicii sociale, cât şi specialiştii implicaţi în implementarea planului individualizat de
protectie şi de a formula răspuns în termen de maximum 10 zile de la primirea reclamaţiei.
10.4.Dacă beneficiarul de servicii sociale nu este mulţumit de soluţionarea reclamaţiei, acesta se poate
adresa în scris Comisiei de mediere socială de la nivelul judeţului Dolj , care va clarifica prin dialog
divergenţele dintre părţi sau, după caz, instanţei de judecată competente.

11.Litigii
11.1.Litigiile născute în legătură cu încheierea, executarea, modificarea şi încetarea ori 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 furnizorul de servicii sociale şi
beneficiarul de servicii sociale nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate
solicita Comisiei de mediere socială mijlocirea soluţionării divergenţelor sau se poate adresa instanţelor
judecătoreşti competente.

12. Rezilierea contractului
12.1.Constituie motiv de reziliere a prezentului contract următoarele:
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 către beneficiarul de servicii sociale a regulamentului de ordine interioară
al furnizorului de servicii sociale;
c)încălcarea de către furnizorul de servicii sociale a prevederilor legale cu privire la serviciile sociale, dacă
este invocată de beneficiarul de servicii sociale;
d)retragerea autorizaţiei de funcţionare sau a acreditării furnizorului de servicii sociale;
e)limitarea domeniului de activitate pentru care furnizorul de servicii sociale a fost acreditat, în măsura în
care este afectată acordarea serviciilor către beneficiarul de servicii sociale;
f)schimbarea obiectului de activitate al furnizorului de servicii sociale, în măsura în care este afectată
acordarea serviciilor către beneficiarul de servicii sociale.

13.Încetarea contractului
13.1.Constituie motiv de încetare a prezentului contract următoarele:
a)expirarea duratei pentru care a fost încheiat contractul;
b)acordul părţilor privind încetarea contractului;
c)scopul contractului a fost atins;
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d)forţa majoră, dacă este invocată.
14.Dispoziţii finale
14.1.Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului contract, de a conveni 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.
14.2.Prevederile prezentului contract se vor completa cu prevederile legislaţiei în vigoare în domeniu.
14.3.Limba care guvernează prezentul contract este limba română.
14.4.Prezentul contract va fi interpretat conform legilor din România.
14.5.Furnizorul de servicii sociale realizează monitorizarea şi evaluarea serviciilor sociale acordate.
*) Anexe la contract:
-Planul individualizat de protectie nr.____________/_________;
-Evaluarea psiho-sociala/detaliată nr. ____________/_______________;
-S.C/Hot. CPC nr._____________/_______________
-Reevaluarea nr._______________/______________.
Prezentul contract de furnizare servicii a fost încheiat în ………. exemplare.

Furnizor de servicii sociale
DGASPC Dolj
Părinte/reprezentant legal

Manager de caz
Nume si prenume________________

Nume si prenume________________

Semnatura_____________________

Semnatura_____________________

Beneficiar
Nume și prenume________________
Semnătura______________________

18

Anexa nr. 2
Denumirea postului: MEDIC
Atribuții:
1.organizează și răspunde de activitatea de asistență medicală acordată tuturor beneficiarilor centrului;
2.efectuează examenul general al beneficiarilor la admiterea în serviciul social şi consemnează rezultatele
evaluării;
3.asigură consultaţiile medicale, stabileşte diagnosticul şi tratamentul afecţiunilor intercurente;
4.acordă beneficiarilor asistenţă medicală curentă şi de urgenţă;
5.organizează și răspunde de evidența documentelor medicale întocmite în procesul de acordare a serviciilor
de asistență medicală pentru beneficiarii centrului;
6.controlează și răspunde de calitatea meniurilor pregătite, precum și de respectarea rației individuale;
7.stabilește regimurile alimentare pentru beneficiari, în funcție de afecțiunile acestora;
8.împreună cu asistentul farmacist stabilește necesarul de medicamente și materiale sanitare pentru
beneficiari;
9.organizează, controlează și răspunde de aplicarea normelor de igienă și sănătate publică;
10.efectuează ancheta epidemiologică preliminară în cazul apariției unor focare de boli transmisibile;
11.depistează, izolează și declară orice boală infecto-contagioasă;
12.ia măsuri pentru trimiterea la medicul specialist a beneficiarilor, atunci când situația o impune;
13.colaborează permanent cu medicul de familie al beneficiarului în vederea satisfacerii nevoilor individuale
de sănătate;
14.asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a
standardelor minime de calitate aplicabile şi a regulamentului de organizare și funcționare a centrului;
15.colaborează cu specialişti din alte servicii/centre în vederea soluţionării cazurilor, identificării de resurse
etc., cu avizul conducerii ierarhic superioare;
16.monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;
17.sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de nerespectare
a prevederilor regulamentului de organizare și funcționare a centruluietc.;
18.întocmeşte rapoarte periodice, sau ori de câte ori este nevoie, cu privire la activitatea derulată;
19.face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării legislaţiei;
20.îndeplineşte și alte atribuţii specifice prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil, în legislaţia în
vigoare, în regulamentul de organizare şi funcţionare, în metodologiile de organizare şi funcţionare, în
procedurile de lucru, în alte regulamente aplicabile serviciului social, în dispoziţiile şi în notele interne
emise de către conducerea instituţiei şi acţionează, conform dispoziţiilor trasate în situaţii speciale pentru
acoperirea nevoilor identificate;
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21.respectă şi promovează drepturile copilului, respectiv ale persoanei adulte cu handicap, respectă şi
promovează interesul superior al copilului, respectiv interesul persoanei adulte cu handicap;
22.răspunde de elaborarea documentelor specifice domeniului propriu de activitate;
23.asigură confidenţialitatea informaţiilor la care are acces.
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Anexa nr. 3

Denumirea postului: PSIHOLOG
Atribuții:
1.desfășoară activități de observare, evaluare/reevaluare, diagnostic, intervenție de specialitate, consiliere
individuală și de grup, terapie individuală și de grup a beneficiarilor și folosește suporturile metodologice
adecvate;
2.respectă condițiile deontologice specifice profesiei de psiholog;
3.participă la procesul de evaluare periodică în cadrul echipei multidisciplinare;
4.asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a
standardelor minime de calitate aplicabile şi a regulamentului de organizare și funcționare a centrului;
5.colaborează cu specialişti din alte servicii/centre în vederea soluţionării cazurilor, identificării de resurse
etc., cu avizul conducerii ierarhic superioare;
6.monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;
7.sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de nerespectare a
prevederilor regulamentului de organizare și funcționare a centrului etc.;
8.întocmeşte rapoarte periodice, sau ori de câte ori este nevoie, cu privire la activitatea derulată;
9.face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării legislaţiei;
10.îndeplineşte și alte atribuţii specifice prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil, în legislaţia în
vigoare, în regulamentul de organizare şi funcţionare, în metodologiile de organizare şi funcţionare, în
procedurile de lucru, în alte regulamente aplicabile serviciului social, în dispoziţiile şi în notele interne
emise de către conducerea instituţiei şi acţionează, conform dispoziţiilor trasate în situaţii speciale pentru
acoperirea nevoilor identificate;
11.respectă şi promovează drepturile copilului, respectiv ale persoanei adulte cu handicap, respectă şi
promovează interesul superior al copilului, respectiv interesul persoanei adulte cu handicap;
12.răspunde de elaborarea documentelor specifice domeniului propriu de activitate;
13.asigură confidenţialitatea informaţiilor la care are acces.
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Anexa nr. 4

Denumirea postului: EDUCATOR
Atribuții:
1.participă alături de ceilalți specialiști la întocmirea evaluării detaliate a beneficiarilor;
2.participă și răspunde, alături de ceilalți specialiști, de realizarea și îndeplinirea Programului personalizat de
interventie, în funcţie de nevoile şi particularităţile fiecărui copil în parte, conform competențelor și limitelor
profesiunii sale ;
3.participa la organizarea și desfășurarea activității educative recuperatorii;
4.organizează și asigură petrecerea timpului liber al copiilor din unitate;
5.elaborează și prezintă conducerii necesarul de materiale didactice necesare beneficiarilor de care se ocupă;
6.răspunde de securitatea și integritatea copiilor în timpul programului de lucru.
7. asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a
standardelor minime de calitate aplicabile şi a regulamentului de organizare și funcționare a casei;
8. colaborează cu specialişti din alte servicii/centre în vederea soluţionării cazurilor, identificării de resurse
etc., cu avizul conducerii ierarhic superioare;
9.monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;
10.sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de nerespectare
a prevederilor regulamentului de organizare și funcționare a casei etc.;
11.întocmeşte rapoarte periodice, sau ori de câte ori este nevoie, cu privire la activitatea derulată;
12. face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării
legislaţiei;
13. îndeplineşte și alte atribuţii specifice prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil, în legislaţia în
vigoare, în regulamentul de organizare şi funcţionare, în metodologiile de organizare şi funcţionare, în
procedurile de lucru, în alte regulamente aplicabile serviciului social, în dispoziţiile şi în notele interne
emise de către conducerea instituţiei şi acţionează,conform dispoziţiilor trasate în situaţii speciale pentru
acoperirea nevoilor identificate.
14. respectă şi promovează drepturile copilului, respectiv ale persoanei adulte cu handicap, respectă şi
promovează interesul superior al copilului, respectiv interesul persoanei adulte cu handicap;
15. răspunde de elaborarea documentelor specifice domeniului propriu de activitate;
16. îndeplinește, conform dispoziției directorului general, atribuții de gestionar;
17. asigură confidenţialitatea informaţiilor la care are acces.
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Anexa nr. 5

Denumirea postului: ASISTENT MEDICAL
Atribuții:
1. supraveghează starea de sănătate a beneficiarilor aflaţi sub măsură de protecţie în cadrul serviciului;
2.efectuează sau participă, după caz, la acordarea serviciilor medicale beneficiarilor;
3. ține evidența materialelor și medicamentelor folosite din aparatul de urgenta;
4.colaborează și respectă indicațiile medicului de familie la care sunt înscriși beneficiarii;
5. efectuează triajul medical al beneficiarilor;
6. supraveghează evoluția stării de sănătate a beneficiarilor;
7. asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a
standardelor minime de calitate aplicabile şi a regulamentului de organizare și funcționare a casei;
8. colaborează cu specialişti din alte servicii/centre în vederea soluţionării cazurilor, identificării de resurse
etc., cu avizul conducerii ierarhic superioare;
9.monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;
10.sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de nerespectare
a prevederilor regulamentului de organizare și funcționare a casei etc.;
11.întocmeşte rapoarte periodice, sau ori de câte ori este nevoie, cu privire la activitatea derulată;
12.face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării legislaţiei;
13.îndeplineşte și alte atribuţii specifice prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil, în legislaţia în
vigoare, în regulamentul de organizare şi funcţionare, în metodologiile de organizare şi funcţionare, în
procedurile de lucru, în alte regulamente aplicabile serviciului social, în dispoziţiile şi în notele interne
emise de către conducerea instituţiei şi acţionează,conform dispoziţiilor trasate în situaţii speciale pentru
acoperirea nevoilor identificate;
14.respectă şi promovează drepturile copilului, respectiv ale persoanei adulte cu handicap, respectă şi
promovează interesul superior al copilului, respectiv interesul persoanei adulte cu handicap;
15.răspunde de elaborarea documentelor specifice domeniului propriu de activitate;
16.asigură confidenţialitatea informaţiilor la care are acces.
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Anexa nr. 6

Denumirea postului: INSTRUCTOR EDUCAȚIE
Atribuții:
1.asigură și răspunde de igiena beneficiarilor;
2.asigură și răspunde de igiena spațiilor destinate beneficiarilor;
3.asigură suport în alimentarea beneficirilor în funcție de nevoile acestora;
4.asigură activitățile de îmbrăcare/dezbrăcare a beneficiarilor, după caz;
5.asigură igiena echipamentului și a cazarmamentului destinat beneficiarilor;
6.respectă procedurile de manipulare a materialelor sanitare, materialelor de curățenie și a deșeurilor de
orice tip;
7.asigură suportul necesar în desfășurarea tuturor activităților beneficiarilor;
8.oferă asistență și consiliere în efectuarea temelor pentru a asigura o pregătire optimă a elevilor, în
conformitate cu standardele școlare;
9.răspunde de securitatea și integritatea beneficiarilor în timpul programului de lucru, având obligația
supravegherii permanente a acestora;
10.cunoaște particularitățile de vârstă și diferențele individuale de conduită ale beneficiarilor, astfel încât să
poată stabili o comunicare și relații adecvate cu aceștia;
11.abordează relațiile cu beneficiarii în mod nediscriminator, fără antipatii sau favoritisme;
12.asigură, după caz, prepararea hranei, conform meniului aprobat şi cu respectarea procedurilor de
alimentaţie;
13.cunoaște, respectă și aplică procedurile de sesizare și reclamare și le aduce la cunoștința celor ce solicită
acest lucru ori de câte ori este nevoie;
14.asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a
standardelor minime de calitate aplicabile şi a regulamentului de organizare și funcționare a casei;
15.colaborează cu specialişti din alte servicii/centre în vederea soluţionării cazurilor, identificării de resurse
etc., cu avizul conducerii ierarhic superioare;
16.monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;
17.sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de nerespectare
a prevederilor regulamentului de organizare și funcționare a casei etc.;
18.întocmeşte rapoarte periodice, sau ori de câte ori este nevoie, cu privire la activitatea derulată;
19.face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării legislaţiei;
20.îndeplineşte și alte atribuţii specifice prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil, în legislaţia în
vigoare, în regulamentul de organizare şi funcţionare, în metodologiile de organizare şi funcţionare, în
procedurile de lucru, în alte regulamente aplicabile serviciului social, în dispoziţiile şi în notele interne
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emise de către conducerea instituţiei şi acţionează, conform dispoziţiilor trasate în situaţii speciale pentru
acoperirea nevoilor identificate;
21.respectă şi promovează drepturile copilului, respectiv ale persoanei adulte cu handicap, respectă şi
promovează interesul superior al copilului, respectiv interesul persoanei adulte cu handicap;
22.răspunde de elaborarea documentelor specifice domeniului propriu de activitate;
23.îndeplinește, conform dispoziției directorului general, atribuții de gestionar;
24.asigură confidenţialitatea informaţiilor la care are acces.
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Anexa nr. 7
Denumirea postului: MUNCITOR CALIFICAT (BUCĂTAR)
Atribuții:
1.asigură prepararea hranei, conform meniului aprobat şi cu respectarea procedurilor de alimentaţie;
2.asigură respectarea normativelor sanitare în vigoare în ceea ce priveşte prepararea alimentelor şi asigură
igiena în spaţiile de prelucrare şi preparare a hranei şi servire a meselor;
3.participă la întocmirea meniului săptămânal;
4.ține cont de nivelul de perisabilitate și termenul de valabilitate al alimentelor;
5.este responsabil de scoaterea imediată din uz a produselor alimentare ce nu corespund organoleptic;
6.recoltează probele alimentare pe care le pastrează în frigider, conform normelor legale în vigoare;
7.răspunde de pregătirea la timp a mesei şi de calitatea meniului;
8.respectă şi promovează drepturile copilului, respectiv ale persoanei adulte cu handicap, respectă şi
promovează interesul superior al copilului, respectiv interesul persoanei adulte cu handicap;
9.răspunde de elaborarea documentelor specifice domeniului propriu de activitate;
10.asigură confidenţialitatea informaţiilor la care are acces;
11.îndeplineşte atribuţii specifice conform legislaţiei în vigoare, regulamentului de organizare şi funcţionare,
metodologiilor de organizare şi funcţionare, procedurilor de lucru, altor regulamente aplicabile serviciului
social, dispoziţiilor şi notelor interne emise de către conducerea instituţiei şi acţionează, conform
dispoziţiilor trasate, în situaţii speciale, pentru acoperirea nevoilor identificate.
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Anexa nr. 19
la HCJ nr._____/_____

Avizat,
Director General
Florin Stancu

Director General Adjunct
Asistență Socială-Protecția Copilului
Violeta Manea

REGULAMENT de organizare şi funcţionare
a serviciului social Casa de Tip Familial „Antonia”

Art. 1: Definiţie
(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social Casa de Tip
Familial “Antonia” din cadrul Direcției Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC)
Dolj, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Dolj nr.____/_____________, 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 casei şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii legali/convenţionali,
vizitatori.

Art. 2: Identificarea serviciului social
Serviciul social Casa de Tip Familial “Antonia”, cod serviciu social 8790CR-C-I, este înfiinţat şi
administrat de furnizorul Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj, acreditat
conform

Certificatului

de

acreditare

nr.

000698/25.04.2014,

deţine

Licenţa

de

funcţionare

definitivă/provizorie nr. _________/________________, cu sediul în _____________________________,
județul Dolj.

Art. 3: Scopul serviciului social
Scopul serviciului social Casa de Tip Familial “Antonia” este asigurarea accesului copilului cu
handicap/dizabilități, lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinților săi și pentru care s-a instituit o
măsură de protecție specială, la servicii specializate de găzduire, îngrijire, reabilitare, educație și pregătire în
vederea reintegrării sau integrării familiale și integrării/includerii sociale.
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Art. 4: Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare
(1) Serviciul social Casa de Tip Familial “Antonia” 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 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, precum şi ale altor acte normative secundare aplicabile domeniului.
De asemenea, pentru buna organizare și funcționare a serviciului social sunt aplicabile toate actele
normative incidente.
(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul nr. 25/2019 privind aprobarea standardelor minime de
calitate pentru serviciile sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție specială.
(3) Serviciul social Casa de Tip Familial “Antonia” este înfiinţat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Dolj
nr. ______/_____________ şi funcţionează în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Dolj.
Art. 5: Principiile care stau la baza acordării serviciului social
(1) Serviciul social Casa de Tip Familial “Antonia” 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
“Antonia” 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 cu serviciul public de asistenţă socială.

Art. 6: Beneficiarii serviciilor sociale
(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Casa de Tip Familial “Antonia” sunt copiii/tinerii cu
handicap/dizabilități, lipsiți, temporar sau definitiv, de ocrotirea părinţilor lor, ca urmare a stabilirii, în
condițiile legii, a măsurii plasamentului.
(2) Condiţiile de acces/admitere în centru sunt următoarele:
a) Acte necesare la dosarul beneficiarului:
-decizia de instituire a măsurii de protecție;
-documentul care atestă dizabilitatea/încadrarea în grad de handicap, după caz;
-planul de abilitare-reabilitare emis de Serviciul de Evaluare Complexă a Copilului;
-certificat de orientare școlară, după caz;
-alte documente relevante pentru identificarea nevoilor copilului și acordarea suportului necesar.
b) Criterii de eligibilitate ale beneficiarilor:
-copii cu vârsta între 7 și 18 ani, precum și tineri cu vârsta de până la 26 de ani care își continuă studiile o
singură dată la o formă de învățământ de zi;
-existența dizabilității și/sau a certificatului de încadrare în grad de handicap;
-copilului nu i s-a putut asigura protecția, ocrotirea și îngrijirea în familie sau în cadrul altor servicii din
comunitate.
c) Admiterea în cadrul Casei de Tip Familial “Antonia” se face în baza măsurii de plasament (plasament în
regim de urgență sau plasament) dispusă fie de directorul general al DGASPC Dolj, fie de Comisia pentru
Protecţia Copilului, fie de către instanţa judecătorească, în condițiile legislației în vigoare din România.
d) Casa de Tip Familial “Antonia” asigură beneficiarului serviciile necesare în baza unui contract de
furnizare servicii sociale, încheiat în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.
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Modelul contractului de furnizare servicii sociale este prezentat în anexa nr. 1 la prezentul Regulament.
Părţile contractante au posibilitatea modificării şi completării, după caz, a modelului de contract, acesta
putând cuprinde și alte clauze sau clauze specifice, în funcție de standardele minime de calitate aplicabile
fiecărui tip de serviciu, situația particulară a fiecărui beneficiar în parte și particularitățile (modul de
organizare și funcționare) centrului, cu respectarea legislației în vigoare și aprobarea conducerii Direcției
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj.
e) Comisia pentru Protecția Copilului sau, după caz, instanța care a dispus plasamentul copilului/tânărului în
condițiile legii, va stabili, dacă este cazul, și cuantumul contribuției lunare a părinților la întreținerea
acestuia, în condițiile stabilite de Codul Civil.
În lipsa stabilirii unui cuantum al contribuției părinților la întreținerea copilului/tânărului aflat în plasament,
serviciile sunt gratuite.
(3) Condiţii de încetare a serviciilor în cadrul Casei de Tip Familial “Antonia”:
Încetarea măsurii de protecție specială este dispusă în condițiile legislației în vigoare, în următoarele situații:
-copilul poate fi reintegrat în familie;
-în situația încuviințării adopției;
-copilul a împlinit vârsta de 18 ani și nu urmează o formă de învățământ, respectiv tânărul a împlinit vârsta
de 26 de ani, situații în care se asigură transferul în sistemul de protecție pentru persoane adulte cu
dizabilități.
(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Casa de Tip Familial “Antonia” 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 conferite de legislația în vigoare.
(5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Casa de Tip Familial “Antonia” 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, precum și regulile generale de conduită, prevederile
regulamentare, metodologiile și procedurile de lucru din cadrul casei.
Art. 7 Activităţi şi funcţii
Principalele funcţii ale serviciului social Casa de Tip Familial “Antonia” sunt următoarele:
a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarelor
activităţi:
1.reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară/
familia/reprezentantul legal, după caz;
2.găzduire pe perioadă determinată;
3. asigurarea unei alimentații corespunzătoare din punct de vedere calitativ și cantitativ;
4.îngrijire personală;
5.asistență pentru sănătate;
6.educație non formală;
7.suport emotional și, după caz, consiliere psihologică;
8.activități de recreere-socializare.
b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre
domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi:
1. elaborarea misiunii centrului în scris, afişarea acesteia în cadrul serviciului;
2. realizarea de materiale informative;
3. colaborarea cu instituțiile relevante de la nivelul comunității;
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.asigură beneficiarilor asistență și suport în cunoașterea și exercitarea drepturilor lor;
2.promovează și ia măsuri pentru prevenirea și combaterea oricăror forme de tratament abuziv, neglijent,
degradant asupra beneficiarilor;
3.utilizează mijloace de informare și comunicare corecte, transparente și accesibile.
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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/reevaluari periodice a serviciilor prestate;
3.dezvoltarea, planificarea, implementarea și îmbunătățirea permanentă a activităților desfășurate în cadrul
casei;
4. măsurarea gradului de satisfacție a beneficiarilor;
5. exercitarea controlului managerial intern, în condițiile legislației în vigoare.
e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea următoarelor
activităţi:
1. întocmirea unui proiect de buget care sa reflecte nevoile casei;
2. solicitarea dotărilor necesare bunei funcționări a casei;
3. solicitarea resurselor umane în funcție de serviciile furnizate și legislația în vigoare;
4. întocmirea fișelor de post ale angajaților;
5. evaluarea performanțelor individuale ale angajaților;
6. elaborarea propunerilor de formare profesională.
Art. 8: Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal
(1) Serviciul social Casa de Tip Familial “Antonia” funcţionează cu un număr de 21 posturi, conform
prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean nr. ............/.................., din care:
a) personal de conducere: șef centru 1 post;
b) personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă; personal de specialitate şi auxiliar: 18 posturi;
c) personal cu funcţii administrative, gospodărire, întreţinere-reparaţii, deservire: 2 posturi;
d) voluntari: 6 posturi.
(2) Raportul angajat/beneficiar este de 1,75/1.

Art. 9: Personalul de conducere
(1) Personalul de conducere este asigurat de:
- şef centru;
(2) Atribuţiile personalului de conducere sunt:
a) atribuții generale:
1.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.;
2.elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor şi
întocmeşte informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale (DGASPC Dolj);
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3.propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi perfecţionare;
4.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, cu avizul prealabil al conducerii DGASPC Dolj;
5.întocmeşte raportul anual de activitate;
6.asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii centrului, precum și dintre angajații si
beneficiarii centrului;
7.propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice şi a numărului de personal cu
respectarea prevederilor legale;
8.desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii centrului în comunitate, cu avizul prealabil al conducerii
DGASPC Dolj;
9.ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor
beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce și aduce la cunoștința conducerii DGASPC Dolj
rezultatele analizei;
10.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;
11.organizează activitatea personalului (răspunde de prezența personalului din subordine și de verificarea
zilnică a condicilor de prezență; întocmește lunar graficul, foaia colectivă de prezență pe baza condicii de
prezenţă) şi asigură respectarea timpului de lucru şi a regulamentului de organizare şi funcţionare;
12.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, cu avizul/aprobarea
conducerii DGASPC Dolj;
13.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, cu avizul prealabil al conducerii DGASPC Dolj;
14.participă activ la numirea/eliberarea din funcţie a personalului din cadrul serviciului, în condiţiile legii;
15.întocmeşte proiectul bugetului propriu al serviciului şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar, în
limitele de competență conform legislației în vigoare și le înaintează spre aprobare conducerii DGASPC
Dolj;
16.asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi beneficiarilor a
prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare;
17.asigură (face demersurile necesare) pentru încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a
serviciilor sociale, după caz;
18.verifică întocmirea situațiilor statistice;
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19.răspunde de gestionarea şi arhivarea documentelor din cadrul centrului și colaborează cu structurile
specializate de la nivelul Direcției privind predarea acestora la arhiva instituției conform nomenclatorului
arhivistic;
20.identifică nevoile de la nivelul centrului și întocmește referate în vederea luării unor decizii de
îmbunătățire a activității și de dotare materială corespunzătoare a structurii organizatorice pe care o conduce;
21.răspunde de repartizarea sarcinilor personalului din subordine; coordonează și controlează realizarea
corectă și în termen a acestora;
22.răspunde de evaluarea activității profesionale a personalului din subordine, anual, și ori de câte ori este
nevoie;
23.elaborează fișele de post pentru personalul din subordine și răspunde de încărcarea echilibrată cu sarcini a
acestora;
24.participă la acțiunile instituției conform dispozițiilor date de șeful ierarhic superior;
25.programează concediile de odihnă pentru salariații din subordine și urmărește efectuarea acestora și, după
caz, propune rechemarea lor;
26.răspunde de înlocuirea personalului din subordine pe perioada concediilor de odihnă, concediilor
medicale, concediilor fără salariu etc., asigurând desfășurarea optimă a activității;
27.repartizează spre rezolvare corespondența și celelalte lucrări care intră în atribuțiile structurii
organizatorice pe care o conduce și îndrumă personalul din subordine în vederea rezolvării acestora în
termenul stabilit;
28.urmărește cunoașterea de către personalul din subordine a legislației specifice domeniului de activitate și
acționează în vederea respectării acesteia;
29.asigură îndrumare și asistență personalului din subordine în vederea realizării sarcinilor de serviciu și
participă la elaborarea sau, după caz, realizarea lucrărilor de complexitate sau importanță deosebită;
30.asigură în conformitate cu legislația în vigoare, respectarea normelor de disciplină de către salariații din
subordine și informează Directorul General de abaterile disciplinare săvârșite de salariații din subordine;
31.răspunde de confidențialitatea datelor și lucrărilor executate, stabilind reguli pentru personalul din
subordine pentru a fi păstrată confidențialitatea acestora;
32.asigură accesul la date a persoanelor din afara instituției (cu temă de control) și informează conducerea
despre modul și stadiul desfășurării controlului;
33.emite note interne pentru personalul din subordine;
34.răspunde de registrele care sunt întocmite în cadrul structurii organizatorice în ceea ce privește realitatea,
legalitatea și corectitudinea datelor ;
35.răspunde de circuitul documentelor de la nivelul structurii organizatorice pe care o conduce;
36.răspunde de elaborarea și respectarea procedurilor scrise și formalizate pentru activitățile desfășurate în
cadrul structurii organizatorice pe care o conduce;
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37.aduce la cunoștința personalului din subordine Regulamentul Intern, Regulamentul de Organizare și
Funcționare, Codul etic, Codul de conduită ale DGASPC Dolj, precum și procedurile operaționale, pe bază
de semnatură și răspunde de respectarea prevederilor acestora;
38.respectă prevederile Regulamentului Intern, Regulamentului de Organizare și Functionare, Codului etic,
Codului de conduită ale DGASPC Dolj, precum și prevederile procedurilor operaționale ale structurii
organizatorice pe care o conduce;
39.răspunde de organizarea și desfășurarea efectivă a verificării prezenței beneficiarilor în centru și
sesizează de îndată conducerea instituției și organele abilitate în situația identificării absenței
nemotivate/nejustificate a acestora;
40.primește și soluționează orice alte sarcini dispuse de seful ierarhic superior, pentru buna organizare și
desfășurare a activității la nivelul centrului ;
41.îndeplinește și alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil, precum și în actele
normative incidente organizării și desfășurării activității la nivelul centrului.
b.Atribuții de responsabil de proces al sistemului managementului calității:
1.elaborează procedurile operaționale;
2.colaborează îndeaproape cu RMC;
3.inițiază acțiuni de prevenire a apariției oricărei neconformități referitoare la servicii, procese și la sistemul
managementul calității;
4.identifică și înregistrează orice probleme referitoare la servicii, procese și la sistemul managementul
calității;
5.inițiază, recomandă sau furnizează soluții pe căi prestabilite;
6.verifică implementarea soluțiilor.
c.Atribuţii specifice implementării și/sau dezvoltării sistemului de control intern managerial:
c.1 Atribuții privind procedurile de sistem/operaționale:
1.stabilește obiectivele specifice și activitățile compartimentului;
2.dispune elaborarea evidenței activităților procedurale pentru procedurile de sistem/operaționale aplicabile
la nivelul compartimentului;
3.dispune transmiterea evidenței activităților procedurale pentru procedurile de sistem, Secretariatului
tehnic al Comisiei de Monitorizare;
4.stabilește persoanele responsabile cu elaborarea procedurilor de sistem/operaționale;
5.verifică Diagrama de proces;
6.verifică procedura de sistem/operaționale și o semnează;
7.retransmite procedura responsabilului cu elaborarea și actualizarea, ori de câte ori este cazul pentru
modificări și completări;
8.dispune transmiterea procedurii Secretariatului tehnic al Comisiei de Monitorizare;
9.dispune măsuri pentru actualizarea procedurilor de sistem/operaționale.
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c.2 Atribuții în procesul de gestionare a riscurilor:
-desemnează responsabilul cu riscurile de la nivelul compartimentului;
-analizează, evaluează şi decide asupra riscurilor incluse în Formularele de alertă a riscurilor;
-aprobă Registrul de riscuri la nivelul compartimentului;
-monitorizează implementarea măsurilor de control aferente Planului de măsuri, aprobat la nivelul entităţii,
prin Fişele de urmărire a riscurilor;
-aprobă Raportul anual privind procesul de gestionare a riscurilor pe compartiment, pe care îl transmite
Secretariatului tehnic al Comisiei de Monitorizare.
c.3 Alte atribuții în domeniul controlului managerial intern:
1.inventariază documentele şi fluxurile de informaţii care intră/ies din structurile organizatorice, respectiv
instituție, procesările care au loc, destinaţiile documentelor, fluxurile de comunicare între structurile
organizatorice din instituție, cu nivelele ierarhic superioare de management şi cu alte entităţi publice;
2.efectuează operaţiunea de autoevaluare a subsistemului de control intern managerial existent la nivelul
structurii organizatorice conduse, prin completarea chestionarului de autoevaluare prevăzut în legislația în
vigoare;
3.ia măsuri pentru îmbunătăţirea subsistemelor de control intern managerial din cadrul structurii
organizatorice conduse.
(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.
Art. 10: Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă. Personal de specialitate şi auxiliar
(1) Personalul de specialitate este:
-1 post medic (221101);
-1 post psiholog (263401);
-1 post educator (235203);
-5 posturi asistent medical (325901);
-10 posturi instructor educație (235204).
(2) Atribuţiile personalului de specialitate sunt prezentate în anexele nr. 2-6 care fac parte integrantă din
prezentul regulament.
-medic - vezi anexa nr.2, parte integrantă a prezentului regulament.
-psiholog - vezi anexa nr.3, parte integrantă a prezentului regulament
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-educator - vezi anexa nr.4, parte integrantă a prezentului regulament;
-asistent medical - vezi anexa nr.5, parte integrantă a prezentului regulament;
-instructor educație - vezi anexa nr.6, parte integrantă a prezentului regulament.
Art. 11:Personalul administrativ, gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire
(1) Personalul administrativ asigură activităţile auxiliare serviciului social:
-2 posturi muncitor calificat (bucătar);
(2) Atribuţiile personalului administrativ, gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire sunt prezentate în
anexa nr. 7, care face parte integrantă din prezentul regulament.
-muncitor calificat (bucătar) - vezi anexa nr. 7, parte integrantă a prezentului regulament.
Art. 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) contribuţia persoanelor beneficiare sau a întreţinătorilor acestora, după caz;
b) bugetul local al judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti;
c) bugetele locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, respectiv bugetele locale ale sectoarelor
municipiului Bucureşti;
d) bugetul de stat;
e) donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori juridice din ţară şi din străinătate;
f) fonduri externe rambursabile şi nerambursabile;
g) alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
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Anexa nr.1

Contract de furnizare servicii sociale
Nr__________/data___________________
Părţile contractante:

1. __________________________________ în calitate de manager de caz

în cadrul Serviciului

Management de Caz pentru Copil de la nivelul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului
Dolj, acronim D.G.A.S.P.C. Dolj - furnizor de servicii sociale, cu sediul în Craiova, b-dul Nicolae Titulescu,
nr. 22, judeţul Dolj, cod de înregistrare fiscală 17104359, certificatul de acreditare seria AF nr. 000698
și
2.

_______________________________,

domiciliat/domiciliată

în

localitatea

_______________,

str.__________________ nr________ , judeţul/sectorul ___________________________ , codul numeric
personal ________________________________, posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria _____________ nr.
________________, eliberat/eliberată la data de______________, în calitate de părinte/reprezentant legal
(conform

_____________________________________)

________________________________(numele

si

al

prenumele

copilului),

copilului
născut

la

data

de_______________CNP___________________________, denumit în continuare beneficiar

3.

_______________________________,

domiciliat/domiciliată

în

localitatea

_______________,

str.__________________ nr________ , judeţul/sectorul ___________________________ , codul numeric
personal ________________________________, posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria _____________ nr.
________________, eliberat/eliberată la data de______________, denumit în continuare beneficiar

(1) având în vedere:
-Planul individualizat de protectie nr.____________/_________;
-Evaluarea psiho-sociala/detaliată nr. ____________/_______________;
-S.C/Hot. CPC nr.________________/____________________.
(2)convin asupra următoarelor:
1.Definiţii:
1.1.contract de furnizare servicii sociale - actul juridic încheiat între o persoană fizică sau juridică, publică
ori privată, acreditată conform legii să acorde servicii sociale, denumită furnizor de servicii sociale, şi o
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persoană fizică aflată în situaţie de risc sau de dificultate socială, denumită beneficiar de servicii sociale,
care exprimă acordul de voinţă al acestora în vederea acordării de servicii sociale;
1.2.furnizor de servicii sociale - persoana fizică sau juridică, publică ori privată, acreditată conform legii în
vederea acordării de servicii sociale, prevăzută la art. 11 din Ordonanţa Guvernului nr. 68/2003 privind
serviciile sociale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 515/2003, cu modificările şi
completările ulterioare;
1.3.beneficiar de servicii sociale - persoana aflată în situaţie de risc şi de dificultate socială, împreună cu
familia acesteia, care necesită servicii sociale, conform planului individualizat de protectie;
1.4.servicii sociale - ansamblu de măsuri şi acţiuni realizate pentru a răspunde nevoilor sociale individuale,
familiale sau de grup, în vederea prevenirii şi depăşirii unor situaţii de dificultate, vulnerabilitate sau de
dependenţă pentru prezervarea autonomiei şi protecţiei persoanei, pentru prevenirea marginalizării şi
excluziunii sociale, pentru promovarea incluziunii sociale şi în scopul creşterii calităţii vieţii, definite în
condiţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului 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 furnizorului 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 protectie - modificarea sau completarea adusă PIP
pe baza rezultatelor reevaluării situaţiei beneficiarului de servicii sociale;
1.7.contribuţia beneficiarului de servicii sociale - cotă-parte din costul total al serviciului/serviciilor
acordat/acordate de furnizorul de servicii sociale, în funcţie de tipul serviciului şi de situaţia materială a
beneficiarului de servicii sociale, şi care poate fi în bani, 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 îndeplini valorificându-şi maximal potenţialul psiho-fizic;
1.9.standarde minime obligatorii - ansamblul de cerinţe privind calitatea îngrijirii, cadrul organizatoric şi
material, resursele umane şi financiare în vederea atingerii nivelului de performanţă obligatoriu pentru toți
furnizorii de servicii sociale specializate, aprobate în condiţiile legii;
1.10.modificări de drept ale contractului de furnizare servicii - modificările aduse contractelor de furnizare
servicii în mod independent de voinţa părţilor, în temeiul prevederilor unui act normativ;
1.11.forţa majoră - eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinii
acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi,
respectiv, îndeplinirea acestuia;
1.12.evaluarea iniţială - activitatea de identificare/determinare a naturii cauzelor, a stării actuale de
dezvoltare şi de integrare socială a beneficiarului de servicii sociale, precum şi a prognosticului acestora,
efectuată prin utilizarea de metode şi tehnici specifice profesiilor sociale, de către furnizorul de servicii
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sociale. Scopurile evaluării sunt cunoaşterea şi înţelegerea problemelor cu care se confruntă beneficiarul de
servicii sociale şi identificarea măsurilor iniţiale pentru elaborarea planului iniţial de măsuri;
1.13. planul individualizat de protectie (PIP)- document prin care se realizează planificarea serviciilor,
prestaţiilor şi măsurilor de protecţie specială a copilului, pe baza evaluării psihosociale a acestuia şi a
familiei sale, în vederea integrării copilului care a fost separat de familia sa, într-un mediu familial stabil
permanent, în cel mai scurt timp posibil.
1.14.evaluarea detaliată - activitatea de investigare şi analiză a stării actuale de dezvoltare şi de integrare
socială a beneficiarului de servicii sociale, a cauzelor care au generat şi care întreţin situaţia de dificultate în
care acesta se află, precum şi a prognosticului acestora, utilizându-se instrumente şi tehnici standardizate
specifice domeniilor: asistenţă socială, psihologic, educaţional, medical, juridic.

2.Obiectul contractului
2.1.) Obiectul contractului îl constituie acordarea serviciilor prevăzute în Planul Individualizat de Protecție
2.2.) Descrierea serviciilor sociale acordate de furnizorul de servicii sociale:
Conform Planului Individualizat de Protecție
3.Costurile serviciilor sociale acordate şi contribuţia beneficiarului de servicii sociale
3.1.Costul total pe lună al serviciilor sociale prevăzute la pct. 2 este : conform legii.
3.2.Costul pe lună pentru fiecare serviciu social acordat este după cum urmează:
- pentru serviciile prevăzute în Planul Individualizat de Protecție costul pe lună este: conform legii
3.3.Contribuţia beneficiarului pentru serviciile sociale primite este după cum urmează:
Conform S.C/Hot. CPC nr.________________/____________________.
3.4.Contribuţia beneficiarului de servicii sociale nu va influenţa acordarea serviciilor sociale şi nu va
îngreuna posibilitatea acestuia de a ieşi din starea de dificultate.

4.Durata contractului
4.1.Prezentul contract intră în vigoare de la data semnării lui de către părți și este valabil pe perioada
implementării planului individualizat de protecție.

5.Etapele procesului de acordare a serviciilor sociale:
5.1 implementarea măsurilor prevăzute în planul individualizat de protectie
5.2 reevaluarea periodică a situației beneficiarului de servicii sociale
5.3 revizuirea planului individualizat de protectie în vederea adaptării serviciilor sociale la nevoile
beneficiarului.
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6.Drepturile furnizorului de servicii sociale:
6.1.de a verifica veridicitatea informaţiilor primite de la beneficiarul de servicii sociale;
6.2.de a sista acordarea serviciilor sociale către beneficiar în cazul în care constată că acesta i-a furnizat
informaţii eronate;
6.3.de a utiliza, în condiţiile legii, date denominalizate în scopul întocmirii de statistici pentru dezvoltarea
serviciilor sociale.
7.Obligaţiile furnizorului de servicii sociale:
7.1.să respecte drepturile şi libertăţile fundamentale ale beneficiarului în acordarea serviciilor sociale,
precum şi drepturile beneficiarului de servicii sociale, rezultate din prezentul contract;
7.2.să acorde servicii sociale prevăzute în planul individualizat de protectie, cu respectarea acestuia şi a
standardelor minime obligatorii;
7.3.să depună toate diligentele pentru a asigura beneficiarul de continuitatea serviciilor sociale furnizate, în
cazurile de încetare a prezentului contract prevăzute la pct. 12.1 şi 13.1 lit. a) şi d); asigurarea continuităţii
serviciilor sociale se va realiza şi prin subcontractare şi cesiune de servicii sociale;
7.4.să fie receptiv şi să ţină cont de toate eforturile beneficiarului de servicii sociale în îndeplinirea
obligaţiilor contractuale şi să considere că beneficiarul şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale în măsura în
care a depus toate eforturile;
7.5.să informeze beneficiarul de servicii sociale asupra:
- conţinutului serviciilor sociale şi condiţiilor de acordare a acestora;
- oportunităţii acordării altor servicii sociale;
- listei la nivel local cuprinzând furnizorii acreditaţi să acorde servicii sociale;
- regulamentului de ordine internă;
- oricărei modificări de drept a contractului;
7.6.să reevalueze periodic situaţia beneficiarului de servicii sociale, şi, după caz, să completeze şi/sau să
revizuiască planul individualizat de protectie exclusiv în interesul acestuia;
7.7.să respecte, conform legii, confidenţialitatea datelor şi informaţiilor referitoare la beneficiarul de servicii
sociale;
7.8.să ia în considerare dorinţele şi recomandările obiective ale beneficiarului cu privire la acordarea
serviciilor sociale;
7.9.să utilizeze contribuţia beneficiarului de servicii sociale exclusiv pentru acoperirea cheltuielilor legate de
acordarea serviciilor sociale;
7.10.de a informa serviciul public de asistenţă în a cărui rază teritorială locuieşte beneficiarul asupra
nevoilor identificate şi serviciilor sociale propuse a fi acordate.
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8.Drepturile beneficiarului
8.1.În procesul de acordare a serviciilor sociale prevăzute la pct. 2, furnizorul de servicii sociale va respecta
drepturile şi libertăţile fundamentale ale beneficiarului de servicii sociale.
8.2.Beneficiarul are următoarele drepturi contractuale:
a)de a primi servicii sociale prevăzute în planul individualizat de protectie;
b)de a i se asigura continuitatea serviciilor sociale atât timp cât se menţin condiţiile care au generat situaţia
de dificultate;
c)de a refuza, în condiţii obiective, primirea serviciilor sociale;
d)de a fi informat, în timp util şi în termeni accesibili, asupra:
- drepturilor sociale, măsurilor legale de protecţie şi asupra situaţiilor de risc;
- modificărilor intervenite în acordarea serviciilor sociale;
- oportunităţii acordării altor servicii sociale;
- listei la nivel local cuprinzând furnizorii acreditaţi să acorde servicii sociale;
- regulamentului de ordine internă;
e)de a participa la evaluarea serviciilor sociale primite şi la luarea deciziilor privind intervenţia socială care i
se aplică, putând alege variante de intervenţie, dacă ele există;
f)dreptul de a avea acces la propriul dosar în condițiile legii;
g)de a-şi exprima nemulţumirea cu privire la acordarea serviciilor sociale.
9. Obligaţiile beneficiarului:
9.1.să participe activ în procesul de furnizare a serviciilor sociale şi la reevaluarea şi revizuirea planului
individualizat de protectie, în raport cu vârsta, situația de dependență,etc;
9.2.să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitatea şi situaţia familială, medicală, economică şi
socială şi să permită furnizorului de servicii sociale verificarea veridicităţii acestora;
9.3.să respecte termenele şi clauzele stabilite în cadrul planului individualizat de protecție;
9.4.să anunţe orice modificare intervenită în legătură cu situaţia sa personală pe parcursul acordării
serviciilor sociale;
9.5.să respecte regulamentul de ordine internă al furnizorului de servicii sociale (reguli de comportament,
program, persoanele de contact etc.), prevederile regulamentului de organizare și funcționare, precum și
regulile generale de conduită, metodologiile și procedurile de lucru din cadrul serviciului;
10. Soluţionarea reclamaţiilor
10.1.Beneficiarul are dreptul de a formula verbal şi/sau în scris reclamaţii cu privire la acordarea serviciilor
sociale.
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10.2.Reclamaţiile pot fi adresate furnizorului de servicii sociale direct sau prin intermediul oricărei persoane
din cadrul echipei de implementare a planului individualizat de protectie.
10.3.Furnizorul de servicii sociale are obligaţia de a analiza conţinutul reclamaţiilor, consultând atât
beneficiarul de servicii sociale, cât şi specialiştii implicaţi în implementarea planului individualizat de
protectie şi de a formula răspuns în termen de maximum 10 zile de la primirea reclamaţiei.
10.4.Dacă beneficiarul de servicii sociale nu este mulţumit de soluţionarea reclamaţiei, acesta se poate
adresa în scris Comisiei de mediere socială de la nivelul judeţului Dolj , care va clarifica prin dialog
divergenţele dintre părţi sau, după caz, instanţei de judecată competente.

11.Litigii
11.1.Litigiile născute în legătură cu încheierea, executarea, modificarea şi încetarea ori 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 furnizorul de servicii sociale şi
beneficiarul de servicii sociale nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate
solicita Comisiei de mediere socială mijlocirea soluţionării divergenţelor sau se poate adresa instanţelor
judecătoreşti competente.

12. Rezilierea contractului
12.1.Constituie motiv de reziliere a prezentului contract următoarele:
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 către beneficiarul de servicii sociale a regulamentului de ordine interioară
al furnizorului de servicii sociale;
c)încălcarea de către furnizorul de servicii sociale a prevederilor legale cu privire la serviciile sociale, dacă
este invocată de beneficiarul de servicii sociale;
d)retragerea autorizaţiei de funcţionare sau a acreditării furnizorului de servicii sociale;
e)limitarea domeniului de activitate pentru care furnizorul de servicii sociale a fost acreditat, în măsura în
care este afectată acordarea serviciilor către beneficiarul de servicii sociale;
f)schimbarea obiectului de activitate al furnizorului de servicii sociale, în măsura în care este afectată
acordarea serviciilor către beneficiarul de servicii sociale.

13.Încetarea contractului
13.1.Constituie motiv de încetare a prezentului contract următoarele:
a)expirarea duratei pentru care a fost încheiat contractul;
b)acordul părţilor privind încetarea contractului;
c)scopul contractului a fost atins;
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d)forţa majoră, dacă este invocată.
14.Dispoziţii finale
14.1.Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului contract, de a conveni 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.
14.2.Prevederile prezentului contract se vor completa cu prevederile legislaţiei în vigoare în domeniu.
14.3.Limba care guvernează prezentul contract este limba română.
14.4.Prezentul contract va fi interpretat conform legilor din România.
14.5.Furnizorul de servicii sociale realizează monitorizarea şi evaluarea serviciilor sociale acordate.
*) Anexe la contract:
-Planul individualizat de protectie nr.____________/_________;
-Evaluarea psiho-sociala/detaliată nr. ____________/_______________;
-S.C/Hot. CPC nr._____________/_______________
-Reevaluarea nr._______________/______________.
Prezentul contract de furnizare servicii a fost încheiat în ………. exemplare.

Furnizor de servicii sociale
DGASPC Dolj
Părinte/reprezentant legal

Manager de caz
Nume si prenume________________

Nume si prenume________________

Semnatura_____________________

Semnatura_____________________

Beneficiar
Nume și prenume________________
Semnătura______________________
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Anexa nr. 2
Denumirea postului: MEDIC
Atribuții:
1.organizează și răspunde de activitatea de asistență medicală acordată tuturor beneficiarilor centrului;
2.efectuează examenul general al beneficiarilor la admiterea în serviciul social şi consemnează rezultatele
evaluării;
3.asigură consultaţiile medicale, stabileşte diagnosticul şi tratamentul afecţiunilor intercurente;
4.acordă beneficiarilor asistenţă medicală curentă şi de urgenţă;
5.organizează și răspunde de evidența documentelor medicale întocmite în procesul de acordare a serviciilor
de asistență medicală pentru beneficiarii centrului;
6.controlează și răspunde de calitatea meniurilor pregătite, precum și de respectarea rației individuale;
7.stabilește regimurile alimentare pentru beneficiari, în funcție de afecțiunile acestora;
8.împreună cu asistentul farmacist stabilește necesarul de medicamente și materiale sanitare pentru
beneficiari;
9.organizează, controlează și răspunde de aplicarea normelor de igienă și sănătate publică;
10.efectuează ancheta epidemiologică preliminară în cazul apariției unor focare de boli transmisibile;
11.depistează, izolează și declară orice boală infecto-contagioasă;
12.ia măsuri pentru trimiterea la medicul specialist a beneficiarilor, atunci când situația o impune;
13.colaborează permanent cu medicul de familie al beneficiarului în vederea satisfacerii nevoilor individuale
de sănătate;
14.asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a
standardelor minime de calitate aplicabile şi a regulamentului de organizare și funcționare a centrului;
15.colaborează cu specialişti din alte servicii/centre în vederea soluţionării cazurilor, identificării de resurse
etc., cu avizul conducerii ierarhic superioare;
16.monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;
17.sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de nerespectare
a prevederilor regulamentului de organizare și funcționare a centruluietc.;
18.întocmeşte rapoarte periodice, sau ori de câte ori este nevoie, cu privire la activitatea derulată;
19.face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării legislaţiei;
20.îndeplineşte și alte atribuţii specifice prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil, în legislaţia în
vigoare, în regulamentul de organizare şi funcţionare, în metodologiile de organizare şi funcţionare, în
procedurile de lucru, în alte regulamente aplicabile serviciului social, în dispoziţiile şi în notele interne
emise de către conducerea instituţiei şi acţionează, conform dispoziţiilor trasate în situaţii speciale pentru
acoperirea nevoilor identificate;
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21.respectă şi promovează drepturile copilului, respectiv ale persoanei adulte cu handicap, respectă şi
promovează interesul superior al copilului, respectiv interesul persoanei adulte cu handicap;
22.răspunde de elaborarea documentelor specifice domeniului propriu de activitate;
23.asigură confidenţialitatea informaţiilor la care are acces.
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Anexa nr. 3

Denumirea postului: PSIHOLOG
Atribuții:
1.desfășoară activități de observare, evaluare/reevaluare, diagnostic, intervenție de specialitate, consiliere
individuală și de grup, terapie individuală și de grup a beneficiarilor și folosește suporturile metodologice
adecvate;
2.respectă condițiile deontologice specifice profesiei de psiholog;
3.participă la procesul de evaluare periodică în cadrul echipei multidisciplinare;
4.asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a
standardelor minime de calitate aplicabile şi a regulamentului de organizare și funcționare a centrului;
5.colaborează cu specialişti din alte servicii/centre în vederea soluţionării cazurilor, identificării de resurse
etc., cu avizul conducerii ierarhic superioare;
6.monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;
7.sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de nerespectare a
prevederilor regulamentului de organizare și funcționare a centrului etc.;
8.întocmeşte rapoarte periodice, sau ori de câte ori este nevoie, cu privire la activitatea derulată;
9.face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării legislaţiei;
10.îndeplineşte și alte atribuţii specifice prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil, în legislaţia în
vigoare, în regulamentul de organizare şi funcţionare, în metodologiile de organizare şi funcţionare, în
procedurile de lucru, în alte regulamente aplicabile serviciului social, în dispoziţiile şi în notele interne
emise de către conducerea instituţiei şi acţionează, conform dispoziţiilor trasate în situaţii speciale pentru
acoperirea nevoilor identificate;
11.respectă şi promovează drepturile copilului, respectiv ale persoanei adulte cu handicap, respectă şi
promovează interesul superior al copilului, respectiv interesul persoanei adulte cu handicap;
12.răspunde de elaborarea documentelor specifice domeniului propriu de activitate;
13.asigură confidenţialitatea informaţiilor la care are acces.
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Anexa nr. 4

Denumirea postului: EDUCATOR
Atribuții:
1.participă alături de ceilalți specialiști la întocmirea evaluării detaliate a beneficiarilor;
2.participă și răspunde, alături de ceilalți specialiști, de realizarea și îndeplinirea Programului personalizat de
interventie, în funcţie de nevoile şi particularităţile fiecărui copil în parte, conform competențelor și limitelor
profesiunii sale ;
3.participa la organizarea și desfășurarea activității educative recuperatorii;
4.organizează și asigură petrecerea timpului liber al copiilor din unitate;
5.elaborează și prezintă conducerii necesarul de materiale didactice necesare beneficiarilor de care se ocupă;
6.răspunde de securitatea și integritatea copiilor în timpul programului de lucru.
7. asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a
standardelor minime de calitate aplicabile şi a regulamentului de organizare și funcționare a casei;
8. colaborează cu specialişti din alte servicii/centre în vederea soluţionării cazurilor, identificării de resurse
etc., cu avizul conducerii ierarhic superioare;
9.monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;
10.sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de nerespectare
a prevederilor regulamentului de organizare și funcționare a casei etc.;
11.întocmeşte rapoarte periodice, sau ori de câte ori este nevoie, cu privire la activitatea derulată;
12. face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării
legislaţiei;
13. îndeplineşte și alte atribuţii specifice prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil, în legislaţia în
vigoare, în regulamentul de organizare şi funcţionare, în metodologiile de organizare şi funcţionare, în
procedurile de lucru, în alte regulamente aplicabile serviciului social, în dispoziţiile şi în notele interne
emise de către conducerea instituţiei şi acţionează,conform dispoziţiilor trasate în situaţii speciale pentru
acoperirea nevoilor identificate.
14. respectă şi promovează drepturile copilului, respectiv ale persoanei adulte cu handicap, respectă şi
promovează interesul superior al copilului, respectiv interesul persoanei adulte cu handicap;
15. răspunde de elaborarea documentelor specifice domeniului propriu de activitate;
16. îndeplinește, conform dispoziției directorului general, atribuții de gestionar;
17. asigură confidenţialitatea informaţiilor la care are acces.
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Anexa nr. 5

Denumirea postului: ASISTENT MEDICAL
Atribuții:
1. supraveghează starea de sănătate a beneficiarilor aflaţi sub măsură de protecţie în cadrul serviciului;
2.efectuează sau participă, după caz, la acordarea serviciilor medicale beneficiarilor;
3. ține evidența materialelor și medicamentelor folosite din aparatul de urgenta;
4.colaborează și respectă indicațiile medicului de familie la care sunt înscriși beneficiarii;
5. efectuează triajul medical al beneficiarilor;
6. supraveghează evoluția stării de sănătate a beneficiarilor;
7. asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a
standardelor minime de calitate aplicabile şi a regulamentului de organizare și funcționare a casei;
8. colaborează cu specialişti din alte servicii/centre în vederea soluţionării cazurilor, identificării de resurse
etc., cu avizul conducerii ierarhic superioare;
9.monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;
10.sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de nerespectare
a prevederilor regulamentului de organizare și funcționare a casei etc.;
11.întocmeşte rapoarte periodice, sau ori de câte ori este nevoie, cu privire la activitatea derulată;
12.face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării legislaţiei;
13.îndeplineşte și alte atribuţii specifice prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil, în legislaţia în
vigoare, în regulamentul de organizare şi funcţionare, în metodologiile de organizare şi funcţionare, în
procedurile de lucru, în alte regulamente aplicabile serviciului social, în dispoziţiile şi în notele interne
emise de către conducerea instituţiei şi acţionează,conform dispoziţiilor trasate în situaţii speciale pentru
acoperirea nevoilor identificate;
14.respectă şi promovează drepturile copilului, respectiv ale persoanei adulte cu handicap, respectă şi
promovează interesul superior al copilului, respectiv interesul persoanei adulte cu handicap;
15.răspunde de elaborarea documentelor specifice domeniului propriu de activitate;
16.asigură confidenţialitatea informaţiilor la care are acces.
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Anexa nr. 6

Denumirea postului: INSTRUCTOR EDUCAȚIE
Atribuții:
1.asigură și răspunde de igiena beneficiarilor;
2.asigură și răspunde de igiena spațiilor destinate beneficiarilor;
3.asigură suport în alimentarea beneficirilor în funcție de nevoile acestora;
4.asigură activitățile de îmbrăcare/dezbrăcare a beneficiarilor, după caz;
5.asigură igiena echipamentului și a cazarmamentului destinat beneficiarilor;
6.respectă procedurile de manipulare a materialelor sanitare, materialelor de curățenie și a deșeurilor de
orice tip;
7.asigură suportul necesar în desfășurarea tuturor activităților beneficiarilor;
8.oferă asistență și consiliere în efectuarea temelor pentru a asigura o pregătire optimă a elevilor, în
conformitate cu standardele școlare;
9.răspunde de securitatea și integritatea beneficiarilor în timpul programului de lucru, având obligația
supravegherii permanente a acestora;
10.cunoaște particularitățile de vârstă și diferențele individuale de conduită ale beneficiarilor, astfel încât să
poată stabili o comunicare și relații adecvate cu aceștia;
11.abordează relațiile cu beneficiarii în mod nediscriminator, fără antipatii sau favoritisme;
12.asigură, după caz, prepararea hranei, conform meniului aprobat şi cu respectarea procedurilor de
alimentaţie;
13.cunoaște, respectă și aplică procedurile de sesizare și reclamare și le aduce la cunoștința celor ce solicită
acest lucru ori de câte ori este nevoie;
14.asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a
standardelor minime de calitate aplicabile şi a regulamentului de organizare și funcționare a casei;
15.colaborează cu specialişti din alte servicii/centre în vederea soluţionării cazurilor, identificării de resurse
etc., cu avizul conducerii ierarhic superioare;
16.monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;
17.sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de nerespectare
a prevederilor regulamentului de organizare și funcționare a casei etc.;
18.întocmeşte rapoarte periodice, sau ori de câte ori este nevoie, cu privire la activitatea derulată;
19.face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării legislaţiei;
20.îndeplineşte și alte atribuţii specifice prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil, în legislaţia în
vigoare, în regulamentul de organizare şi funcţionare, în metodologiile de organizare şi funcţionare, în
procedurile de lucru, în alte regulamente aplicabile serviciului social, în dispoziţiile şi în notele interne
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emise de către conducerea instituţiei şi acţionează, conform dispoziţiilor trasate în situaţii speciale pentru
acoperirea nevoilor identificate;
21.respectă şi promovează drepturile copilului, respectiv ale persoanei adulte cu handicap, respectă şi
promovează interesul superior al copilului, respectiv interesul persoanei adulte cu handicap;
22.răspunde de elaborarea documentelor specifice domeniului propriu de activitate;
23.îndeplinește, conform dispoziției directorului general, atribuții de gestionar;
24.asigură confidenţialitatea informaţiilor la care are acces.
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Anexa nr. 7
Denumirea postului: MUNCITOR CALIFICAT (BUCĂTAR)
Atribuții:
1.asigură prepararea hranei, conform meniului aprobat şi cu respectarea procedurilor de alimentaţie;
2.asigură respectarea normativelor sanitare în vigoare în ceea ce priveşte prepararea alimentelor şi asigură
igiena în spaţiile de prelucrare şi preparare a hranei şi servire a meselor;
3.participă la întocmirea meniului săptămânal;
4.ține cont de nivelul de perisabilitate și termenul de valabilitate al alimentelor;
5.este responsabil de scoaterea imediată din uz a produselor alimentare ce nu corespund organoleptic;
6.recoltează probele alimentare pe care le pastrează în frigider, conform normelor legale în vigoare;
7.răspunde de pregătirea la timp a mesei şi de calitatea meniului;
8.respectă şi promovează drepturile copilului, respectiv ale persoanei adulte cu handicap, respectă şi
promovează interesul superior al copilului, respectiv interesul persoanei adulte cu handicap;
9.răspunde de elaborarea documentelor specifice domeniului propriu de activitate;
10.asigură confidenţialitatea informaţiilor la care are acces;
11.îndeplineşte atribuţii specifice conform legislaţiei în vigoare, regulamentului de organizare şi funcţionare,
metodologiilor de organizare şi funcţionare, procedurilor de lucru, altor regulamente aplicabile serviciului
social, dispoziţiilor şi notelor interne emise de către conducerea instituţiei şi acţionează, conform
dispoziţiilor trasate, în situaţii speciale, pentru acoperirea nevoilor identificate.
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Anexa nr. 20
la HCJ nr._____/_____

Avizat,
Director General
Florin Stancu

Director General Adjunct
Asistență Socială-Protecția Copilului
Violeta Manea

REGULAMENT de organizare şi funcţionare
a serviciului social Casa de Tip Familial „Teodora”

Art. 1: Definiţie
(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social Casa de Tip
Familial “Teodora” din cadrul Direcției Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC)
Dolj, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Dolj nr.____/_____________, 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 casei şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii legali/convenţionali,
vizitatori.

Art. 2: Identificarea serviciului social
Serviciul social Casa de Tip Familial “Teodora”, cod serviciu social 8790CR-C-I, este înfiinţat şi
administrat de furnizorul Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj, acreditat
conform

Certificatului

de

acreditare

nr.

000698/25.04.2014,

deţine

Licenţa

de

funcţionare

definitivă/provizorie nr. _________/________________, cu sediul în _____________________________,
județul Dolj.

Art. 3: Scopul serviciului social
Scopul serviciului social Casa de Tip Familial “Teodora” este asigurarea accesului copilului cu
handicap/dizabilități, lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinților săi și pentru care s-a instituit o
măsură de protecție specială, la servicii specializate de găzduire, îngrijire, reabilitare, educație și pregătire în
vederea reintegrării sau integrării familiale și integrării/includerii sociale.
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Art. 4: Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare
(1) Serviciul social Casa de Tip Familial “Teodora” 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 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, precum şi ale altor acte normative secundare aplicabile domeniului.
De asemenea, pentru buna organizare și funcționare a serviciului social sunt aplicabile toate actele
normative incidente.
(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul nr. 25/2019 privind aprobarea standardelor minime de
calitate pentru serviciile sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție specială.
(3) Serviciul social Casa de Tip Familial “Teodora” este înfiinţat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Dolj
nr. ______/_____________ şi funcţionează în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Dolj.
Art. 5: Principiile care stau la baza acordării serviciului social
(1) Serviciul social Casa de Tip Familial “Teodora” 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
“Teodora” 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 cu serviciul public de asistenţă socială.

Art. 6: Beneficiarii serviciilor sociale
(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Casa de Tip Familial “Teodora” sunt copiii/tinerii cu
handicap/dizabilități, lipsiți, temporar sau definitiv, de ocrotirea părinţilor lor, ca urmare a stabilirii, în
condițiile legii, a măsurii plasamentului.
(2) Condiţiile de acces/admitere în centru sunt următoarele:
a) Acte necesare la dosarul beneficiarului:
-decizia de instituire a măsurii de protecție;
-documentul care atestă dizabilitatea/încadrarea în grad de handicap, după caz;
-planul de abilitare-reabilitare emis de Serviciul de Evaluare Complexă a Copilului;
-certificat de orientare școlară, după caz;
-alte documente relevante pentru identificarea nevoilor copilului și acordarea suportului necesar.
b) Criterii de eligibilitate ale beneficiarilor:
-copii cu vârsta între 7 și 18 ani, precum și tineri cu vârsta de până la 26 de ani care își continuă studiile o
singură dată la o formă de învățământ de zi;
-existența dizabilității și/sau a certificatului de încadrare în grad de handicap;
-copilului nu i s-a putut asigura protecția, ocrotirea și îngrijirea în familie sau în cadrul altor servicii din
comunitate.
c) Admiterea în cadrul Casei de Tip Familial “Teodora” se face în baza măsurii de plasament (plasament în
regim de urgență sau plasament) dispusă fie de directorul general al DGASPC Dolj, fie de Comisia pentru
Protecţia Copilului, fie de către instanţa judecătorească, în condițiile legislației în vigoare din România.
d) Casa de Tip Familial “Teodora” asigură beneficiarului serviciile necesare în baza unui contract de
furnizare servicii sociale, încheiat în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.
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Modelul contractului de furnizare servicii sociale este prezentat în anexa nr. 1 la prezentul Regulament.
Părţile contractante au posibilitatea modificării şi completării, după caz, a modelului de contract, acesta
putând cuprinde și alte clauze sau clauze specifice, în funcție de standardele minime de calitate aplicabile
fiecărui tip de serviciu, situația particulară a fiecărui beneficiar în parte și particularitățile (modul de
organizare și funcționare) centrului, cu respectarea legislației în vigoare și aprobarea conducerii Direcției
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj.
e) Comisia pentru Protecția Copilului sau, după caz, instanța care a dispus plasamentul copilului/tânărului în
condițiile legii, va stabili, dacă este cazul, și cuantumul contribuției lunare a părinților la întreținerea
acestuia, în condițiile stabilite de Codul Civil.
În lipsa stabilirii unui cuantum al contribuției părinților la întreținerea copilului/tânărului aflat în plasament,
serviciile sunt gratuite.
(3) Condiţii de încetare a serviciilor în cadrul Casei de Tip Familial “Teodora”:
Încetarea măsurii de protecție specială este dispusă în condițiile legislației în vigoare, în următoarele situații:
-copilul poate fi reintegrat în familie;
-în situația încuviințării adopției;
-copilul a împlinit vârsta de 18 ani și nu urmează o formă de învățământ, respectiv tânărul a împlinit vârsta
de 26 de ani, situații în care se asigură transferul în sistemul de protecție pentru persoane adulte cu
dizabilități.
(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Casa de Tip Familial “Teodora” 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 conferite de legislația în vigoare.
(5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Casa de Tip Familial “Teodora” 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, precum și regulile generale de conduită, prevederile
regulamentare, metodologiile și procedurile de lucru din cadrul casei.
Art. 7 Activităţi şi funcţii
Principalele funcţii ale serviciului social Casa de Tip Familial “Teodora” sunt următoarele:
a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarelor
activităţi:
1.reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară/
familia/reprezentantul legal, după caz;
2.găzduire pe perioadă determinată;
3. asigurarea unei alimentații corespunzătoare din punct de vedere calitativ și cantitativ;
4.îngrijire personală;
5.asistență pentru sănătate;
6.educație non formală;
7.suport emotional și, după caz, consiliere psihologică;
8.activități de recreere-socializare.
b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre
domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi:
1. elaborarea misiunii centrului în scris, afişarea acesteia în cadrul serviciului;
2. realizarea de materiale informative;
3. colaborarea cu instituțiile relevante de la nivelul comunității;
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.asigură beneficiarilor asistență și suport în cunoașterea și exercitarea drepturilor lor;
2.promovează și ia măsuri pentru prevenirea și combaterea oricăror forme de tratament abuziv, neglijent,
degradant asupra beneficiarilor;
3.utilizează mijloace de informare și comunicare corecte, transparente și accesibile.
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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/reevaluari periodice a serviciilor prestate;
3.dezvoltarea, planificarea, implementarea și îmbunătățirea permanentă a activităților desfășurate în cadrul
casei;
4. măsurarea gradului de satisfacție a beneficiarilor;
5. exercitarea controlului managerial intern, în condițiile legislației în vigoare.
e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea următoarelor
activităţi:
1. întocmirea unui proiect de buget care sa reflecte nevoile casei;
2. solicitarea dotărilor necesare bunei funcționări a casei;
3. solicitarea resurselor umane în funcție de serviciile furnizate și legislația în vigoare;
4. întocmirea fișelor de post ale angajaților;
5. evaluarea performanțelor individuale ale angajaților;
6. elaborarea propunerilor de formare profesională.
Art. 8: Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal
(1) Serviciul social Casa de Tip Familial “Teodora” funcţionează cu un număr de 21 posturi, conform
prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean nr. ............/.................., din care:
a) personal de conducere: șef centru 1 post;
b) personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă; personal de specialitate şi auxiliar: 17 posturi;
c) personal cu funcţii administrative, gospodărire, întreţinere-reparaţii, deservire: 3 posturi;
d) voluntari: 6 posturi.
(2) Raportul angajat/beneficiar este de 1,75/1.

Art. 9: Personalul de conducere
(1) Personalul de conducere este asigurat de:
- şef centru;
(2) Atribuţiile personalului de conducere sunt:
a) atribuții generale:
1.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.;
2.elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor şi
întocmeşte informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale (DGASPC Dolj);
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3.propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi perfecţionare;
4.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, cu avizul prealabil al conducerii DGASPC Dolj;
5.întocmeşte raportul anual de activitate;
6.asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii centrului, precum și dintre angajații si
beneficiarii centrului;
7.propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice şi a numărului de personal cu
respectarea prevederilor legale;
8.desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii centrului în comunitate, cu avizul prealabil al conducerii
DGASPC Dolj;
9.ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor
beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce și aduce la cunoștința conducerii DGASPC Dolj
rezultatele analizei;
10.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;
11.organizează activitatea personalului (răspunde de prezența personalului din subordine și de verificarea
zilnică a condicilor de prezență; întocmește lunar graficul, foaia colectivă de prezență pe baza condicii de
prezenţă) şi asigură respectarea timpului de lucru şi a regulamentului de organizare şi funcţionare;
12.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, cu avizul/aprobarea
conducerii DGASPC Dolj;
13.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, cu avizul prealabil al conducerii DGASPC Dolj;
14.participă activ la numirea/eliberarea din funcţie a personalului din cadrul serviciului, în condiţiile legii;
15.întocmeşte proiectul bugetului propriu al serviciului şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar, în
limitele de competență conform legislației în vigoare și le înaintează spre aprobare conducerii DGASPC
Dolj;
16.asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi beneficiarilor a
prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare;
17.asigură (face demersurile necesare) pentru încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a
serviciilor sociale, după caz;
18.verifică întocmirea situațiilor statistice;
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19.răspunde de gestionarea şi arhivarea documentelor din cadrul centrului și colaborează cu structurile
specializate de la nivelul Direcției privind predarea acestora la arhiva instituției conform nomenclatorului
arhivistic;
20.identifică nevoile de la nivelul centrului și întocmește referate în vederea luării unor decizii de
îmbunătățire a activității și de dotare materială corespunzătoare a structurii organizatorice pe care o conduce;
21.răspunde de repartizarea sarcinilor personalului din subordine; coordonează și controlează realizarea
corectă și în termen a acestora;
22.răspunde de evaluarea activității profesionale a personalului din subordine, anual, și ori de câte ori este
nevoie;
23.elaborează fișele de post pentru personalul din subordine și răspunde de încărcarea echilibrată cu sarcini a
acestora;
24.participă la acțiunile instituției conform dispozițiilor date de șeful ierarhic superior;
25.programează concediile de odihnă pentru salariații din subordine și urmărește efectuarea acestora și, după
caz, propune rechemarea lor;
26.răspunde de înlocuirea personalului din subordine pe perioada concediilor de odihnă, concediilor
medicale, concediilor fără salariu etc., asigurând desfășurarea optimă a activității;
27.repartizează spre rezolvare corespondența și celelalte lucrări care intră în atribuțiile structurii
organizatorice pe care o conduce și îndrumă personalul din subordine în vederea rezolvării acestora în
termenul stabilit;
28.urmărește cunoașterea de către personalul din subordine a legislației specifice domeniului de activitate și
acționează în vederea respectării acesteia;
29.asigură îndrumare și asistență personalului din subordine în vederea realizării sarcinilor de serviciu și
participă la elaborarea sau, după caz, realizarea lucrărilor de complexitate sau importanță deosebită;
30.asigură în conformitate cu legislația în vigoare, respectarea normelor de disciplină de către salariații din
subordine și informează Directorul General de abaterile disciplinare săvârșite de salariații din subordine;
31.răspunde de confidențialitatea datelor și lucrărilor executate, stabilind reguli pentru personalul din
subordine pentru a fi păstrată confidențialitatea acestora;
32.asigură accesul la date a persoanelor din afara instituției (cu temă de control) și informează conducerea
despre modul și stadiul desfășurării controlului;
33.emite note interne pentru personalul din subordine;
34.răspunde de registrele care sunt întocmite în cadrul structurii organizatorice în ceea ce privește realitatea,
legalitatea și corectitudinea datelor ;
35.răspunde de circuitul documentelor de la nivelul structurii organizatorice pe care o conduce;
36.răspunde de elaborarea și respectarea procedurilor scrise și formalizate pentru activitățile desfășurate în
cadrul structurii organizatorice pe care o conduce;
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37.aduce la cunoștința personalului din subordine Regulamentul Intern, Regulamentul de Organizare și
Funcționare, Codul etic, Codul de conduită ale DGASPC Dolj, precum și procedurile operaționale, pe bază
de semnatură și răspunde de respectarea prevederilor acestora;
38.respectă prevederile Regulamentului Intern, Regulamentului de Organizare și Functionare, Codului etic,
Codului de conduită ale DGASPC Dolj, precum și prevederile procedurilor operaționale ale structurii
organizatorice pe care o conduce;
39.răspunde de organizarea și desfășurarea efectivă a verificării prezenței beneficiarilor în centru și
sesizează de îndată conducerea instituției și organele abilitate în situația identificării absenței
nemotivate/nejustificate a acestora;
40.primește și soluționează orice alte sarcini dispuse de seful ierarhic superior, pentru buna organizare și
desfășurare a activității la nivelul centrului ;
41.îndeplinește și alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil, precum și în actele
normative incidente organizării și desfășurării activității la nivelul centrului.
b.Atribuții de responsabil de proces al sistemului managementului calității:
1.elaborează procedurile operaționale;
2.colaborează îndeaproape cu RMC;
3.inițiază acțiuni de prevenire a apariției oricărei neconformități referitoare la servicii, procese și la sistemul
managementul calității;
4.identifică și înregistrează orice probleme referitoare la servicii, procese și la sistemul managementul
calității;
5.inițiază, recomandă sau furnizează soluții pe căi prestabilite;
6.verifică implementarea soluțiilor.
c.Atribuţii specifice implementării și/sau dezvoltării sistemului de control intern managerial:
c.1 Atribuții privind procedurile de sistem/operaționale:
1.stabilește obiectivele specifice și activitățile compartimentului;
2.dispune elaborarea evidenței activităților procedurale pentru procedurile de sistem/operaționale aplicabile
la nivelul compartimentului;
3.dispune transmiterea evidenței activităților procedurale pentru procedurile de sistem, Secretariatului
tehnic al Comisiei de Monitorizare;
4.stabilește persoanele responsabile cu elaborarea procedurilor de sistem/operaționale;
5.verifică Diagrama de proces;
6.verifică procedura de sistem/operaționale și o semnează;
7.retransmite procedura responsabilului cu elaborarea și actualizarea, ori de câte ori este cazul pentru
modificări și completări;
8.dispune transmiterea procedurii Secretariatului tehnic al Comisiei de Monitorizare;
9.dispune măsuri pentru actualizarea procedurilor de sistem/operaționale.
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c.2 Atribuții în procesul de gestionare a riscurilor:
-desemnează responsabilul cu riscurile de la nivelul compartimentului;
-analizează, evaluează şi decide asupra riscurilor incluse în Formularele de alertă a riscurilor;
-aprobă Registrul de riscuri la nivelul compartimentului;
-monitorizează implementarea măsurilor de control aferente Planului de măsuri, aprobat la nivelul entităţii,
prin Fişele de urmărire a riscurilor;
-aprobă Raportul anual privind procesul de gestionare a riscurilor pe compartiment, pe care îl transmite
Secretariatului tehnic al Comisiei de Monitorizare.
c.3 Alte atribuții în domeniul controlului managerial intern:
1.inventariază documentele şi fluxurile de informaţii care intră/ies din structurile organizatorice, respectiv
instituție, procesările care au loc, destinaţiile documentelor, fluxurile de comunicare între structurile
organizatorice din instituție, cu nivelele ierarhic superioare de management şi cu alte entităţi publice;
2.efectuează operaţiunea de autoevaluare a subsistemului de control intern managerial existent la nivelul
structurii organizatorice conduse, prin completarea chestionarului de autoevaluare prevăzut în legislația în
vigoare;
3.ia măsuri pentru îmbunătăţirea subsistemelor de control intern managerial din cadrul structurii
organizatorice conduse.
(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.
Art. 10: Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă. Personal de specialitate şi auxiliar
(1) Personalul de specialitate este:
-1 post asistent social (263501);
-1 post educator (235203);
-5 posturi asistent medical (325901);
-10 posturi instructor educație (235204).
(2) Atribuţiile personalului de specialitate sunt prezentate în anexele nr. 2-5 care fac parte integrantă din
prezentul regulament.
-asistent social - vezi anexa nr.2, parte integrantă a prezentului regulament.
-educator - vezi anexa nr.3, parte integrantă a prezentului regulament;
-asistent medical - vezi anexa nr.4, parte integrantă a prezentului regulament;
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-instructor educație - vezi anexa nr.5, parte integrantă a prezentului regulament.
Art. 11:Personalul administrativ, gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire
(1) Personalul administrativ asigură activităţile auxiliare serviciului social:
-1 post inspector specialitate;
-2 posturi muncitor calificat (bucătar);
(2) Atribuţiile personalului administrativ, gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire sunt prezentate în
anexele nr. 6-7, care fac parte integrantă din prezentul regulament.
-inspector specialitate - vezi anexa nr. 6, parte integrantă a prezentului regulament;
-muncitor calificat (bucătar) - vezi anexa nr. 7, parte integrantă a prezentului regulament.
Art. 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) contribuţia persoanelor beneficiare sau a întreţinătorilor acestora, după caz;
b) bugetul local al judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti;
c) bugetele locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, respectiv bugetele locale ale sectoarelor
municipiului Bucureşti;
d) bugetul de stat;
e) donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori juridice din ţară şi din străinătate;
f) fonduri externe rambursabile şi nerambursabile;
g) alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
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Anexa nr.1

Contract de furnizare servicii sociale
Nr__________/data___________________
Părţile contractante:

1. __________________________________ în calitate de manager de caz

în cadrul Serviciului

Management de Caz pentru Copil de la nivelul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului
Dolj, acronim D.G.A.S.P.C. Dolj - furnizor de servicii sociale, cu sediul în Craiova, b-dul Nicolae Titulescu,
nr. 22, judeţul Dolj, cod de înregistrare fiscală 17104359, certificatul de acreditare seria AF nr. 000698
și
2.

_______________________________,

domiciliat/domiciliată

în

localitatea

_______________,

str.__________________ nr________ , judeţul/sectorul ___________________________ , codul numeric
personal ________________________________, posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria _____________ nr.
________________, eliberat/eliberată la data de______________, în calitate de părinte/reprezentant legal
(conform

_____________________________________)

________________________________(numele

si

al

prenumele

copilului),

copilului
născut

la

data

de_______________CNP___________________________, denumit în continuare beneficiar

3.

_______________________________,

domiciliat/domiciliată

în

localitatea

_______________,

str.__________________ nr________ , judeţul/sectorul ___________________________ , codul numeric
personal ________________________________, posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria _____________ nr.
________________, eliberat/eliberată la data de______________, denumit în continuare beneficiar

(1) având în vedere:
-Planul individualizat de protectie nr.____________/_________;
-Evaluarea psiho-sociala/detaliată nr. ____________/_______________;
-S.C/Hot. CPC nr.________________/____________________.
(2)convin asupra următoarelor:
1.Definiţii:
1.1.contract de furnizare servicii sociale - actul juridic încheiat între o persoană fizică sau juridică, publică
ori privată, acreditată conform legii să acorde servicii sociale, denumită furnizor de servicii sociale, şi o
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persoană fizică aflată în situaţie de risc sau de dificultate socială, denumită beneficiar de servicii sociale,
care exprimă acordul de voinţă al acestora în vederea acordării de servicii sociale;
1.2.furnizor de servicii sociale - persoana fizică sau juridică, publică ori privată, acreditată conform legii în
vederea acordării de servicii sociale, prevăzută la art. 11 din Ordonanţa Guvernului nr. 68/2003 privind
serviciile sociale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 515/2003, cu modificările şi
completările ulterioare;
1.3.beneficiar de servicii sociale - persoana aflată în situaţie de risc şi de dificultate socială, împreună cu
familia acesteia, care necesită servicii sociale, conform planului individualizat de protectie;
1.4.servicii sociale - ansamblu de măsuri şi acţiuni realizate pentru a răspunde nevoilor sociale individuale,
familiale sau de grup, în vederea prevenirii şi depăşirii unor situaţii de dificultate, vulnerabilitate sau de
dependenţă pentru prezervarea autonomiei şi protecţiei persoanei, pentru prevenirea marginalizării şi
excluziunii sociale, pentru promovarea incluziunii sociale şi în scopul creşterii calităţii vieţii, definite în
condiţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului 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 furnizorului 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 protectie - modificarea sau completarea adusă PIP
pe baza rezultatelor reevaluării situaţiei beneficiarului de servicii sociale;
1.7.contribuţia beneficiarului de servicii sociale - cotă-parte din costul total al serviciului/serviciilor
acordat/acordate de furnizorul de servicii sociale, în funcţie de tipul serviciului şi de situaţia materială a
beneficiarului de servicii sociale, şi care poate fi în bani, 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 îndeplini valorificându-şi maximal potenţialul psiho-fizic;
1.9.standarde minime obligatorii - ansamblul de cerinţe privind calitatea îngrijirii, cadrul organizatoric şi
material, resursele umane şi financiare în vederea atingerii nivelului de performanţă obligatoriu pentru toți
furnizorii de servicii sociale specializate, aprobate în condiţiile legii;
1.10.modificări de drept ale contractului de furnizare servicii - modificările aduse contractelor de furnizare
servicii în mod independent de voinţa părţilor, în temeiul prevederilor unui act normativ;
1.11.forţa majoră - eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinii
acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi,
respectiv, îndeplinirea acestuia;
1.12.evaluarea iniţială - activitatea de identificare/determinare a naturii cauzelor, a stării actuale de
dezvoltare şi de integrare socială a beneficiarului de servicii sociale, precum şi a prognosticului acestora,
efectuată prin utilizarea de metode şi tehnici specifice profesiilor sociale, de către furnizorul de servicii
13

sociale. Scopurile evaluării sunt cunoaşterea şi înţelegerea problemelor cu care se confruntă beneficiarul de
servicii sociale şi identificarea măsurilor iniţiale pentru elaborarea planului iniţial de măsuri;
1.13. planul individualizat de protectie (PIP)- document prin care se realizează planificarea serviciilor,
prestaţiilor şi măsurilor de protecţie specială a copilului, pe baza evaluării psihosociale a acestuia şi a
familiei sale, în vederea integrării copilului care a fost separat de familia sa, într-un mediu familial stabil
permanent, în cel mai scurt timp posibil.
1.14.evaluarea detaliată - activitatea de investigare şi analiză a stării actuale de dezvoltare şi de integrare
socială a beneficiarului de servicii sociale, a cauzelor care au generat şi care întreţin situaţia de dificultate în
care acesta se află, precum şi a prognosticului acestora, utilizându-se instrumente şi tehnici standardizate
specifice domeniilor: asistenţă socială, psihologic, educaţional, medical, juridic.

2.Obiectul contractului
2.1.) Obiectul contractului îl constituie acordarea serviciilor prevăzute în Planul Individualizat de Protecție
2.2.) Descrierea serviciilor sociale acordate de furnizorul de servicii sociale:
Conform Planului Individualizat de Protecție
3.Costurile serviciilor sociale acordate şi contribuţia beneficiarului de servicii sociale
3.1.Costul total pe lună al serviciilor sociale prevăzute la pct. 2 este : conform legii.
3.2.Costul pe lună pentru fiecare serviciu social acordat este după cum urmează:
- pentru serviciile prevăzute în Planul Individualizat de Protecție costul pe lună este: conform legii
3.3.Contribuţia beneficiarului pentru serviciile sociale primite este după cum urmează:
Conform S.C/Hot. CPC nr.________________/____________________.
3.4.Contribuţia beneficiarului de servicii sociale nu va influenţa acordarea serviciilor sociale şi nu va
îngreuna posibilitatea acestuia de a ieşi din starea de dificultate.

4.Durata contractului
4.1.Prezentul contract intră în vigoare de la data semnării lui de către părți și este valabil pe perioada
implementării planului individualizat de protecție.

5.Etapele procesului de acordare a serviciilor sociale:
5.1 implementarea măsurilor prevăzute în planul individualizat de protectie
5.2 reevaluarea periodică a situației beneficiarului de servicii sociale
5.3 revizuirea planului individualizat de protectie în vederea adaptării serviciilor sociale la nevoile
beneficiarului.
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6.Drepturile furnizorului de servicii sociale:
6.1.de a verifica veridicitatea informaţiilor primite de la beneficiarul de servicii sociale;
6.2.de a sista acordarea serviciilor sociale către beneficiar în cazul în care constată că acesta i-a furnizat
informaţii eronate;
6.3.de a utiliza, în condiţiile legii, date denominalizate în scopul întocmirii de statistici pentru dezvoltarea
serviciilor sociale.
7.Obligaţiile furnizorului de servicii sociale:
7.1.să respecte drepturile şi libertăţile fundamentale ale beneficiarului în acordarea serviciilor sociale,
precum şi drepturile beneficiarului de servicii sociale, rezultate din prezentul contract;
7.2.să acorde servicii sociale prevăzute în planul individualizat de protectie, cu respectarea acestuia şi a
standardelor minime obligatorii;
7.3.să depună toate diligentele pentru a asigura beneficiarul de continuitatea serviciilor sociale furnizate, în
cazurile de încetare a prezentului contract prevăzute la pct. 12.1 şi 13.1 lit. a) şi d); asigurarea continuităţii
serviciilor sociale se va realiza şi prin subcontractare şi cesiune de servicii sociale;
7.4.să fie receptiv şi să ţină cont de toate eforturile beneficiarului de servicii sociale în îndeplinirea
obligaţiilor contractuale şi să considere că beneficiarul şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale în măsura în
care a depus toate eforturile;
7.5.să informeze beneficiarul de servicii sociale asupra:
- conţinutului serviciilor sociale şi condiţiilor de acordare a acestora;
- oportunităţii acordării altor servicii sociale;
- listei la nivel local cuprinzând furnizorii acreditaţi să acorde servicii sociale;
- regulamentului de ordine internă;
- oricărei modificări de drept a contractului;
7.6.să reevalueze periodic situaţia beneficiarului de servicii sociale, şi, după caz, să completeze şi/sau să
revizuiască planul individualizat de protectie exclusiv în interesul acestuia;
7.7.să respecte, conform legii, confidenţialitatea datelor şi informaţiilor referitoare la beneficiarul de servicii
sociale;
7.8.să ia în considerare dorinţele şi recomandările obiective ale beneficiarului cu privire la acordarea
serviciilor sociale;
7.9.să utilizeze contribuţia beneficiarului de servicii sociale exclusiv pentru acoperirea cheltuielilor legate de
acordarea serviciilor sociale;
7.10.de a informa serviciul public de asistenţă în a cărui rază teritorială locuieşte beneficiarul asupra
nevoilor identificate şi serviciilor sociale propuse a fi acordate.
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8.Drepturile beneficiarului
8.1.În procesul de acordare a serviciilor sociale prevăzute la pct. 2, furnizorul de servicii sociale va respecta
drepturile şi libertăţile fundamentale ale beneficiarului de servicii sociale.
8.2.Beneficiarul are următoarele drepturi contractuale:
a)de a primi servicii sociale prevăzute în planul individualizat de protectie;
b)de a i se asigura continuitatea serviciilor sociale atât timp cât se menţin condiţiile care au generat situaţia
de dificultate;
c)de a refuza, în condiţii obiective, primirea serviciilor sociale;
d)de a fi informat, în timp util şi în termeni accesibili, asupra:
- drepturilor sociale, măsurilor legale de protecţie şi asupra situaţiilor de risc;
- modificărilor intervenite în acordarea serviciilor sociale;
- oportunităţii acordării altor servicii sociale;
- listei la nivel local cuprinzând furnizorii acreditaţi să acorde servicii sociale;
- regulamentului de ordine internă;
e)de a participa la evaluarea serviciilor sociale primite şi la luarea deciziilor privind intervenţia socială care i
se aplică, putând alege variante de intervenţie, dacă ele există;
f)dreptul de a avea acces la propriul dosar în condițiile legii;
g)de a-şi exprima nemulţumirea cu privire la acordarea serviciilor sociale.
9. Obligaţiile beneficiarului:
9.1.să participe activ în procesul de furnizare a serviciilor sociale şi la reevaluarea şi revizuirea planului
individualizat de protectie, în raport cu vârsta, situația de dependență,etc;
9.2.să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitatea şi situaţia familială, medicală, economică şi
socială şi să permită furnizorului de servicii sociale verificarea veridicităţii acestora;
9.3.să respecte termenele şi clauzele stabilite în cadrul planului individualizat de protecție;
9.4.să anunţe orice modificare intervenită în legătură cu situaţia sa personală pe parcursul acordării
serviciilor sociale;
9.5.să respecte regulamentul de ordine internă al furnizorului de servicii sociale (reguli de comportament,
program, persoanele de contact etc.), prevederile regulamentului de organizare și funcționare, precum și
regulile generale de conduită, metodologiile și procedurile de lucru din cadrul serviciului;
10. Soluţionarea reclamaţiilor
10.1.Beneficiarul are dreptul de a formula verbal şi/sau în scris reclamaţii cu privire la acordarea serviciilor
sociale.
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10.2.Reclamaţiile pot fi adresate furnizorului de servicii sociale direct sau prin intermediul oricărei persoane
din cadrul echipei de implementare a planului individualizat de protectie.
10.3.Furnizorul de servicii sociale are obligaţia de a analiza conţinutul reclamaţiilor, consultând atât
beneficiarul de servicii sociale, cât şi specialiştii implicaţi în implementarea planului individualizat de
protectie şi de a formula răspuns în termen de maximum 10 zile de la primirea reclamaţiei.
10.4.Dacă beneficiarul de servicii sociale nu este mulţumit de soluţionarea reclamaţiei, acesta se poate
adresa în scris Comisiei de mediere socială de la nivelul judeţului Dolj , care va clarifica prin dialog
divergenţele dintre părţi sau, după caz, instanţei de judecată competente.

11.Litigii
11.1.Litigiile născute în legătură cu încheierea, executarea, modificarea şi încetarea ori 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 furnizorul de servicii sociale şi
beneficiarul de servicii sociale nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate
solicita Comisiei de mediere socială mijlocirea soluţionării divergenţelor sau se poate adresa instanţelor
judecătoreşti competente.

12. Rezilierea contractului
12.1.Constituie motiv de reziliere a prezentului contract următoarele:
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 către beneficiarul de servicii sociale a regulamentului de ordine interioară
al furnizorului de servicii sociale;
c)încălcarea de către furnizorul de servicii sociale a prevederilor legale cu privire la serviciile sociale, dacă
este invocată de beneficiarul de servicii sociale;
d)retragerea autorizaţiei de funcţionare sau a acreditării furnizorului de servicii sociale;
e)limitarea domeniului de activitate pentru care furnizorul de servicii sociale a fost acreditat, în măsura în
care este afectată acordarea serviciilor către beneficiarul de servicii sociale;
f)schimbarea obiectului de activitate al furnizorului de servicii sociale, în măsura în care este afectată
acordarea serviciilor către beneficiarul de servicii sociale.

13.Încetarea contractului
13.1.Constituie motiv de încetare a prezentului contract următoarele:
a)expirarea duratei pentru care a fost încheiat contractul;
b)acordul părţilor privind încetarea contractului;
c)scopul contractului a fost atins;
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d)forţa majoră, dacă este invocată.
14.Dispoziţii finale
14.1.Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului contract, de a conveni 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.
14.2.Prevederile prezentului contract se vor completa cu prevederile legislaţiei în vigoare în domeniu.
14.3.Limba care guvernează prezentul contract este limba română.
14.4.Prezentul contract va fi interpretat conform legilor din România.
14.5.Furnizorul de servicii sociale realizează monitorizarea şi evaluarea serviciilor sociale acordate.
*) Anexe la contract:
-Planul individualizat de protectie nr.____________/_________;
-Evaluarea psiho-sociala/detaliată nr. ____________/_______________;
-S.C/Hot. CPC nr._____________/_______________
-Reevaluarea nr._______________/______________.
Prezentul contract de furnizare servicii a fost încheiat în ………. exemplare.

Furnizor de servicii sociale
DGASPC Dolj
Părinte/reprezentant legal

Manager de caz
Nume si prenume________________

Nume si prenume________________

Semnatura_____________________

Semnatura_____________________

Beneficiar
Nume și prenume________________
Semnătura______________________
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Anexa nr.2
Denumirea postului: ASISTENT SOCIAL
Atribuții:
1.efectuează evaluarea/reevaluarea situaţiei beneficiarilor în context socio-familial, în termenele stabilite de
legislaţia în vigoare;
2.desfăşoară activităţile referitoare la menţinerea/dezvoltarea relaţiilor beneficiarilor cu familia, alte
persoane din comunitate faţă de care au dezvoltat relaţii de ataşament;
3.îndeplinește atribuțiile de responsabil de caz, cu respectarea standardelor aplicabile, a legislației în
vigoare, a procedurilor și metodologiilor de organizare și funcționare;
4.utilizează instrumentele, tehnicile și metodele de asistență socială, în conformitate cu procedurile și
metodologiile de organizare și funcționare de la nivelul DGASPC Dolj;
5.asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a
standardelor minime de calitate aplicabile şi a regulamentului de organizare și funcționare a centrului;
6.colaborează cu specialişti din alte servicii/centre în vederea soluţionării cazurilor, identificării de resurse
etc., cu avizul conducerii ierarhic superioare;
7.monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;
8.sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de nerespectare a
prevederilor regulamentului de organizare și funcționare a centrului etc.;
9.întocmeşte rapoarte periodice, sau ori de câte ori este nevoie, cu privire la activitatea derulată;
10.face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării legislaţiei;
11.îndeplineşte și alte atribuţii specifice prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil, în legislaţia în
vigoare, în regulamentul de organizare şi funcţionare, în metodologiile de organizare şi funcţionare, în
procedurile de lucru, în alte regulamente aplicabile serviciului social, în dispoziţiile şi în notele interne
emise de către conducerea instituţiei şi acţionează, conform dispoziţiilor trasate în situaţii speciale pentru
acoperirea nevoilor identificate;
12.respectă şi promovează drepturile copilului, respectiv ale persoanei adulte cu handicap, respectă şi
promovează interesul superior al copilului, respectiv interesul persoanei adulte cu handicap;
13.răspunde de elaborarea documentelor specifice domeniului propriu de activitate;
14.asigură confidenţialitatea informaţiilor la care are acces.
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Anexa nr.3

Denumirea postului: EDUCATOR
Atribuții:
1.participă alături de ceilalți specialiști la întocmirea evaluării detaliate a beneficiarilor;
2.participă și răspunde, alături de ceilalți specialiști, de realizarea și îndeplinirea Programului personalizat de
interventie, în funcţie de nevoile şi particularităţile fiecărui copil în parte, conform competențelor și limitelor
profesiunii sale ;
3.participa la organizarea și desfășurarea activității educative recuperatorii;
4.organizează și asigură petrecerea timpului liber al copiilor din unitate;
5.elaborează și prezintă conducerii necesarul de materiale didactice necesare beneficiarilor de care se ocupă;
6.răspunde de securitatea și integritatea copiilor în timpul programului de lucru.
7. asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a
standardelor minime de calitate aplicabile şi a regulamentului de organizare și funcționare a casei;
8. colaborează cu specialişti din alte servicii/centre în vederea soluţionării cazurilor, identificării de resurse
etc., cu avizul conducerii ierarhic superioare;
9.monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;
10.sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de nerespectare
a prevederilor regulamentului de organizare și funcționare a casei etc.;
11.întocmeşte rapoarte periodice, sau ori de câte ori este nevoie, cu privire la activitatea derulată;
12. face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării
legislaţiei;
13. îndeplineşte și alte atribuţii specifice prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil, în legislaţia în
vigoare, în regulamentul de organizare şi funcţionare, în metodologiile de organizare şi funcţionare, în
procedurile de lucru, în alte regulamente aplicabile serviciului social, în dispoziţiile şi în notele interne
emise de către conducerea instituţiei şi acţionează,conform dispoziţiilor trasate în situaţii speciale pentru
acoperirea nevoilor identificate.
14. respectă şi promovează drepturile copilului, respectiv ale persoanei adulte cu handicap, respectă şi
promovează interesul superior al copilului, respectiv interesul persoanei adulte cu handicap;
15. răspunde de elaborarea documentelor specifice domeniului propriu de activitate;
16. îndeplinește, conform dispoziției directorului general, atribuții de gestionar;
17. asigură confidenţialitatea informaţiilor la care are acces.
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Anexa nr.4

Denumirea postului: ASISTENT MEDICAL
Atribuții:
1. supraveghează starea de sănătate a beneficiarilor aflaţi sub măsură de protecţie în cadrul serviciului;
2.efectuează sau participă, după caz, la acordarea serviciilor medicale beneficiarilor;
3. ține evidența materialelor și medicamentelor folosite din aparatul de urgenta;
4.colaborează și respectă indicațiile medicului de familie la care sunt înscriși beneficiarii;
5. efectuează triajul medical al beneficiarilor;
6. supraveghează evoluția stării de sănătate a beneficiarilor;
7. asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a
standardelor minime de calitate aplicabile şi a regulamentului de organizare și funcționare a casei;
8. colaborează cu specialişti din alte servicii/centre în vederea soluţionării cazurilor, identificării de resurse
etc., cu avizul conducerii ierarhic superioare;
9.monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;
10.sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de nerespectare
a prevederilor regulamentului de organizare și funcționare a casei etc.;
11.întocmeşte rapoarte periodice, sau ori de câte ori este nevoie, cu privire la activitatea derulată;
12.face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării legislaţiei;
13.îndeplineşte și alte atribuţii specifice prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil, în legislaţia în
vigoare, în regulamentul de organizare şi funcţionare, în metodologiile de organizare şi funcţionare, în
procedurile de lucru, în alte regulamente aplicabile serviciului social, în dispoziţiile şi în notele interne
emise de către conducerea instituţiei şi acţionează,conform dispoziţiilor trasate în situaţii speciale pentru
acoperirea nevoilor identificate;
14.respectă şi promovează drepturile copilului, respectiv ale persoanei adulte cu handicap, respectă şi
promovează interesul superior al copilului, respectiv interesul persoanei adulte cu handicap;
15.răspunde de elaborarea documentelor specifice domeniului propriu de activitate;
16.asigură confidenţialitatea informaţiilor la care are acces.
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Anexa nr.5

Denumirea postului: INSTRUCTOR EDUCAȚIE
Atribuții:
1.asigură și răspunde de igiena beneficiarilor;
2.asigură și răspunde de igiena spațiilor destinate beneficiarilor;
3.asigură suport în alimentarea beneficirilor în funcție de nevoile acestora;
4.asigură activitățile de îmbrăcare/dezbrăcare a beneficiarilor, după caz;
5.asigură igiena echipamentului și a cazarmamentului destinat beneficiarilor;
6.respectă procedurile de manipulare a materialelor sanitare, materialelor de curățenie și a deșeurilor de
orice tip;
7.asigură suportul necesar în desfășurarea tuturor activităților beneficiarilor;
8.oferă asistență și consiliere în efectuarea temelor pentru a asigura o pregătire optimă a elevilor, în
conformitate cu standardele școlare;
9.răspunde de securitatea și integritatea beneficiarilor în timpul programului de lucru, având obligația
supravegherii permanente a acestora;
10.cunoaște particularitățile de vârstă și diferențele individuale de conduită ale beneficiarilor, astfel încât să
poată stabili o comunicare și relații adecvate cu aceștia;
11.abordează relațiile cu beneficiarii în mod nediscriminator, fără antipatii sau favoritisme;
12.asigură, după caz, prepararea hranei, conform meniului aprobat şi cu respectarea procedurilor de
alimentaţie;
13.cunoaște, respectă și aplică procedurile de sesizare și reclamare și le aduce la cunoștința celor ce solicită
acest lucru ori de câte ori este nevoie;
14.asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a
standardelor minime de calitate aplicabile şi a regulamentului de organizare și funcționare a casei;
15.colaborează cu specialişti din alte servicii/centre în vederea soluţionării cazurilor, identificării de resurse
etc., cu avizul conducerii ierarhic superioare;
16.monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;
17.sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de nerespectare
a prevederilor regulamentului de organizare și funcționare a casei etc.;
18.întocmeşte rapoarte periodice, sau ori de câte ori este nevoie, cu privire la activitatea derulată;
19.face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării legislaţiei;
20.îndeplineşte și alte atribuţii specifice prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil, în legislaţia în
vigoare, în regulamentul de organizare şi funcţionare, în metodologiile de organizare şi funcţionare, în
procedurile de lucru, în alte regulamente aplicabile serviciului social, în dispoziţiile şi în notele interne
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emise de către conducerea instituţiei şi acţionează, conform dispoziţiilor trasate în situaţii speciale pentru
acoperirea nevoilor identificate;
21.respectă şi promovează drepturile copilului, respectiv ale persoanei adulte cu handicap, respectă şi
promovează interesul superior al copilului, respectiv interesul persoanei adulte cu handicap;
22.răspunde de elaborarea documentelor specifice domeniului propriu de activitate;
23.îndeplinește, conform dispoziției directorului general, atribuții de gestionar;
24.asigură confidenţialitatea informaţiilor la care are acces.

23

Anexa nr.6

Denumirea postului: INSPECTOR SPECIALITATE
Atribuții:
1.înregistrează, analizează şi verifică documentele financiar-contabile în conformitate cu normele existente;
2.utilizează diverse programe informatice de specialitate pentru a introduce şi a înregistra datele primare;
3.realizează balanţe contabile, bilanţuri, efectuând rapoarte cu privire la starea financiară a serviciului social;
4.urmărește respectarea standardelor minime cuprinse în legislația în vigoare și încadrarea în alocația zilnică
de hrană prevăzută de legislația în vigoare și Hotărârea Consiliului Județean Dolj, pentru centrele pentru
care a fost desemnat;
5.participă la inventarierea patrimoniului, anual sau ori de câte ori este nevoie;
6.respectă şi promovează drepturile copilului, respectiv ale persoanei adulte cu handicap, respectă şi
promovează interesul superior al copilului, respectiv interesul persoanei adulte cu handicap;
7.răspunde de elaborarea documentelor specifice domeniului propriu de activitate;
8.asigură confidenţialitatea informaţiilor la care are acces;
9.îndeplineşte atribuţii specifice conform legislaţiei în vigoare, regulamentului de organizare şi funcţionare,
metodologiilor de organizare şi funcţionare, procedurilor de lucru, altor regulamente aplicabile serviciului
social, dispoziţiilor şi notelor interne emise de către conducerea instituţiei şi acţionează, conform
dispoziţiilor trasate, în situaţii speciale, pentru acoperirea nevoilor identificate.
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Anexa nr.7
Denumirea postului: MUNCITOR CALIFICAT (BUCĂTAR)
Atribuții:
1.asigură prepararea hranei, conform meniului aprobat şi cu respectarea procedurilor de alimentaţie;
2.asigură respectarea normativelor sanitare în vigoare în ceea ce priveşte prepararea alimentelor şi asigură
igiena în spaţiile de prelucrare şi preparare a hranei şi servire a meselor;
3.participă la întocmirea meniului săptămânal;
4.ține cont de nivelul de perisabilitate și termenul de valabilitate al alimentelor;
5.este responsabil de scoaterea imediată din uz a produselor alimentare ce nu corespund organoleptic;
6.recoltează probele alimentare pe care le pastrează în frigider, conform normelor legale în vigoare;
7.răspunde de pregătirea la timp a mesei şi de calitatea meniului;
8.respectă şi promovează drepturile copilului, respectiv ale persoanei adulte cu handicap, respectă şi
promovează interesul superior al copilului, respectiv interesul persoanei adulte cu handicap;
9.răspunde de elaborarea documentelor specifice domeniului propriu de activitate;
10.asigură confidenţialitatea informaţiilor la care are acces;
11.îndeplineşte atribuţii specifice conform legislaţiei în vigoare, regulamentului de organizare şi funcţionare,
metodologiilor de organizare şi funcţionare, procedurilor de lucru, altor regulamente aplicabile serviciului
social, dispoziţiilor şi notelor interne emise de către conducerea instituţiei şi acţionează, conform
dispoziţiilor trasate, în situaţii speciale, pentru acoperirea nevoilor identificate.
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Anexa nr. 21
la HCJ nr._____/_____

Avizat,
Director General
Florin Stancu

Director General Adjunct
Asistență Socială-Persoane Adulte
Maria Manolache

REGULAMENT de organizare şi funcţionare a serviciului social
Centrul de Servicii de Recuperare și Reabilitare prin Echipa Mobilă-Adulți Filiași

Art. 1: Definiţie
(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social Centrul de Servicii
de Recuperare și Reabilitare prin Echipa Mobilă – Adulți Filiași din cadrul Direcției Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Dolj, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr._____/________,
în vederea asigurării funcţionării acestuia, cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a
asigurării accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind condițiile 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.

Art. 2: Identificarea serviciului social
Serviciul social Centrul de Servicii de Recuperare și Reabilitare prin Echipa Mobilă – Adulți Filiași, cod
serviciu social 8810ID-VI, înfiinţat şi administrat de furnizorul Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Dolj, acreditat conform Certificatului de acreditare nr. 000698/25.04.2014, deține licența de
funcționare definitivă/provizorie nr. ________/_____________, cu sediul în Filiași, B-dul Racoțeanu, nr.192A,
jud. Dolj.

Art. 3: Scopul serviciului social
Scopul serviciului social Centrul de Servicii de Recuperare și Reabilitare prin Echipa Mobilă – Adulți Filiași
este acordarea de intervenții specializate la domiciliu, pe perioadă determinată și în baza evaluării și identificării
nevoii individuale specifice, persoanelor adulte cu dizabilități care nu au acces facil la centru de zi și/sau nu se
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află în proximitatea unui centru de zi, în vederea dezvoltării potențialului personal și prevenirii
instituționalizării.
Art. 4: Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare
(1) Serviciul social Centrul de Servicii de Recuperare și Reabilitare prin Echipa Mobilă – Adulți Filiași
funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale
reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, Legea 448/2006 privind protecția și promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare precum şi ale altor
acte normative secundare aplicabile domeniului.
De asemenea, pentru buna organizare și funcționare a serviciului social sunt aplicabile toate actele normative
incidente.
(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul nr. 82/2019 privind aprobarea standardelor specifice minime
de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități.
(3) Serviciul social Centrul de Servicii de Recuperare și Reabilitare prin Echipa Mobilă – Adulți Filiași este
înfiinţat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Dolj nr. ________/________________ şi funcţionează în cadrul
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj.
Art. 5: Principiile care stau la baza acordării serviciului social
(1) Serviciul social Centrul de Servicii de Recuperare și Reabilitare prin Echipa Mobilă – Adulți Filiași 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 de Servicii de
Recuperare și Reabilitare prin Echipa Mobilă – Adulți Filiași 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 sau, după caz, într-un mediu familial;
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;
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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;
o) colaborarea serviciului cu serviciul public de asistenţă socială.

Art. 6: Beneficiarii serviciilor sociale
(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate de Centrul de Servicii de Recuperare și Reabilitare prin Echipa
Mobilă – Adulți Filiași sunt persoane adulte cu dizabilități pentru care certificatele/deciziile de încadrare în grad
de handicap sunt în termen de valabilitate; aceștia se pot afla în îngrijirea familiilor/trăiesc independent/ în
asistența AP sau APP, nu au acces facil la centru de zi și/sau nu se află în proximitatea unui centru de zi.
(2) Condiţiile de acces/admitere în centru sunt următoarele:
a) Acte necesare:
-cerere de admitere;
-copie de pe actele de identitate și stare civilă, după caz;
-copie de pe actul de identitate a reprezentantului legal, după caz;
-copie de pe documentul care atestă încadrarea în grad de handicap în termen de valabilitate, PIS,PIRIS;
-ultimul talon de pensie sau adeverinţă de venit;
-raportul de anchetă socială;

3

-copie alte acte medicale doveditoare ale bolii, respectiv a evoluţiei acesteia (internări în secţii de specialitate,
alte terapii urmate), după caz.
-contract pentru acordarea de servicii sociale.
b) Criterii de eligibilitate:
-persoană adultă încadrată în grad de handicap;
-domiciliul/reședința pe raza județului Dolj;
-persoana nu are acces facil la centru de zi și/sau nu se află în proximitatea unui centru de zi.
c) Admiterea se realizează în baza dispoziției Directorului General Adjunct Asistență Socială – Persoane Adulte
din cadrul DGASPC Dolj.
d) Serviciul asigură beneficiarului serviciile necesare, în baza unui contract pentru acordarea de servicii sociale,
încheiat în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.
Modelul contractului pentru acordarea de servicii sociale este prezentat în anexa nr. 1 la prezentul Regulament.
Părţile contractante au posibilitatea modificării şi completării, după caz, a modelului de contract pentru
acordarea de servicii sociale, acesta putând cuprinde și alte clauze sau clauze specifice, în funcție de standardele
minime de calitate aplicabile fiecărui tip de serviciu, situația particulară a fiecărui beneficiar în parte și
particularitățile (modul de organizare și funcționare) centrului, cu respectarea legislației în vigoare și aprobarea
conducerii Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj.
e) Serviciile acordate în cadrul serviciului social sunt gratuite.
(3) Condiţii de încetare a serviciilor:
-expirarea duratei pentru care a fost încheiat contractul;
-la cererea beneficiarului/reprezentantului legal, prin decizia unilaterală a acestuia;
-prin decizia argumentată a conducerii furnizorului de servicii;
-prin acordul părților;
-alte situații care fac imposibilă furnizarea serviciilor sau atingerea obiectivelor.
(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate de Centrul de Servicii de Recuperare și Reabilitare prin
Echipa Mobilă – Adulți Filiași 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 conferite de legislația în vigoare.
(5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate de Centrul de Servicii de Recuperare și Reabilitare prin
Echipa Mobilă – Adulți Filiași 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, precum și regulile generale de conduită, prevederile
regulamentare, metodologiile și procedurile de lucru din cadrul centrului.
Art. 7: Activităţi şi funcţii
(1) Principalele funcţii ale serviciului social Centrul de Servicii de Recuperare și Reabilitare prin Echipa
Mobilă – Adulți Filiași 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/reprezentantul legal,
după caz;
2.activități de informare și consiliere socială;
3.consiliere psihologică;
4.activități pentru facilitarea independenței beneficiarului;
5.activități privind dezvoltarea mobilității.
b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre
domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi:
1.realizarea de materiale informative;
2.colaborarea cu instituțiile relevante de la nivelul comunității;
3.elaborarea de rapoarte de activitate.
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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.asigură beneficiarilor asistență și suport în cunoașterea și exercitarea drepturilor lor;
2.promovează și ia măsuri pentru prevenirea și combaterea oricăror forme de tratament abuziv, neglijent,
degradant asupra beneficiarilor;
3.utilizează mijloace de informare și comunicare corecte, transparente și accesibile.
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.dezvoltarea, planificarea, implementarea și îmbunătățirea permanentă a activităților desfășurate în cadrul
serviciului social;
4. măsurarea gradului de satisfacție a beneficiarilor.
5. exercitarea controlului managerial intern, în condițiile legislației în vigoare.
e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea următoarelor
activităţi:
1. întocmirea unui proiect de buget care sa reflecte nevoile serviciului social;
2. solicitarea dotărilor necesare bunei funcționări a serviciului social;
3. solicitarea resurselor umane în funcție de serviciile furnizate și legislația în vigoare;
4. întocmirea fișelor de post ale angajaților;
5. evaluarea performanțelor individuale ale angajaților;
6. elaborarea propunerilor de formare profesională.
Art. 8: Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal
(1) Serviciul social Centrul de Servicii de Recuperare și Reabilitare prin Echipa Mobilă - Adulți Filiași
funcţionează cu un număr de 11 posturi, conform prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean nr.
............/...................., din care:
a) personal de conducere: şef centru 1 post;
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b) personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă; personal de specialitate şi auxiliar: 8 posturi;
c) personal cu funcţii administrative, gospodărire, întreţinere-reparaţii, deservire: 2 posturi;
d) voluntari: 3 posturi.
(2) Raportul angajat/beneficiar este de: -

Art. 9: Personalul de conducere
(1) Personalul de conducere este asigurat de:
- şef centru;
(2) Atribuţiile personalului de conducere sunt:
a) atribuții generale:
1.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.;
2.elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor şi
întocmeşte informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale (DGASPC Dolj);
3.propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi perfecţionare;
4.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, cu avizul prealabil al conducerii DGASPC Dolj;
5.întocmeşte raportul anual de activitate;
6.asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii centrului, precum și dintre angajații si
beneficiarii centrului;
7.propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice şi a numărului de personal cu
respectarea prevederilor legale;
8.desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii centrului în comunitate, cu avizul prealabil al conducerii
DGASPC Dolj;
9.ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor
beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce și aduce la cunoștința conducerii DGASPC Dolj
rezultatele analizei;
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10.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;
11.organizează activitatea personalului (răspunde de prezența personalului din subordine și de verificarea
zilnică a condicilor de prezență; întocmește lunar graficul, foaia colectivă de prezență pe baza condicii de
prezenţă) şi asigură respectarea timpului de lucru şi a regulamentului de organizare şi funcţionare;
12.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, cu avizul/aprobarea
conducerii DGASPC Dolj;
13.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, cu avizul prealabil al conducerii DGASPC Dolj;
14.participă activ la numirea/eliberarea din funcţie a personalului din cadrul serviciului, în condiţiile legii;
15.întocmeşte proiectul bugetului propriu al serviciului şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar, în limitele
de competență conform legislației în vigoare și le înaintează spre aprobare conducerii DGASPC Dolj;
16.asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi beneficiarilor a prevederilor
din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare;
17.asigură (face demersurile necesare) pentru încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor
sociale, după caz;
18.verifică întocmirea situațiilor statistice;
19.răspunde de gestionarea şi arhivarea documentelor din cadrul centrului și colaborează cu structurile
specializate de la nivelul Direcției privind predarea acestora la arhiva instituției conform nomenclatorului
arhivistic;
20.identifică nevoile de la nivelul centrului și întocmește referate în vederea luării unor decizii de îmbunătățire a
activității și de dotare materială corespunzătoare a structurii organizatorice pe care o conduce;
21.răspunde de repartizarea sarcinilor personalului din subordine; coordonează și controlează realizarea corectă
și în termen a acestora;
22.răspunde de evaluarea activității profesionale a personalului din subordine, anual, și ori de câte ori este
nevoie;
23.elaborează fișele de post pentru personalul din subordine și răspunde de încărcarea echilibrată cu sarcini a
acestora;
24.participă la acțiunile instituției conform dispozițiilor date de șeful ierarhic superior;
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25.programează concediile de odihnă pentru salariații din subordine și urmărește efectuarea acestora și, după
caz, propune rechemarea lor;
26.răspunde de înlocuirea personalului din subordine pe perioada concediilor de odihnă, concediilor medicale,
concediilor fără salariu etc., asigurând desfășurarea optimă a activității;
27.repartizează spre rezolvare corespondența și celelalte lucrări care intră în atribuțiile structurii organizatorice
pe care o conduce și îndrumă personalul din subordine în vederea rezolvării acestora în termenul stabilit;
28.urmărește cunoașterea de către personalul din subordine a legislației specifice domeniului de activitate și
acționează în vederea respectării acesteia;
29.asigură îndrumare și asistență personalului din subordine în vederea realizării sarcinilor de serviciu și
participă la elaborarea sau, după caz, realizarea lucrărilor de complexitate sau importanță deosebită;
30.asigură în conformitate cu legislația în vigoare, respectarea normelor de disciplină de către salariații din
subordine și informează Directorul General de abaterile disciplinare săvârșite de salariații din subordine;
31.răspunde de confidențialitatea datelor și lucrărilor executate, stabilind reguli pentru personalul din subordine
pentru a fi păstrată confidențialitatea acestora;
32.asigură accesul la date a persoanelor din afara instituției (cu temă de control) și informează conducerea
despre modul și stadiul desfășurării controlului;
33.emite note interne pentru personalul din subordine;
34.răspunde de registrele care sunt întocmite în cadrul structurii organizatorice în ceea ce privește realitatea,
legalitatea și corectitudinea datelor ;
35.răspunde de circuitul documentelor de la nivelul structurii organizatorice pe care o conduce;
36.răspunde de elaborarea și respectarea procedurilor scrise și formalizate pentru activitățile desfășurate în
cadrul structurii organizatorice pe care o conduce;
37.aduce la cunoștința personalului din subordine Regulamentul Intern, Regulamentul de Organizare și
Funcționare, Codul etic, Codul de conduită ale DGASPC Dolj, precum și procedurile operaționale, pe bază de
semnatură și răspunde de respectarea prevederilor acestora;
38.respectă prevederile Regulamentului Intern, Regulamentului de Organizare și Functionare, Codului etic,
Codului de conduită ale DGASPC Dolj, precum și prevederile procedurilor operaționale ale structurii
organizatorice pe care o conduce;
39.primește și soluționează orice alte sarcini dispuse de seful ierarhic superior, pentru buna organizare și
desfășurare a activității la nivelul centrului;
40.îndeplinește și alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil, precum și în actele normative
incidente organizării și desfășurării activității la nivelul centrului.
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b.Atribuții de responsabil de proces al sistemului managementului calității:
1.elaborează procedurile operaționale;
2.colaborează îndeaproape cu RMC;
3.inițiază acțiuni de prevenire a apariției oricărei neconformități referitoare la servicii, procese și la sistemul
managementul calității;
4.identifică și înregistrează orice probleme referitoare la servicii, procese și la sistemul managementul calității;
5.inițiază, recomandă sau furnizează soluții pe căi prestabilite;
6.verifică implementarea soluțiilor.
c.Atribuţii specifice implementării și/sau dezvoltării sistemului de control intern managerial:
c.1 Atribuții privind procedurile de sistem/operaționale:
1.stabilește obiectivele specifice și activitățile compartimentului;
2.dispune elaborarea evidenței activităților procedurale pentru procedurile de sistem/operaționale aplicabile la
nivelul compartimentului;
3.dispune transmiterea evidenței activităților procedurale pentru procedurile de sistem, Secretariatului
tehnic al Comisiei de Monitorizare;
4.stabilește persoanele responsabile cu elaborarea procedurilor de sistem/operaționale;
5.verifică Diagrama de proces;
6.verifică procedura de sistem/operaționale și o semnează;
7.retransmite procedura responsabilului cu elaborarea și actualizarea, ori de câte ori este cazul pentru modificări
și completări;
8.dispune transmiterea procedurii Secretariatului tehnic al Comisiei de Monitorizare;
9.dispune măsuri pentru actualizarea procedurilor de sistem/operaționale.
c.2 Atribuții în procesul de gestionare a riscurilor:
-desemnează responsabilul cu riscurile de la nivelul compartimentului;
-analizează, evaluează şi decide asupra riscurilor incluse în Formularele de alertă a riscurilor;
-aprobă Registrul de riscuri la nivelul compartimentului;
-monitorizează implementarea măsurilor de control aferente Planului de măsuri, aprobat la nivelul entităţii, prin
Fişele de urmărire a riscurilor;
-aprobă Raportul anual privind procesul de gestionare a riscurilor pe compartiment, pe care îl transmite
Secretariatului tehnic al Comisiei de Monitorizare.
c.3 Alte atribuții în domeniul controlului managerial intern:
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1.inventariază documentele şi fluxurile de informaţii care intră/ies din structurile organizatorice, respectiv
instituție, procesările care au loc, destinaţiile documentelor, fluxurile de comunicare între structurile
organizatorice din instituție, cu nivelele ierarhic superioare de management şi cu alte entităţi publice;
2.efectuează operaţiunea de autoevaluare a subsistemului de control intern managerial existent la nivelul
structurii organizatorice conduse, prin completarea chestionarului de autoevaluare prevăzut în legislația în
vigoare;
3.ia măsuri pentru îmbunătăţirea subsistemelor de control intern managerial din cadrul structurii organizatorice
conduse.
(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.
Art. 10: Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă. Personal de specialitate şi auxiliar
(1) Personalul de specialitate este:
-1 post asistent social (263501);
-1 post inspector specialitate (242203);
-2 posturi kinetoterapeut (226405);
-2 posturi fiziokinetoterapeut (226401);
-1 post logoped (226603);
-1 post psiholog (263401).
(2) Atribuţiile personalului de specialitate sunt prezentate în anexele nr. 2-7, care fac parte integrantă din
prezentul regulament.
-asistent social – vezi anexa nr.2, parte integrantă a prezentului regulament;
-inspector specialitate - vezi anexa nr.3, parte integrantă a prezentului regulament;
-kinetoterapeut – vezi anexa nr.4, parte integrantă a prezentului regulament;
-fiziokinetoterapeut – vezi anexa nr.5, parte integrantă a prezentului regulament;
-logoped – vezi anexa nr.6, parte integrantă a prezentului regulament;
-psiholog – vezi anexa nr.7, parte integrantă a prezentului regulament.
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Art. 11: Personalul administrativ, gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire
(1) Personalul administrativ asigură activităţile auxiliare serviciului social:
-2 posturi șofer.
(2) Atribuţiile personalului administrativ, gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire sunt prezentate în anexa nr.
8, care face parte integrantă din prezentul regulament.
-șofer - vezi anexa nr.8, parte integrantă a prezentului regulament.
Art. 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) contribuţia persoanelor beneficiare sau a întreţinătorilor acestora, după caz;
b) bugetul local al judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti;
c) bugetele locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, respectiv bugetele locale ale sectoarelor municipiului
Bucureşti;
d) bugetul de stat;
e) donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori juridice din ţară şi din străinătate;
f) fonduri externe rambursabile şi nerambursabile;
g) alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
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Anexa nr.1
Contract pentru acordarea de servicii sociale
Nr__________/data___________________
Părţile contractante:
1. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj, acronim D.G.A.S.P.C. Dolj, denumită în
continuare furnizor de servicii sociale, cu sediul în Craiova, b-dul Nicolae Titulescu, nr. 22, judeţul Dolj, cod de
înregistrare fiscală 17104359, certificatul de acreditare seria AF nr. 000698 , reprezentată de
domnul/doamna______________________________, având funcţia de Director General, în calitate de
reprezentant al D.G.A.S.P.C. Dolj;
şi
2................................................................... (numele beneficiarului de servicii sociale), denumit în continuare
beneficiar, domiciliat/locuieşte în localitatea ........... , str. ........... nr. ..... , judeţul/sectorul .............. , codul
numeric personal ............ , posesor al B.I./C.I. seria ...... nr. ........ , eliberat/eliberată la data de ......... de Secţia
de poliţie .......... , reprezentat prin domnul/doamna .............. , domiciliat/domiciliată în localitatea ............ , str.
......... nr. ....... , judeţul/sectorul .......... , posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria ....... nr. .......... , eliberat/eliberată
la data de .............. de Secţia de poliţie .......... , conform ........... (se va menţiona actul care atestă calitatea de
reprezentant) nr. ........./data ................ ,

(1) având în vedere:
- fișa de evaluare nr........./data............... ;
- planul personalizat nr. ......../data ............ ,
(2)convin asupra următoarelor:
1.Definiţii:
1.1.contractul pentru acordarea de servicii sociale - actul juridic încheiat între o persoană fizică sau juridică,
publică ori privată, acreditată conform legii să acorde servicii sociale, denumită furnizor 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 în vederea acordării de servicii sociale;
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1.2.furnizor de servicii sociale - persoana fizică sau juridică, publică ori privată, acreditată conform legii în
vederea acordării de servicii sociale, prevăzută la art. 11 din Ordonanţa Guvernului nr. 68/2003 privind
serviciile sociale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 515/2003, cu modificările şi completările
ulterioare;
1.3.beneficiar de servicii sociale - persoana aflată în situaţie de risc şi de dificultate socială, împreună cu familia
acesteia, care necesită servicii sociale, conform planului personalizat;
1.4.servicii sociale - ansamblu de măsuri şi acţiuni realizate pentru a răspunde nevoilor sociale individuale,
familiale sau de grup, în vederea prevenirii şi depăşirii unor situaţii de dificultate, vulnerabilitate sau de
dependenţă pentru prezervarea autonomiei şi protecţiei persoanei, pentru prevenirea marginalizării şi
excluziunii sociale, pentru promovarea incluziunii sociale şi în scopul creşterii calităţii vieţii, definite în
condiţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului 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 furnizorului 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 personalizat - modificarea sau completarea adusă planului personalizat
pe baza rezultatelor reevaluării situaţiei beneficiarului de servicii sociale;
1.7.contribuţia beneficiarului de servicii sociale - cotă-parte din costul total al serviciului/serviciilor
acordat/acordate de furnizorul de servicii sociale, în funcţie de tipul serviciului şi de situaţia materială a
beneficiarului de servicii sociale, şi care poate fi în bani, 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 îndeplini valorificându-şi maximal potenţialul psiho-fizic;
1.9.standarde minimale de calitate - ansamblul de cerinţe privind cadrul organizatoric şi material, resursele
umane şi financiare în vederea atingerii nivelului de performanţă obligatoriu pentru toţi furnizorii de servicii
sociale specializate, aprobate în condiţiile legii;
1.10.modificări de drept ale contractului de acordare de servicii sociale - modificările aduse contractelor de
acordare de servicii sociale în mod independent de voinţa părţilor, în temeiul prevederilor unui act normativ;
1.11.forţa majoră - eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinii acestora,
care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv,
îndeplinirea acestuia;
1.12.evaluarea - activitatea de identificare/determinare a naturii cauzelor, a stării actuale de dezvoltare şi de
integrare socială a beneficiarului de servicii sociale, precum şi a prognosticului acestora, efectuată prin
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utilizarea de metode şi tehnici specifice profesiilor sociale, de către furnizorul de servicii sociale. Scopurile
evaluării sunt cunoaşterea şi înţelegerea problemelor cu care se confruntă beneficiarul de servicii sociale şi
identificarea măsurilor pentru elaborarea planului personalizat;
1.13.planul personalizat - ansamblul de măsuri şi servicii adecvate şi individualizate potrivit nevoilor sociale
identificate ca urmare a efectuării evaluării complexe, cuprinzând programarea serviciilor sociale, personalul
responsabil şi procedurile de acordare a serviciilor sociale;

2.Obiectul contractului
2.1. Obiectul contractului îl constituie acordarea următoarelor servicii sociale:
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….

2.2. Descrierea serviciilor sociale acordate de furnizorul de servicii sociale:
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….
3.Costurile serviciilor sociale acordate şi contribuţia beneficiarului de servicii sociale
3.1.Costul total pe lună al serviciilor sociale prevăzute la pct. 2 este de:
-conform legislatiei in vigoare
3.2. Costul pe lună pentru fiecare serviciu social acordat este după cum urmează:
- conform legislatiei in vigoare .
3.3. Contribuţia beneficiarului pentru serviciile sociale primite este după cum urmează:
- serviciile acordate în cadrul centrului sunt gratuite
3.4.Contribuţia beneficiarului de servicii sociale nu va influenţa acordarea serviciilor sociale şi nu va îngreuna
posibilitatea acestuia de a ieşi din starea de dificultate.

4.Durata contractului
4.1.Durata contractului este de la data de .............. .……până la data …… ................ .
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4.2.Durata contractului poate fi prelungită cu acordul părţilor şi numai după evaluarea rezultatelor serviciilor
acordate beneficiarului de servicii sociale şi, după caz, revizuirea planului personalizat.

5.Etapele procesului de acordare a serviciilor sociale:
5.1.implementarea măsurilor prevăzute în planul personalizat;
5.2.reevaluarea periodică a situaţiei beneficiarului de servicii sociale;
5.3.revizuirea planului personalizat în vederea adaptării serviciilor sociale la nevoile beneficiarului.

6.Drepturile furnizorului de servicii sociale:
6.1.de a verifica veridicitatea informaţiilor primite de la beneficiarul de servicii sociale;
6.2.de a sista acordarea serviciilor sociale către beneficiar în cazul în care constată că acesta i-a furnizat
informaţii eronate, precum și în urmatoarele cazuri: beneficiarul incalca prevederile Regulamentului-cadru
de organizare şi funcţionare a centrului; beneficiarul incalca regulile generale de conduită; beneficiarul
incalca prevederile regulamentare si/sau metodologiile și procedurile de lucru din cadrul centrului;
beneficiarul abuzeaza angajatii centrului, aceste abuzuri sunt raportate, investigate si dovedite.
6.3.de a utiliza, în condiţiile legii, date denominalizate în scopul întocmirii de statistici pentru dezvoltarea
serviciilor sociale.
7.Obligaţiile furnizorului de servicii sociale:
7.1.să respecte drepturile şi libertăţile fundamentale ale beneficiarului în acordarea serviciilor sociale, precum şi
drepturile beneficiarului de servicii sociale, rezultate din prezentul contract;
7.2.să acorde servicii sociale prevăzute în personalizat, cu respectarea acestuia şi a standardelor minimale de
calitate a serviciilor sociale;
7.3.să depună toate diligentele pentru a asigura beneficiarul de continuitatea serviciilor sociale furnizate, în
cazurile de încetare a prezentului contract prevăzute la pct. 12.1 şi 13.1 lit. a) şi d); asigurarea continuităţii
serviciilor sociale se va realiza şi prin subcontractare şi cesiune de servicii sociale;
7.4.să fie receptiv şi să ţină cont de toate eforturile beneficiarului de servicii sociale în îndeplinirea obligaţiilor
contractuale şi să considere că beneficiarul şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale în măsura în care a depus toate
eforturile;
7.5.să informeze beneficiarul de servicii sociale asupra:
- conţinutului serviciilor sociale şi condiţiilor de acordare a acestora;
- oportunităţii acordării altor servicii sociale;
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- listei la nivel local cuprinzând furnizorii acreditaţi să acorde servicii sociale;
- regulamentului de ordine internă;
- oricărei modificări de drept a contractului;
7.6.să reevalueze periodic situaţia beneficiarului de servicii sociale, şi, după caz, să completeze şi/sau să
revizuiască planul personalizat exclusiv în interesul acestuia;
7.7.să respecte, conform legii, confidenţialitatea datelor şi informaţiilor referitoare la beneficiarul de servicii
sociale;
7.8.să ia în considerare dorinţele şi recomandările obiective ale beneficiarului cu privire la acordarea serviciilor
sociale;
7.9.să utilizeze contribuţia beneficiarului de servicii sociale exclusiv pentru acoperirea cheltuielilor legate de
acordarea serviciilor sociale;
7.10.de a informa serviciul public de asistenţă în a cărui rază teritorială locuieşte beneficiarul asupra nevoilor
identificate şi serviciilor sociale propuse a fi acordate.

8.Drepturile beneficiarului
8.1.În procesul de acordare a serviciilor sociale prevăzute la pct. 2, furnizorul de servicii sociale va respecta
drepturile şi libertăţile fundamentale ale beneficiarului de servicii sociale.
8.2.Beneficiarul are următoarele drepturi contractuale:
a)de a primi servicii sociale prevăzute în planul personalizat;
b)de a i se asigura continuitatea serviciilor sociale atât timp cât se menţin condiţiile care au generat situaţia de
dificultate;
c)de a refuza, în condiţii obiective, primirea serviciilor sociale;
d)de a fi informat, în timp util şi în termeni accesibili, asupra:
- drepturilor sociale, măsurilor legale de protecţie şi asupra situaţiilor de risc;
- modificărilor intervenite în acordarea serviciilor sociale;
- oportunităţii acordării altor servicii sociale;
- listei la nivel local cuprinzând furnizorii acreditaţi să acorde servicii sociale;
- regulamentului de ordine internă;
e)de a participa la evaluarea serviciilor sociale primite şi la luarea deciziilor privind intervenţia socială care i se
aplică, putând alege variante de intervenţie, dacă ele există;
f)dreptul de a avea acces la propriul dosar;
g)de a-şi exprima nemulţumirea cu privire la acordarea serviciilor sociale.
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9. Obligaţiile beneficiarului:
9.1.să participe activ în procesul de furnizare a serviciilor sociale şi la reevaluarea şi revizuirea planului
personalizat;
9.2.să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitatea şi situaţia familială, medicală, economică şi socială şi
să permită furnizorului de servicii sociale verificarea veridicităţii acestora;
9.3.să respecte termenele şi clauzele stabilite în cadrul planului personalizat;
9.4.să contribuie la plata costurilor serviciilor sociale primite cu o cotă-parte din costul total al
serviciului/serviciilor acordat/acordate de furnizor, conform pct. 3.3 şi 3.4;
9.5.să anunţe orice modificare intervenită în legătură cu situaţia sa personală pe parcursul acordării serviciilor
sociale;
9.6.să respecte regulamentul de ordine internă al furnizorului de servicii sociale (reguli de comportament,
program, persoanele de contact etc.).
9.7.să participe, în raport cu vârsta, situația de dependență etc., la procesul de furnizare a serviciilor sociale;
9.8.să respecte regulamentul de organizare și funcționare al furnizorului de servicii sociale, precum și regulile
generale de conduită, prevederile regulamentare, metodologiile și procedurile de lucru din cadrul centrului.
10. Soluţionarea reclamaţiilor
10.1.Beneficiarul are dreptul de a formula verbal şi/sau în scris reclamaţii cu privire la acordarea serviciilor
sociale.
10.2.Reclamaţiile pot fi adresate furnizorului de servicii sociale direct sau prin intermediul oricărei persoane din
cadrul echipei de implementare a planului personalizat.
10.3.Furnizorul de servicii sociale are obligaţia de a analiza conţinutul reclamaţiilor, consultând atât
beneficiarul de servicii sociale, cât şi specialiştii implicaţi în implementarea planului personalizat şi de a
formula răspuns.

11.Litigii
11.1.Litigiile născute în legătură cu încheierea, executarea, modificarea şi încetarea ori alte pretenţii decurgând
din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluţionare pe cale amiabilă.

12. Rezilierea contractului
12.1.Constituie motiv de reziliere a prezentului contract următoarele:
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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 către beneficiarul de servicii sociale a regulamentului de ordine interioară al
furnizorului de servicii sociale;
c)încălcarea de către furnizorul de servicii sociale a prevederilor legale cu privire la serviciile sociale, dacă este
invocată de beneficiarul de servicii sociale;
d)retragerea autorizaţiei de funcţionare sau a acreditării furnizorului de servicii sociale/ serviciului social;
e)limitarea domeniului de activitate pentru care furnizorul de servicii sociale a fost acreditat, în măsura în care
este afectată acordarea serviciilor către beneficiarul de servicii sociale;
f)schimbarea obiectului de activitate al furnizorului de servicii sociale, în măsura în care este afectată acordarea
serviciilor către beneficiarul de servicii sociale.

13.Încetarea contractului
13.1.Constituie motiv de încetare a prezentului contract următoarele:
a)expirarea duratei pentru care a fost încheiat contractul;
b)acordul părţilor privind încetarea contractului;
c)scopul contractului a fost atins;
d)prin decizia argumentată a conducerii furnizorului de servicii;
e)forţa majoră, dacă este invocată.
14.Dispoziţii finale
14.1.Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului contract, de a conveni 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.
14.2.Prevederile prezentului contract se vor completa cu prevederile legislaţiei în vigoare în domeniu.
14.3.Limba care guvernează prezentul contract este limba română.
14.4.Prezentul contract va fi interpretat conform legilor din România.
14.5.Furnizorul de servicii sociale realizează monitorizarea şi evaluarea serviciilor sociale acordate.

*) Anexele la contract:
a) fișa de evaluare;
b) planul personalizat.
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Prezentul contract de furnizare a serviciilor sociale a fost încheiat în _______ exemplare, câte unul pentru
fiecare parte contractantă.

Furnizorul de servicii sociale,

Beneficiarul de servicii sociale,

D.G.A.S.P.C Dolj

........................

Director General,

(numele si prenumele)

.......................

......................

(semnătura)

(semnătura)

Reprezentant legal,
Nume si prenume________________
Semnatura_____________________

Întocmit,
Asistent social_________________
Semnătura____________________
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Anexa nr.2

Denumirea postului: ASISTENT SOCIAL
Atribuții:
1.asigură persoanelor cu dizabilităţi – beneficiari, informare şi consiliere socială;
2.informează persoanele care solicită informaţii despre documentele necesare întocmirii dosarului de admitere
în programul de recuperare;
3.utilizează cu profesionalism şi responsabilitate informaţiile primite în legătură cu beneficiarii, în vederea
evaluării inițiale pentru admiterea în cadrul programului de recuperare;
4.participă activ la etapa de reevaluare a beneficiarilor în vederea continuării/sistării serviciilor;
5.asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a
standardelor minime de calitate aplicabile şi a regulamentului de organizare și funcționare a centrului;
6.colaborează cu specialişti din alte servicii/centre în vederea soluţionării cazurilor, identificării de resurse etc.,
cu avizul conducerii ierarhic superioare;
7.monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;
8.sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de nerespectare a
prevederilor regulamentului de organizare și funcționare a centrului etc.;
9. întocmeşte rapoarte periodice, sau ori de câte ori este nevoie, cu privire la activitatea derulată;
10.face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării legislaţiei;
11.îndeplineşte și alte atribuţii specifice prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil, în legislaţia în
vigoare, în regulamentul de organizare şi funcţionare, în metodologiile de organizare şi funcţionare, în
procedurile de lucru, în alte regulamente aplicabile serviciului social, în dispoziţiile şi în notele interne emise de
către conducerea instituţiei şi acţionează, conform dispoziţiilor trasate în situaţii speciale pentru acoperirea
nevoilor identificate;
12.respectă şi promovează drepturile copilului, respectiv ale persoanei adulte cu handicap, respectă şi
promovează interesul superior al copilului, respectiv interesul persoanei adulte cu handicap;
13.răspunde de elaborarea documentelor specifice domeniului propriu de activitate;
14.asigură confidenţialitatea informaţiilor la care are acces.

21

Anexa nr. 3

Denumirea postului: INSPECTOR SPECIALITATE
Atribuții:
1.asigură persoanelor cu dizabilităţi – beneficiari, informare şi consiliere socială;
2.informează persoanele care solicită informaţii despre documentele necesare întocmirii dosarului de admitere
în programul de recuperare;
3.utilizează cu profesionalism şi responsabilitate informaţiile primite în legătură cu beneficiarii, în vederea
evaluării inițiale pentru admiterea în cadrul programului de recuperare;
4.participă activ la etapa de reevaluare a beneficiarilor în vederea continuării/sistării serviciilor;
5.asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a
standardelor minime de calitate aplicabile şi a regulamentului de organizare și funcționare a centrului;
6.colaborează cu specialişti din alte servicii/centre în vederea soluţionării cazurilor, identificării de resurse etc.,
cu avizul conducerii ierarhic superioare;
7.monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;
8.sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de nerespectare a
prevederilor regulamentului de organizare și funcționare a centrului etc.;
9. întocmeşte rapoarte periodice, sau ori de câte ori este nevoie, cu privire la activitatea derulată;
10.face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării legislaţiei;
11.îndeplineşte și alte atribuţii specifice prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil, în legislaţia în
vigoare, în regulamentul de organizare şi funcţionare, în metodologiile de organizare şi funcţionare, în
procedurile de lucru, în alte regulamente aplicabile serviciului social, în dispoziţiile şi în notele interne emise de
către conducerea instituţiei şi acţionează, conform dispoziţiilor trasate în situaţii speciale pentru acoperirea
nevoilor identificate;
12.respectă şi promovează drepturile copilului, respectiv ale persoanei adulte cu handicap, respectă şi
promovează interesul superior al copilului, respectiv interesul persoanei adulte cu handicap;
13.răspunde de elaborarea documentelor specifice domeniului propriu de activitate;
14.asigură confidenţialitatea informaţiilor la care are acces.
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Anexa nr. 4

Denumirea postului: KINETOTERAPEUT
Atribuții:
1.aplică procedurile de kinetoterapie în vederea recuperării medicale, conform fişei de tratament;
2.informează medicul specialist asupra stării beneficiarilor şi eficienței tratamentului;
3.supraveghează starea beneficiarilor pe perioada aplicării procedurilor de kinetoterapie și informează medicul
specialist despre aceasta;
4.informează beneficiarii despre utilitatea tratamentului pe care îl efectuează, precum şi despre eventualele
efecte secundare care pot apărea;
5.răspunde de buna păstrare şi utilizare a aparaturii, utilajelor şi instrumentelor din dotare;
6.pregateşte şi verifică funcţionarea aparaturii semnalând eventualele defectiuni;
7.acordă asistenţă medicală de urgenţă în limita competenţelor profesionale;
8.asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a
standardelor minime de calitate aplicabile şi a regulamentului de organizare și funcționare a centrului;
9.colaborează cu specialişti din alte servicii/centre în vederea soluţionării cazurilor, identificării de resurse etc.,
cu avizul conducerii ierarhic superioare;
10.monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;
11.sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de nerespectare a
prevederilor regulamentului de organizare și funcționare a centrului etc.;
12.întocmeşte rapoarte periodice, sau ori de câte ori este nevoie, cu privire la activitatea derulată;
13.face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării legislaţiei;
14.îndeplineşte și alte atribuţii specifice prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil, în legislaţia în
vigoare, în regulamentul de organizare şi funcţionare, în metodologiile de organizare şi funcţionare, în
procedurile de lucru, în alte regulamente aplicabile serviciului social, în dispoziţiile şi în notele interne emise de
către conducerea instituţiei şi acţionează, conform dispoziţiilor trasate în situaţii speciale pentru acoperirea
nevoilor identificate;
15.respectă şi promovează drepturile copilului, respectiv ale persoanei adulte cu handicap, respectă şi
promovează interesul superior al copilului, respectiv interesul persoanei adulte cu handicap;
16.răspunde de elaborarea documentelor specifice domeniului propriu de activitate;
17.asigură confidenţialitatea informaţiilor la care are acces.
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Anexa nr. 5
Denumirea postului: FIZIOKINETOTERAPEUT
Atribuții:
1.aplică procedurile de balneo-fizioterapie în vederea recuperării medicale, conform fişei de tratament;
2.informează medicul specialist asupra stării beneficiarilor şi eficienței tratamentului;
3.supraveghează starea beneficiarilor pe perioada aplicării procedurilor de fizioterapie și informează medicul
specialist despre aceasta;
4.informează beneficiarii despre utilitatea tratamentului pe care îl efectuează, precum şi despre eventualele
efecte secundare care pot apărea;
5.răspunde de buna păstrare şi utilizare a aparaturii, utilajelor şi instrumentelor din dotare;
6.pregateşte şi verifică funcţionarea aparaturii semnalând eventualele defecțiuni;
7.acordă asistenţă medicală de urgenţă în limita competenţelor profesionale;
8.asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a
standardelor minime de calitate aplicabile şi a regulamentului de organizare și funcționare a centrului;
9.colaborează cu specialişti din alte servicii/centre în vederea soluţionării cazurilor, identificării de resurse etc.,
cu avizul conducerii ierarhic superioare;
10.monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;
11.sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de nerespectare a
prevederilor regulamentului de organizare și funcționare a centrului etc.;
12. întocmeşte rapoarte periodice, sau ori de câte ori este nevoie, cu privire la activitatea derulată;
13.face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării legislaţiei;
14.îndeplineşte și alte atribuţii specifice prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil, în legislaţia în
vigoare, în regulamentul de organizare şi funcţionare, în metodologiile de organizare şi funcţionare, în
procedurile de lucru, în alte regulamente aplicabile serviciului social, în dispoziţiile şi în notele interne emise de
către conducerea instituţiei şi acţionează, conform dispoziţiilor trasate în situaţii speciale pentru acoperirea
nevoilor identificate;
15.respectă şi promovează drepturile copilului, respectiv ale persoanei adulte cu handicap, respectă şi
promovează interesul superior al copilului, respectiv interesul persoanei adulte cu handicap;
16.răspunde de elaborarea documentelor specifice domeniului propriu de activitate;
17.asigură confidenţialitatea informaţiilor la care are acces.
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Anexa nr. 6
Denumirea postului: LOGOPED
Atribuții:
1.realizează terapie logopedică prin educație și stimularea vorbirii, limbajului și comunicării;
2.asigură corectarea sau compensarea tulburărilor de ritm și fluență, tulburările limbajului citit, scris și de
calcul, indiferent de logopatie și etiologia acesteia;
3.organizează terapia logopedică;
4. recomandă activitățile ce trebuie continuate după fiecare sesiune de terapie;
5.efectuează recomandări beneficiarilor/aparținătorilor privind tehnicile

de comunicare alternative și

procedurile de stimulare a limbajului;
6.oferă consiliere familiei beneficiarilor pentru eficientizarea procesului comunicării și înțelegerea deficitului;
7.asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a
standardelor minime de calitate aplicabile şi a regulamentului de organizare și funcționare a centrului;
8.colaborează cu specialişti din alte servicii/centre în vederea soluţionării cazurilor, identificării de resurse etc.,
cu avizul conducerii ierarhic superioare;
9.monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;
10.sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de nerespectare a
prevederilor regulamentului de organizare și funcționare a centrului etc.;
11.întocmeşte rapoarte periodice, sau ori de câte ori este nevoie, cu privire la activitatea derulată;
12.face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării legislaţiei;
13.îndeplineşte și alte atribuţii specifice prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil, în legislaţia în
vigoare, în regulamentul de organizare şi funcţionare, în metodologiile de organizare şi funcţionare, în
procedurile de lucru, în alte regulamente aplicabile serviciului social, în dispoziţiile şi în notele interne emise de
către conducerea instituţiei şi acţionează, conform dispoziţiilor trasate în situaţii speciale pentru acoperirea
nevoilor identificate;
14.respectă şi promovează drepturile copilului, respectiv ale persoanei adulte cu handicap, respectă şi
promovează interesul superior al copilului, respectiv interesul persoanei adulte cu handicap;
15.răspunde de elaborarea documentelor specifice domeniului propriu de activitate;
16.asigură confidenţialitatea informaţiilor la care are acces.
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Anexa nr. 7
Denumirea postului: PSIHOLOG
Atribuții:
1.evaluează pe baza metodologiei specifice profesiunii de psiholog şi respectând normele deontologice,
potențialul beneficiar (în etapa de evaluare inițială)/beneficiarul (după admitere);
2.foloseşte cu profesionalism şi responsabilitate informaţiile primite în legătură cu beneficiarul;
3.oferă beneficiarului sau reprezentantului legal al acestuia, după caz, informaţiile de specialitate cu privire la
starea şi evoluţia psihologică a beneficiarului;
4.oferă consiliere şi suport psihologic atât beneficiarilor cât şi familiei/reprezentantului legal al acestuia în
vederea atingerii obiectivelor planului de consiliere;
5.desfășoară activități de observare, evaluare/reevaluare, diagnostic, intervenție de specialitate, consiliere
individuală și de grup, terapie individuală și de grup a beneficiarilor și folosește suporturile metodologice
adecvate;
7.participă la procesul de evaluare periodică în cadrul echipei multidisciplinare;
8.asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a
standardelor minime de calitate aplicabile şi a regulamentului de organizare și funcționare a centrului;
9.colaborează cu specialişti din alte servicii/centre în vederea soluţionării cazurilor, identificării de resurse etc.,
cu avizul conducerii ierarhic superioare;
10.monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;
11.sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de nerespectare a
prevederilor regulamentului de organizare și funcționare a centrului etc.;
12.întocmeşte rapoarte periodice, sau ori de câte ori este nevoie, cu privire la activitatea derulată;
13.face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării legislaţiei;
14.îndeplineşte și alte atribuţii specifice prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil, în legislaţia în
vigoare, în regulamentul de organizare şi funcţionare, în metodologiile de organizare şi funcţionare, în
procedurile de lucru, în alte regulamente aplicabile serviciului social, în dispoziţiile şi în notele interne emise de
către conducerea instituţiei şi acţionează, conform dispoziţiilor trasate în situaţii speciale pentru acoperirea
nevoilor identificate;
15.respectă şi promovează drepturile copilului, respectiv ale persoanei adulte cu handicap, respectă şi
promovează interesul superior al copilului, respectiv interesul persoanei adulte cu handicap;
16.răspunde de elaborarea documentelor specifice domeniului propriu de activitate;
17.asigură confidenţialitatea informaţiilor la care are acces.
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Anexa nr. 8
Denumirea postului: ȘOFER
Atribuții:
1.efectuează transportul pe rutele şi traseele indicate în foaia de parcurs;
2.respectă normele de circulaţie pe drumurile publice, normele de protecţia muncii şi intervenţie în caz de
accidente;
3.predă autovehiculul împreună cu documentele justificative ale cursei după terminarea programului de lucru.
4.sesizează în scris comisia tehnică în legatură cu orice defecțiune a autovehicului pe care îl conduce;
5.are obligația să anunțe șeful ierarhic cu 14 zile înainte să expire CASCO, RCA, ITP și ROVINIETA;
6.respectă şi promovează drepturile copilului, respectiv ale persoanei adulte cu handicap, respectă şi
promovează interesul superior al copilului, respectiv interesul persoanei adulte cu handicap;
7.răspunde de elaborarea documentelor specifice domeniului propriu de activitate;
8.asigură confidenţialitatea informaţiilor la care are acces;
9.îndeplineşte atribuţii specifice conform legislaţiei în vigoare, regulamentului de organizare şi funcţionare,
metodologiilor de organizare şi funcţionare, procedurilor de lucru, altor regulamente aplicabile serviciului
social, dispoziţiilor şi notelor interne emise de către conducerea instituţiei şi acţionează, conform dispoziţiilor
trasate, în situaţii speciale, pentru acoperirea nevoilor identificate.
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