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                                                                                                           Anexa nr.05 
la Hotărârea C.J.Covasna nr.82/2016 

 
 

 
REGULAMENT-CADRU 

de organizare şi funcţionare a serviciului social cu cazare: 
„Casa Familială Baraolt” 

 
 

ARTICOLUL 1 
Definiţie 

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

ARTICOLUL 2 
Identificarea serviciului social 

Serviciul social „Casa Familială Baraolt”, cod serviciu social 8790CR-C-I, este 
înfiinţat şi administrat de furnizorul D.G.A.S.P.C. Covasna, acreditat conform 
Certificatului de acreditare seria AF, nr. 000953, sediul str. Kossuth Lajos nr.180, 
Baraolt. 
 

ARTICOLUL 3 
Scopul serviciului social 

Scopul serviciului social „Casa Familială Baraolt” : 
Activităţi desfăşurate în cadrul serviciului social: 
Cazare pe perioadă nedeterminată,  acordare masă, menaj: spălătorie, uscătorie, 
curăţenie, întreţinere, asistenţă socială, asistenţă şi suport specializat în vederea 
reabilitării/reintegrării sociale,  asistenţă medicală şi recuperare, asistenţă medicală 
acordată de asistenta medicală, îngrijire personală, ajutor efectuare activităţi de bază 
ale vieţii zilnice, educare şi formare, socializare, activităţi culturale şi de petrecere a 
timpului liber (numiţi, descrieţi): organizare excursii, serbarea zilelor de naştere, 
mediere socială, amenajare mediu de locuit. 
Categoria de beneficiari: 
Copii: peste 3 ani-6 ani     
Copii: peste 6 ani-16 ani    
Copii: peste 16 ani-18 ani      
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Tineri 
Tineri: peste 18 ani  
Situaţia de dificultate la care serviciul răspunde: 
Copii orfani/copii separaţi de părinţi. 
 

ARTICOLUL 4 
Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare 

(1) Serviciul social „Casa Familială Baraolt” funcţionează cu respectarea prevederilor 
cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, reglementat de 
Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, precum şi a altor acte normative 
secundare aplicabile domeniului. Legea nr. 272/2004, privind protecţia si 
promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, Legea nr. 448/2006, privind protecţia şi promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
Hotărârea Guvernului nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul cadru de 
organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenta socială şi protecţia 
copilului, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 
1437/2004 privind organizarea şi metodologia de funcşionare a comisiei pentru 
protecţia copilului. 
(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordin nr. 21/2004 din 26/02/2004 Publicat in 
Monitorul Oficial, Partea I nr. 222 din 15/03/2004 pentru aprobarea standardelor 
minime obligatorii privind serviciile pentru protecţia copilului de tip rezidenţial.   
 
(3) Serviciul social „Casa Familială Baraolt” este înfiinţat prin: 
 Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 142/2006 şi funcţionează în subordinea 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului. 
 

ARTICOLUL 5 
Principiile care stau la baza acordării serviciului social 

(1) Serviciul social „Casa Familială Baraolt” 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 „Casa 
Familială Baraolt” 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; 
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d) deschiderea către comunitate; 
e) asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea 
drepturilor lor; 
f) asigurarea în mod adecvat a unor model 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/unităţii cu serviciul public de asistenţă socială. 
 

ARTICOLUL 6 
Beneficiarii serviciilor sociale 

(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în „Casa Familială Baraolt” sunt: 
• copiii separaţi, temporar sau definitiv de părinţii lor, ca urmare a stabilirii, în 

condiţiile legii, a măsurii de plasament, 
• copiii pentru care a fost dispus, în condiţiile legii, plasamentul în regim de urgenţă, 
• tinerii, care au împlinit vârsta de 18 ani şi care beneficiază de protecţie specială. 

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

-  sesizare/autosesizare; 
-  sentinţă civilă/ hotărâre emisă de CPC/ dispoziţie de admitere în regim de 
urgenţă; 
-  anchetă socială şi planul de servicii de la primăria unde au domiciliul  părinţii 
copilului; 
-  copie după documentele de identitate a copiilor şi părinţilor; 
-  adeverinţă medicală pentru copil, eliberată de către medicul de familie; 
-  adeverinţă de la şcoală sau de la grădiniţă pentru copilul în cauză, dacă este cazul; 
- adeverinţă de venituri a gospodăriei, pe propria răspundere;  
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- declaraţia părinţilor cu privire la acordul sau dezacordul plasamentului copilului;  
- raportul asistentului social;  
- planul individualizat de protecţie. 

 
       b) criteriile de eligibilitate ale beneficiarilor 

De măsurile de protecţie specială, instituite de Legea 272/2004, beneficiază: a) 
copilul ai cărui părinţi sunt decedaţi, necunoscuţi, decăzuţi din exerciţiul drepturilor 
părinteşti sau cărora li s-a aplicat pedeapsa interzicerii drepturilor părinteşti, puşi 
sub interdicţie, declaraţi judecătoreşte morţi sau dispăruţi, când nu a putut fi 
instituită tutela; b) copilul care, în vederea protejării intereselor sale, nu poate fi lăsat 
în grija părinţilor din motive neimputabile acestora; c) copilul abuzat sau neglijat; d) 
copilul găsit sau copilul abandonat de către mamă în unităţi sanitare; 
     c) cine ia decizia de admitere/respingere 
       - Comisia pentru Protecţia Copilului sau instanţa judecătorească 
     d) modalitatea de încheiere a contractului pentru acordarea de servicii sociale: 
       - contractul pentru acordarea de servicii sociale este încheiat cu reprezentantul 
legal al beneficiarului 
 

Contractul pentru acordarea de servicii sociale se redactează după următorul model: 
 

 
CONTRACT 

pentru acordarea de servicii sociale 
 
 
    Părţile contractante: 
    1. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna (numele 
întreg al furnizorului de servicii sociale), acronim: DGASPC Covasna, denumit în 
continuare furnizor de servicii sociale, cu  sediul în Sfântu Gheorghe, Str .Presei, 
nr.8/A, judeţul Covasna, codul  de înregistrare fiscală 9832041, contul 
nr. ….................. deschis la ……………………………….., certificatul de acreditare 
seria …....... nr. …......, reprezentat de  ……………………………., având funcţia 
de …………………….., desemnănd pe ……………………….. cu drept de semnătura 
ca manager de caz, având funcţia de ……………………………………………………., 
    şi 
   2. ____________________ (numele beneficiarului de servicii sociale) denumit în  
continuare beneficiar, domiciliat/locuieşte în localitatea Baraolt , 
___________________________ judeţul/sectorul Covasna, 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 in localitatea 
______________________  eliberat/eliberată la data de __________________ de Secţia 
de poliţie Baraolt, conform  S.C(se va menţiona actul care atesta calitatea de 
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reprezentant) …..........................  nr. __________/data  ___________________., 
  
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 in vederea acordării de servicii sociale,  prevazută la art. 11 
din Ordonanţa Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile  sociale, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 515/2003, cu  modificările si completările 
ulterioare; 
    1.3. beneficiar de servicii sociale - persoana aflată in situaţie de risc şi  de 
dificultate sociala, împreună cu familia acesteia, care necesită servicii  sociale, 
conform planului de intervenţie revizuit în urma evaluării complexe; 
    1.4. servicii sociale - ansamblu de măsuri si acţiuni realizate pentru a  răspunde 
nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup, în vederea  prevenirii si depăşirii 
unor situaţii de dificultate, vulnerabilitate sau de  dependenţa pentru prezervarea 
autonomiei si protecţiei persoanei, pentru  prevenirea marginalizării si excluziunii 
sociale, pentru promovarea incluziunii  sociale şi in scopul creşterii calităţii vieţii, 
definite in condiţiile  prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 68/2003, aprobată cu 
modificări şi  completări prin Legea nr. 515/2003, cu modificările si 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 asistentă şi  ingrijire - 
modificarea sau completarea adusa planului individualizat pe baza  rezultatelor 
reevaluării situaţiei beneficiarului de servicii sociale; 
    1.7. contribuţia beneficiarului de servicii sociale - cota-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 
valorificăndu-si 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 in condiţiile legii; 
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    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 ingrijire - ansamblul de măsuri  şi servicii 
adecvate şi individualizate potrivit nevoilor sociale identificate  ca urmare a 
efectuării evaluării complexe, cuprinzănd programarea serviciilor  sociale, 
personalul responsabil şi procedurile de acordare a serviciilor  sociale; 
    1.14. evaluarea complexş - 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 afla, precum şi a 
prognosticului acestora, utilizăndu-se  instrumente şi tehnici standardizate specifice 
domeniilor: asistenţă  sociala,  psihologic, educaţional, medical, juridic. 
 
    2. Obiectul contractului 
    2.1.*) Obiectul contractului îl constituie acordarea următoarelor servicii  sociale: 
      a) găzduire şi îngrijjire 
      b) educare 
      c) sprijin emoţional 
 
    *) Lista serviciilor sociale ce vor fi acordate poate fi prevazuta cu  acordul părţilor 
în anexa la contract. 
    2.2.*) Descrierea serviciilor sociale acordate de furnizorul de servicii  
sociale: 
    a) hrănire, asigurarea îmbrăcăminţii şi spaţiului locativ 
    b) dezvoltarea capacităţilor de socializare şi a deprinderilor de viaţă independentă 
         
c)..................................................................…............................................................................. 
     
d) ………………………………………………………………………………………s.a.m.d. 
 
    *) Descrierea serviciilor sociale acordate poate fi prevăzută cu acordul  părţilor în 
anexa la contract. 
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    3. Costurile serviciilor sociale acordate şi contribuţia beneficiarului de  servicii 
sociale 
    3.1. Costul total pe luna al serviciilor sociale prevazute la pct. 2 este  de: ............... 
lei/luna. 
    3.2. *) Costul pe luna pentru fiecare serviciu social acordat este după cum  
urmează: 
    - pentru .............................................(serviciul social/serviciile 
sociale).................................. costul pe luna  este de …................................................. . 
    *) Costurile serviciilor sociale pot fi prevăzute cu acordul părţilor în  anexa la 
contract. 
    3.3.**) Contribuţia beneficiarului pentru serviciile sociale primite este  după cum 
urmează: 
    - pentru ........................................(serviciul social/serviciile 
sociale).................................. contribuţia  este …...................................(în bani/în 
natură) ...................................... . 
    **) Valoarea contribuţiei beneficiarului de servicii sociale este stabilită în urma 
procesului de evaluare complexă. 
    3.4. Contribuţia beneficiarului de servicii sociale nu va influenţa  acordarea 
serviciilor sociale şi nu va ingreuna posibilitatea acestuia de a ieşi  din starea de 
dificultate. 
 
    4. Durata contractului 
    4.1. Durata contractului este pe perioada măsurii de protecţie al beneficiarului pe 
baza Hotârării sau Sentinţei Civile. 
    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 in planul  
individualizat; 
    5.2. reevaluarea periodică a situaţiei beneficiarului de servicii sociale; 
    5.3. revizuirea planului individualizat de asistenţă si 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 câtre beneficiar în cazul in  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. 
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    7. Obligaţiile furnizorului de servicii sociale: 
    7.1. să respecte drepturile si libertăţile fundamentale ale beneficiarului  în 
acordarea serviciilor sociale, precum si drepturile beneficiarului de  servicii sociale, 
rezultate din prezentul contract; 
    7.2. să acorde servicii sociale prevăzute în planul individualizat de  asistenţă şi 
îngrijire, cu respectarea acestuia şi a standardelor minimale de  calitate a serviciilor 
sociale; 
    7.3. să depună toate diligenţele 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 ca  beneficiarul şi-a 
îndeplinit obligaîiile contractuale in 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; 
    - oricarei 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 si 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 raza 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 si libertăţile  fundamentale ale beneficiarului 
de servicii sociale. 
    8.2. Beneficiarul are urmatoarele 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, in timp util şi în termeni accesibili, asupra: 
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• drepturilor sociale, măsurilor legale de protecţie şi asupra situaţiilor de  risc; 
• modificărilor intervenite in 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 aplica, 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 si situaţia  familială, 
medicală, economică şi socială şi să permită furnizorului de servicii  sociale 
verificarea veridicitaţii 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 cota-parte din 
costul total al serviciului/serviciilor acordat/acordate de furnizor, conform pct. 3.3 si 
3.4; 
   9.5. să anunţe orice modificare intervenită în legatură 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.). 
 
    *) Obligaţiile beneficiarului de servicii sociale se vor completa, dupa caz, cu alte 
obligaţii specifice tipurilor de servicii sociale prevăzute în prezentul contract. 
 
    10.*) Soluţionarea reclamaţiilor 
    10.1. Beneficiarul are dreptul de a formula verbal şi/sau in scris reclamaţii cu 
privire la acordarea serviciilor sociale. 
    10.2. Reclamaţiile pot fi adresate furnizorului de servicii sociale direct sau prin 
intermediul oricarei 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 părti sau, 



10 

 

după caz, instanţei de judecată competente. 
 
    *) Furnizorul de servicii sociale va avea înscrisa în regulamentul de ordine 
interioară o procedură privind plăngerile formulate de beneficiarii de servicii sociale, 
care va respecta pct. 10.1-10.3. 
  
    11. Litigii 
    11.1. Litigiile născute in legatură 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. Daca după 15 zile de la începerea acestor proceduri neoficiale furnizorul de 
servicii sociale şi beneficiarul de servicii sociale nu reusesc 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 
    *) În funcţie de natura seriviciilor sociale oferite de câtre furnizorul de servicii 
sociale, părţile contractuale pot conveni asupra daunelor care se vor plăti de câtre 
părţile responsabile. 
    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 câtre beneficiarul de servicii sociale a 
regulamentului de ordine interioaraăal furnizorului de servicii sociale; 
    c) încâlcarea de către furnizorul de servicii sociale a prevederilor legale cu privire 
la serviciile sociale, dacă este învocata de beneficiarul de servicii sociale; 
    d) retragerea autorizaţiei de functionare sau a acreditării furnizorului de servicii 
sociale; 
   e) limitarea domeniului de activitate pentru care furnizorul de servicii sociale a fost 
acreditat, în măsura in care este afectată acordarea serviciilor câtre beneficiarul de 
servicii sociale; 
    f) schimbarea obiectului de activitate al furnizorului de servicii sociale, în măsura 
în care este afectata acordarea serviciilor câtre 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, daca 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 aditional numai in cazul apariţiei 
unor circumstante 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 sociala, conform legii. 
    14.7. Pe baza raportului cu privire la rezultatele implementarii planului 
individualizat de asistenţă şi îngrijire, Direcţia generala de asistenţă socială şi 
protecţia copilului şi Serviciul public de asistenţă socială vor monitoriza activitatea 
furnizorului de servicii sociale. 
      
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. 
     O copie a prezentului contract va fi transmisă Direcţiei generale de asistenţă 
socială şi protecţia copilului şi Serviciului public de asistenţă socială de câtre 
furnizorul de servicii sociale. 
                ....................... 
                     (data) 
               ....................... 
                (localitatea) 
    Furnizorul de servicii sociale,                               Beneficiarul de servicii sociale, 
       ........................................                                        ........................................ 
(numele şi funcţia persoanei/persoanelor                                   (numele) 
   autorizată/autorizate să semneze)                                   .................................. 
           ..................................                                                      (semnătura) 
                  (semnătura)                                                         .................................. 
           ..................................                                                           (data) 
                      (data) 
                                                         Reprezentat prin  
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(3) Condiţii de încetare a serviciilor 
Ieşirea din sistemul de protecţie se poate realiza prin stabilirea unor măsuri cu 
caracter permanent atingănd obiectul final al PIP respectiv:  
- reintegrare în familie; 
- plasament la o persoană sau familie, la un asistent maternal profesionist, la alt 
serviciu de tip rezidenţial;  
- la cererea tânărului de părăsire a sistemului, exprimată după dobândirea capacităţii 
depline de exerciţiu;  
- în situaţia tânărului care după dobândirea capacităţii depline de exerciţiu nu 
frecventează nici o unitate de învăţământ;  
- adopţie. 
În cazurile susmenţionate este necesară sesizarea instanţei de judecată în vederea 
încetării măsurii de protecţie specială. 
În cadrul serviciului se asigură pregătirea corespunzătoare a ieşirii copilului prin 
dezvoltarea deprinderilor de viaţa independentă şi a altor condiţii necesare pentru 
reintegrarea sau integrare familia şi/sau socio-profesionala 
(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în „Casa Familială Baraolt” au 
următoarele drepturi: 
a) să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază de 
rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanţă personală ori socială; 
b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, 
respectiv la luarea deciziilor privind intervenţia socială care li se aplică; 
c) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite; 
d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atât timp cât se menţin 
condiţiile care au generat situaţia de dificultate; 
e) să fie protejaţi de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de 
exerciţiu; 
f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime; 
g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite; 
h) să li se respecte toate drepturile speciale în situaţia în care sunt minori sau 
persoane cu dizabilităţi. 
(5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în „Casa Familială Baraolt” au 
următoarele obligaţii: 
a) să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială, 
medicală şi economică; 
b) să participe, în raport cu vârsta, situaţia de dependenţă etc., la procesul de 
furnizare a serviciilor sociale; 
c) să contribuie, în conformitate cu legislaţia în vigoare, la plata serviciilor sociale 
furnizate, în funcţie de tipul serviciului şi de situaţia lor materială; 
d) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală; 
e) să respecte prevederile prezentului regulament. 
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ARTICOLUL 7 
Activităţi şi funcţii 

Principalele funcţiile ale serviciului social „Casa Familială Baraolt” sunt următoarele: 
a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea 
următoarele activităţi: 
Reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana 
beneficiară; 
Cazare pe perioadă nedeterminată,  acordare masă, menaj: spălătorie, uscătorie, 
curăţenie, întreţinere, asistenţă socială, asistenţă şi suport specializat în vederea 
reabilitării/reintegrării sociale,  asistenţă medicală şi recuperare, asistenţă medicală 
acordată de asistenta medicală, îngrijire personală, ajutor efectuare activităţi de bază 
ale vieţii zilnice, educare şi formare, socializare, activităţi culturale şi de petrecere a 
timpului liber (numiţi, descrieţi): organizare excursii, serbarea zilelor de naştere, 
mediere socială, amenajare mediu de locuit. 
b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi 
publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor 
activităţi: 
1. ghidul beneficiarului; 
2. elaborarea de rapoarte de activitate; 
3. Pagina web D.G.A.S.P.C. Covasna 
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. Colaborarea cu alte instituţii; 
2. Se organizeză anual festivităţi de ex. Ziua caselor familiale, Ziua porţilor deschise; 
3. Serbări/ activităţi în comunitate; 
4. Voluntari care se implică în viaţa beneficiarilor. 
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. monitorizarea periodică PIS; 
e) de administrare a resurselor financiare, materiale si umane ale centrului prin 
realizarea următoarelor activităţi: 
1. formarea şi perfecţionarea personalului; 
2. evaluarea periodică a serviciilor; 
3. monitorizarea activităţilor; 
4. administrarea gestiunii; 
5. întocmirea necesarului de buget propriu al serviciului, propuneri achiziţii de 
produse şi materiale; 
6. elaborarea documentelor financiar contabile. 
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ARTICOLUL 8 
Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal 

1) Serviciul social „Casa Familială Baraolt "funcţionează cu un număr de 6 personal , 
conform Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 199/2015 pentru aprobarea Organigramei 
şi a Statului de funcţii ale DGASPC Covasna,din care: 
 

 
Voluntari: educatori cu studii medii -2 persoane cu jumătate de normă. 
 
(2) Raportul angajat/beneficiar este de 1/1,8  (6,65/12). 
 

ARTICOLUL 9 
Personalul de conducere 

(1) Personalul de conducere poate fi: 
a) coordonator personal de specialitate 
b) şef centru de coordonare 
 
(2) Atribuţiile personalului de conducere sunt: 
a) Coordonatorului personal de specialitate: 
Capitolul I. 
Atribuţiile postului 
  a)asigură şi aplică legislaţia in vigoare privind activitatea unităţii,sub 
sancţiunea,după caz a răspunderii disciplinare,materiale,civile şi penale. 

SPECIFICAŢIE 
Număr de 

personal cu studii 
superioare 

Număr de 
personal cu studii 

medii 

0 1 2 

Personal angajat cu contract individual de 
muncă, din care: 

  

- personal angajat cu normă întreagă 
(pers.propriu)  

2 4 

- personal angajat cu fracţiune de normă – în 
echiv. normă întreagă (din Centru de Coordonare)  0,40 0,25 

TOTAL 2,40 4,25 

TOTAL (1+2), din care: 6,65 
Nr. personal cu funcţii de conducere 1,05 - 
d.c.  pers. propriu 1 - 
     pers. din Centrul de coordonare 0,05 - 
Nr. personal administrativ - 0,25 
d.c. pers. din Centrul de coordonare - 0,25 

Nr. personal de specialitate 1,35 4 
d.c.  pers. propriu  1,0 4 
     pers. din Centrul de coordonare 0,35 - 
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b)asigură coordonarea,îndrumarea şi controlul casei de tip familial,conform 
metodologilor dispuse, în aplicarea prevederilor legale. 
c)întocmeşte Regulamentul de Organizare şi Funcţionare,Regulamentul de  Ordine 
Interioară,Proiectul Instituţional şi fişele posturilor şi răspunde de aplicarea acestora. 
d)anunţă şi se consultă în prealabil cu şeful Centrului de Servicii Comunitare 
privitor la efectuarea oricărei demers in interesul unităţii conduse şi în interesul 
copilului. 
e)răspunde de evidenţa şi păstrarea şi confidenţialitatea documentelor oficiale ale 
casei şi a datelor şi informaţiilor primite despre copiii internaţi. 
f)primeşte copii de pe Hotărârile CPC şi a directorului executiv. Certifică din punct 
de vedere al legalităţii şi al regularităţii documentele ce se supun CFPP. 
g)pregăteşte documentele necesare pentru aplicarea corespunzătoare a prevederilor 
legale privitoare la funcţionarea unitatii si la regimul de protecţie speciala al 
copilului si le transmite in timp util la D.G.A.S.P.C. Covasna; 
h)răspunde de aplicarea normelor tehnice si securitatea muncii si a celor in materie 
de PSI; 
i)urmăreşte existenta controalelor medicale ale personalului; 
j)organizează si controlează activitatea personalului si întocmeşte fisele de evaluare a 
performantelor profesionale;  
  k)întocmeşte rapoarte lunare si in baza lor face propuneri in vederea inbunatatirii 
calităţii  serviciilor oferite; răspunde de calitatea serviciilor oferite copiilor 
l)reprezintă unitatea in raport cu celelalte componente ale serviciului public 
specializat si cu celelalte servicii implicate in protecţia copilului; 
m)asigura respectarea activitatiilor zilnice ordinei de casa si ordinei zilnice; 
n)asigura organizarea timpului de munca zilnica si saptamanala al personalului; 
o)depune planul concediilor de odihna pentru anul următor pana la data de 15 
decembrie anul in curs la biroul de contabilitate/ resurse umane; 
p)întocmeşte pontajul si depune pana la data limita stabilita.  
r)valorifica resursele materiale in mod cat mai raţional si economic; 
s)înaintează referate de comanda pentru achiziţionarea necesitatiilor casei; 
t)răspunde de înregistrarea cronologica, sistematica si periodica a operaţiilor 
economico-financiare, consemnate in documente justificate (registre de contabilitate 
etc); 
u)face propuneri in scris pentru efectuarea lucrărilor necesare de întreţinere si 
renovare; 
v)se prezintă la şedinţe ţinute la Complexul de Servicii Comunitare,când este 
solicitat. planifica si conduce şedinţe cu personalul saptamanal; 
colaborează cu asistentul social si psihologul de caz si urmăreşte aplicarea 
recomandărilor acestora; conduce organizarea sărbătorilor si serbărilor la nivelul 
casei; 
z)urmăreşte apariţia proiectelor de finanţare si participa la pregătirea proiectelor 
favorabile pentru casa de tip familial; 
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răspunde de existenta afişelor prevăzute de SMO si de informarea personalului cu 
privire la conţinutul acestora; urmăreşte modul de completare al registrelor 
prevăzute la SMO; 
participa la cursurile de perfecţionare disponibile in vederea creşterii                   
competentelor in procesul de furnizare a serviciilor; 
               Capitolul II. 
        Sarcini de coordonare ale procesului de îngrijire – educare: 
a)Organizează îngrijirea copiilor in aşa fel, incat sa asigura dezvoltarea lor fizica, 
psihica, mentala si morala corespunzătoare caracteristicilor de vârsta; 
b)Organizează activitatiile de timpul liber si asigura realizarea acestora ;mai ales 
pentru copii retardati psihic. 
c)Răspunde de crearea unei atmosfere calde, distinse in relaţiile adult-copil si de 
respectarea drepturilor copilului. Asculta opiniile copiilor cu privire la modul de 
organizare al casei ţinând cont de gardul lor de maturitate; 
d)Asigura exerciţiul liber al religiei si sprijină activitatiile care contribuie la 
cunoaşterea si păstrarea valorilor culturale ale diferitelor etnici; 
e)Face demersurile iniţiale pentru căutarea copilului absent fara permisiune, anunţa 
autoritatiile competente. 
f)competente. 
g)Conduce conversaţii cu copilul reîntors după absentare si identifica noile nevoi si 
masuri ce trebuie luate pentru a preîntâmpin alte absente ulterioare; 
h)Anunţa Complexul de Servicii Comunitare in legătura cu evenimentele  
importante (deces, boala, vatamari corporale grave, contravenţii si infracţiuni, etc.), 
in vederea notificării autoritatilor competente; 
i)Sprijină menţinerea legăturii cu familia naturala a copilului si reintegrarea lui in 
familie, creând un spaţiu cat mai adecvat pentru întâlniri părinţii si copii; 
j)Răspunde de viata si sănătatea fizica si psihica a copilului incrediintat si anunţa 
medicul de familie cu privire la orice modificare intervenita in sănătatea si 
dezvoltarea lui; 
k)Tine legătura cu şcoala sau cu grădiniţa la care frecventează copilul, si urmăreşte 
evoluţia lui şcolara; 
l)Contribuie la elaborarea Planului Individualizat de Protecţie si Planului Special de 
Intervenţie si a celorlalte planuri prevăzute de SMO si răspunde de aplicarea 
acestora; 
m)Răspunde de amenajarea camerelor in aşa fel, incat acestea sa dispune de 
compartimentele individuale de depozitare pentru fiecare copil; 
n)Asigura imbracaminte corespunzătoare, asculta preferinţele copiilor pentru 
imbracaminte si obiecte. Încurajează copii sa participe la achiziţionări, ca sa cunoască 
implicaţiile cumpărături; 
o)Încurajează copii sa-si gestioneze propriile finanţare, pentru a-si dezvolta 
deprinderile de viata independenta; tine evidenta băniilor de buzunar; 
p)Urmareste si pretinde respectarea igienei corporale, curateniei, si servirea mesei 
potrivit bunelor moravuri; 
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r)Arata exemplu moral si comportamental, demn de urmat, conştient ca este imitat 
de copii; 
s)Sprijină si consulta copii, precum si face demersurile necesare si posibile pentru a 
le ajuta in rezolvarea problemelor lor. 
          
Capitolul III. 
a)Controlează si răspunde de existenta examinărilor de laborator al copiilor nou 
veniţi, conform legii in vigoare 
b)Supraveghează si înregistrează măsurarea parametrilor antropometrici 
temperaturii si greutăţii  corporale in momentul intrării copiilor, precum si cu ocazia 
examinărilor periodice; 
c)Întocmeşte Registrul medical. 
d)Urmăreşte si înregistrează tratamentul prescris de medic in Caietul de tratament; 
e)Efectuează controale igienico-sanitare in casa, aduce la cunoştinţa sefului 
Complexului de servicii   rezultatele acestora; 
f)Răspunde si le aplica masurile de deratizare, dezinfecţie, dezinsecţie; 
g)Răspunde de igiena individuala  a copiilor; 
h)Izolează copii suspecţii de boli infectionase, pregăteşte copii in caz de internare in 
spital, împreuna cu educatoarele de specialitate. 
i)Participa la întocmirea meniului zilnic al copiilor. 
 j) Îndeplineşte orice alte atribuţii dispuse de conducerea instituţiei, în limitele 
prevederilor   legale. 
 k) respectă prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei, de 
Regulamentul de organizare internă, precum şi de prevederile Codului de Conduită 
a personalului contractual. 
      Sfera relaţională a titularului postului: 
1)Sfera relaţională internă: – cu personalul din celelalte compartimente – de 
colaborare;      
  a)Relaţii ierarhice: 
       -subordonat faţă de: Şef Centru; 

    -superior pentru: personalul din cadrul casei familiale pe care o coordonează;                                                                                       
b)Relaţii funcţionale: cu personalul din celelalte compartimente – de colaborare; 
  c) Relaţii de control: pe bază de delegare, după caz; 
  d)Relaţii de reprezentare: în limitele stabilite de conducerea DGASPC Covasna. 
2.Sfera relaţională externă: 
a)cu autorităţi si instituţii publice: – în limitele stabilite de conducerea DGASPC    
Covasna; 
b)cu organizaţii internaţionale: – în limitele stabilite de conducerea DGASPC  
Covasna – în baza încredinţării speciale; 
c)cu persoane juridice private: nu este cazul. 
3.Limite de competenţă: În cadrul atribuţiilor şi sferelor relaţionare stabilite prin 
prezenta. 
4.Delegarea de atribuţii si competenţă: nu este cazul. 
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Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a conducătorilor instituţiei se 
face în condiţiile legii. 
Atribuţii SCM: 
- identifică riscurile care pot afecta atingerea obiectivelor generale şi specifice 
aferente serviciului/biroului/compartimentului unde-şi desfăşoară activitatea 
- sesizează responsabilul de riscuri de la nivelul  serviciului/biroului/ 
compartimentului cu privire la riscul identificat; 
- participă, împreună cu responsabilul de riscuri la analizarea şi evaluarea riscului 
identificat; 
- respectă şi aplică procedurile proprii ale serviciului/biroului/compartimentului şi 
cea privind managementul riscurilor.  
 
b) Atribuţii şef centru de coordonare : 
a) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de 
personalul serviciului şi propune organului competent sancţiuni disciplinare pentru 
salariaţii care nu îşi îndeplinesc în mod corespunzător atribuţiile, cu respectarea 
prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.; 
b) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul 
implementării obiectivelor şi întocmeşte informări pe care le prezintă furnizorului de 
servicii sociale; 
c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi 
perfecţionare; 
d) colaborează cu alte centre/alţi furnizori de servicii sociale şi/sau alte structuri ale 
societăţii civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătăţirii permanente a 
instrumentelor proprii de asigurare a calităţii serviciilor, precum şi pentru 
identificarea celor mai bune servicii care sa răspundă nevoilor persoanelor 
beneficiare; 
e) asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii 
serviciului/centrului; 
f) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice şi a 
numărului de personal; 
g) desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii centrului în comunitate; 
h) ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la 
încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce; 
i) răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul serviciului 
şi dispune, în limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă la 
îmbunătăţirea acestor activităţi sau, după caz, formulează propuneri în acest sens; 
j) 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; 
k) 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; 
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l) numeşte şi eliberează din funcţie personalul din cadrul serviciului, în condiţiile 
legii; 
m) întocmeşte proiectul bugetului propriu al serviciului şi contul de încheiere a 
exerciţiului bugetar 
n) asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale; 
o) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 
p) Atribuţii SCM: 

- identifică riscurile care pot afecta atingerea obiectivelor generale şi specifice 
aferente serviciului/biroului/compartimentului unde-şi desfăşoară activitatea 
− sesizează responsabilul de riscuri de la nivelul serviciului/biroului/ 
compartimentului cu privire la riscul identificat 
− participă, împreună cu responsabilul de riscuri la analizarea şi evaluarea 
riscului identificat 
− respectă şi aplică procedurile proprii ale serviciului/biroului/ 
compartimentului şi cea privind managementul riscurilor  

 

ARTICOLUL 10 
Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă. Personal de specialitate şi 

auxiliar 
(1) Personalul de specialitate poate fi: 
 a) asistent social  (263501) 
 b) educator cu studii superioare (234202)  
 c) educator cu studii medii (531101) 
 

a) Atribuţiile asistentului social (263501) 
a)completează dosarele beneficiarilor cu toate actele necesare, în termenele stabilite; 
b)întocmeşte: rapoarte de evaluare psiho-socială, rapoarte de vizită, note de relaţie şi 
telefonice în conformitate cu metodologia specifică asistenţei sociale; 
c)pregăteşte reevaluarea dosarelor beneficiarilor din componenta rezidenţială; 
d)întocmeşte planul de interventie specifică pentru menţinerea legăturii cu familia şi 
alte persoane importante pentru copil (trimestrial); 
e)împreună cu psihopedagogul şi ceilalţi membrii ai echipei multidisciplinare, 
efectuează demersurile necesare în vederea formării şi consolidării  deprinderilor de 
viaţă independentă ale beneficiarilor; 
f)ţine o evidenţă clară a tuturor dosarelor copiilor şi răspunde de arhivarea dosarelor 
beneficiarilor ieşiţi din instituţie; 
g)completează la zi registrul de intrări/ieşiri pentru beneficiarii din unitate; 
h)întocmeste fişele lunare de monitorizare şi le comunică Serviciului de Monitorizare 
din cadrul D.G.A.S.P.C.; 
i)propune managerului de caz  încetarea măsurii de protecţie a beneficiarilor; 
j)menţine constant legătura cu familia naturală a beneficiarilor; 
k)monitorizează relaţia dintre părinţi şi copil, oferă consiliere familiei, îndrumarea 
necesară în scopul reintegrării familiale a copilului; 
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l)participă la întâlnirile echipei multidisciplinare, furnizând colegilor informaţiile 
necesare bunei desfăşurări a activităţii în interesul copilului; 
m)participă alături de specialiştii centrului la elaborarea strategiilor de recuperare a 
fiecărui copil; 
n)colaborează cu  şcolile frecventate de copii; 
o)iniţiază şi participă la activităţile de socializare ale copiilor; 
p)iniţiază, participă la organizarea şi desfaşurarea activităţilor din cadrul comunităţii; 
r) Atribuţiile SCM: 
-identifică riscurile care pot afecta atingerea obiectivelor generale şi specifice aferente 
serviciului/biroului/compartimentului unde-şi desfăşoară activitatea 
-sesizează responsabilul de riscuri de la nivelul  serviciului /biroului / 
compartimentului cu privire la riscul identificat 
-participă, împreună cu responsabilul de riscuri la analizarea şi evaluarea riscului 
identificat 
-respectă şi aplică procedurile proprii ale serviciului/biroului/compartimentului şi 
cea privind managementul riscurilor. 
 
          b) Atribuţiile educatorului cu studii superioare (234202) 
a)punctualitate, utilizarea timpului de lucru în folosul copiilor 
b)să fie conştient de spiritul de echipă, să comunice în permanenţă cu colegii şi şeful  
casei                                              
c) iniţiază, şi desfăşoară activităţi de educare prin transmiterea informaţiilor,   
activităţii şcolare, organizarea timpului liber, stimularea menţinerii sau    dezvoltării  
relaţiile cu familia. 
d) iniţiază , şi desfăşoară activităţi de comunicare cu copilul cunoaşterea şi 
stimularea dezvoltării personalităîii copiilor , formare şi recuperare, consiliere 
individuală 
e) iniţiază şi desfăşoară activităţi de prevenire îngrijire; crearea mediului securizant, 
educare pentru sănătate, observarea cunoaşterea permanentă a stării copilului 
f) iniţiază şi desfăşoară activităţi de socializare; dezvoltarea relaţiilor cu comunitate, 
educaţie pentru comunicare, colaborare, întrajutoare, pregătirea integrării 
socioprofesionale şi familiale 
g) participa la activităţi de perfecţionare 
h) în activitatea şi atitudinea sa să aibă în vedere şi să respecte urmăzoarele priorităţi; 
copiii, instituţia şi colegii 
i) trebuie să cunoască, şi să respecte prevederile de ordine interioară a instituţiei, şi a 
casei familiale la care lucrează 
j) trebuie să respecte personalitatea şi să asigură respectarea drepturilor copilului, să 
fie un exemplu moral, comportamental, conştient de faptul că este imitat de copii, să 
creeze o atmosferă adecvată în relaţiile copil- adult, copil- copil , respectiv adult- 
adult 
k) să observe, să studieze, şi să înregistreze comportamentul copiilor, să stabilească 
măsurile educative corespunzătoare cazului 
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l) să conceapă, să organizeze, şi să desfăşoară activităţi cu  - şi pentru copii, să 
participe nemijlocit la acestea  să însoţească copiii la manifestările cultural artistice 
precum şi la excursiile şi taberele organizate de instituţie 
m) să contribuie la educarea civică, morală, religioasă, sexuală, şi de timp liber a 
copiilor, să ţine evidenţa acestora, şi să le prezintă periodic, sau la cererea şefului de 
casă 
n) să cunoască starea de sănătate a copiilor, să aibă cunoştinţe teoretice şi practice de 
acordare primului ajutor,iar în cazul de urgenţă anunţă asistenta sau medicul de 
familiei şi coordonatorul casei 
o) efectuează  obligatoriu, periodic, sau ori de câte ori este solicitat controlul medical, 
respectiv normele de igienă generală şi alimentară 
p) să urmărească ţinuta vestimentară corectă a copiilor, formându-le deprinderi de 
ordine, igienă personală, grijă şi respect faţă de bunurile personale, şi obşteşti 
r) trebuie să răspunde de cantitatea şi calitatea normei de hrană prevăzute de 
legislaţia în vigoare 
s) trebuie să răspunde de existenţa, păstrarea, utilizarea conform destinaţiei a tuturor 
bunurilor din inventarul casei , adotăriilor din casă, a obiectelor deuz personal al 
copiilor 
t) să consemneze în caietul de predare – primire orele de plecare şi întoarcerea 
copiilor, activitatea zilnică, deterioarea sau lipsa a unora dintre bunurile casei, orice 
vizită cu indicarea scopului şi a duratei, cadourile, donaţiile primite, instrucţiunile 
primite din partea conducerii, evenimentele deosebit 
u)Atribuţiile SCM: 
-identifică riscurile care pot afecta atingerea obiectivelor generale şi specifice aferente 
serviciului/biroului/compartimentului unde-şi desfăşoară activitatea 
-sesizează responsabilul de riscuri de la nivelul  serviciului/biroului/ 
compartimentului cu privire la riscul identificat 
-participă, împreună cu responsabilul de riscuri la analizarea şi evaluarea riscului 
identificat 
-respectă şi aplică procedurile proprii ale serviciului/biroului/compartimentului şi 
cea privind managementul riscurilor. 
 
c) Atribuţiile educatorului cu studii medii (531101) 
1. punctualitate, utilizarea timpului de lucru în folosul copiilor 
2. să fie conştient de spiritul de echipă, să comunice în permanenţă cu colegii şi şeful 
casei                                              

3. iniţiază, şi desfăşoară activităţi de educare prin transmiterea informaţiilor, 
îndrumarea activităţii şcolare, organizarea timpului liber, organizarea şi efectuarea 
activităţi gospodăreşti, stimularea menţinerii sau dezvoltării relaţiilor cu familia. 

4. iniţiază , şi desfăşoară activităţi de comunicare cu copilul cunoaşterea şi 
stimularea dezvoltării personalităîii copiilor , formare şi recuperare, consiliere 
individuală 

5. iniţiază şi desfăşoară activităţi de prevenire îngrijire ; crearea mediului securizant, 
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educare pentru sănătate, observarea cunoaşterea permanentă a stării copilului 
6. iniţiază şi desfăşoară activităţi de socializare ; dezvoltarea relaţiilor cu comunitate, 
educaţie pentru comunicare, colaborare, întrajutoare, pregătirea integrării 
socioprofesionale şi familiale 

7. utilizează  resursele casei familiale şi asigură condiţiile de viaţă prin activităţi de 
autoîntreţinere ( curăţenie, gătire, etc. ) 

8. utilizează şi întreţine baza mazerială şi dotările casei în mod raţional 
9. realizează evidenţa activităţii în documente specifice 
10. participa la activităţi de perfecţionare 
11. în activitatea  şi atitudinea sa să aibă în vedere şi să respecte urmăzoarele 
priorităţi ; copiii, instituţia şi colegii 

12. trebuie să cunoască, şi să respecte prevederile de ordine interioară a instituţiei, şi 
a casei familiale la care lucrează 

13. trebuie să respecte personalitatea şi să awsigură respectarea drepturilor copilului , 
să fie un exemplu moral, comportamental, conştient de faptul că este imitat de 
copii , să creeze o atmosferă adecvată în relaţiile copil- adult, copil- copil , respectiv 
adult- adult 

14. să observe, să studieze, şi să înregistreze comportamentul copiilor, să stabilească 
măsurile educative corespunzătoare cazului 

15. să conceapă, să organizeze , şi să desfăşoară activităţi cu  -şi pentru copii, să 
participe nemijlocit la acestea , să însoţească copiii la manifestările cultural artistice 
precum şi la excursiile şi taberele organizate de instituţie 

16. să contribuie la educarea civică, morală, religioasă, sexuală, şi de timp liber a 
copiilor , să ţine evidenţa acestora, şi să le prezintă periodic, sau la cererea şefului 
de casă 

17. să cunoască starea de sănătate a copiilor, să aibă cunoştinţe teoretice şi practice de 
acordarea primului ajutor, iar în cazul de urgenţă anunţă asistenta sau medicul de 
familie şi seful casei 

18. efectuează  obligatoriu, periodic, sau ori de câte ori este solicitat controlul 
medical, respectiv normele de igienă generală şi alimentară 

19. să urmărească ţinuta vestimentară corectă a copiilor, formându-le deprinderi de 
ordine, igienă personală, grijă şi respect faţă de bunurile personale, şi obşteşti 

20. trebuie să răspunde de existenţa, păstrarea, utilizarea conform destinaţiei a 
tuturor bunurilor din inventarul casei, a dotărilor din casă, a obiectelor deuz 
personal a copiilor 

21. trebuie să răspunde de cantitatea şi calitatea normei de hrană prevăzute de 
legislaţia în vigoare 

22. să posedă cunoştinţe şi să educe copiii pe linie de protecţia muncii, P.S.I., precum 
şi de exploratare a aparatelor din dotare, să ia măsuri de prevenire a acidentelor 
specifice locului de muncă , şi să ţină evidenţa acestora 

23. să consemneze în caietul de predare –primire   orele de plecare şi întoarcerea 
copiilor, activitatea zilnică, deterioarea sau lipsa a unora dintre bunurile casei, orice 
vizită cu indicarea scopului şi a duratei, cadourile, donaţiile primite, instrucţiunile 
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primite din partea conducerii, evenimentele deosebite 
24. Atribuţiile SCM: 
- identifică riscurile care pot afecta atingerea obiectivelor generale şi specifice 
aferente serviciului/biroului/compartimentului unde-şi desfăşoară activitatea; 

- sesizează responsabilul de riscuri de la nivelul  serviciului/biroului/ 
compartimentului cu privire la riscul identificat; 

- participă, împreună cu responsabilul de riscuri la analizarea şi evaluarea riscului 
identificat; 

- respectă şi aplică procedurile proprii ale serviciului/biroului/compartimentului şi 
cea privind managementul riscurilor. 

 
                                                         ARTICOLUL 11 

Personalul administrativ, gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire 
a) şofer 
Atribuţiile postului de şofer 
a. răspunde de păstrarea şi buna funcţionare a autovehiculului pe care le are în 
gestiune; 
b. răspunde pentru exploatarea autovehiculului în conformitate cu instrucţiunile 
prevăzute în cartea tehnică a acestuia şi de  repararea şi întreţinerea acestuia; 
c. răspunde de folosirea economicoasă a carburanţilor, ţine evidenţa acestora 
d. completează la zi foaia de parcurs; 
e. răspunde de siguranţa copiilor la transportul rutier; 
f. participă la executarea reparaţiilor curente şi lucrărilor de întreţinere în cadrul 
instituţiei 
g. ajută administratorul in efectuarea achiziţiilor 
h. înaintează necesităţile pentru reparaţia autovehiculului şefului de Complex de 
Servicii Comunitare; 
i. se îngrijeşte de întreţinerea  garajului; 
j. depune diligenţe pentru a asigura promptitudine şi eficienţă în executarea 
lucrărilor; 
k. cunoaşte şi respectă prevederile legale cu privire la circulaţia pe drumurile 
publice, în trafic intern şi internaţional; 
l. respectă normele de prevenire şi stingere  incendiilor şi de securitatea şi 
sănătatea muncii sub sancţiunea răspunderii proprii; 
m. se obligă să repare prejudiciile materiale aduse instituţiei din culpa proprie şi va 
răspunde în faţa legii pentru pagubele cauzate instituţiei din vina sa; 
n. respectă relaţiile ierarhice; 
o. depune diligenţe pentru a îndeplini sarcinile de serviciu în spiritul muncii în 
echipă şi în scopul bunei colaborări cu tot personalul; 
p. va respecta cu stricteţe itinerariul şi instrucţiunile primite de şeful ierarhic 
superior şi  conducerea unităţii; 
q. nu va lua în autovehicul persoane străine de instituţie respectiv de unitatea 
deservită; 
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r. înafara orelor de program autovehiculul va fi ţinut in garajul instituţiei,excepţie 
fiind          cazurile când Fundaţia sponsor ,solicita autovehiculul(cu combustibilul 
asigurat de Fundaţie) 
s. inlocuieste muncitorul de intretinere in caz boala sau concediu de odihna  
t. identifică riscurile care pot afecta atingerea obiectivelor generale şi specifice 
aferente serviciului/biroului/compartimentului unde-şi desfăşoară activitatea 
u. sesizează responsabilul de riscuri de la nivelul  
serviciului/biroului/compartimentului cu privire la riscul identificat 
v. participă, împreună cu responsabilul de riscuri la analizarea şi evaluarea riscului 
identificat 
w.respectă şi aplică procedurile proprii ale serviciului/biroului/compartimentului şi 
cea privind managementul riscurilor  
 
Atribuţiile persoanei responsabile cu riscurile de la nivelul serviciului: 
− identifică şi evaluează riscurile care pot afecta atingerea obiectivelor generale şi 
specifice aferente serviciului /biroului /compartimentului unde-şi desfăşoară 
activitatea 
− întocmeşte registrul de riscuri la nivelul  serviciului/biroului/compartimentului 
− respectă şi aplică procedurile proprii ale serviciului/biroului/compartimentului şi 
cea privind managementul riscurilor  
 

ARTICOLUL 12 
Finanţarea centrului 

(1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea 
resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor 
minime de calitate aplicabile. 
(2) Finanţarea cheltuielilor centrului se asigură, în condiţiile legii, din următoarele 
surse: 
a) bugetul local al judeţului,  
b) bugetele locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor; 
c) bugetul de stat; 
d) donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori juridice 
din ţară şi din străinătate; 
e) fonduri externe rambursabile şi nerambursabile; 
f) alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 
 


