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Anexa nr.27 
la Hotărârea C.J.Covasna nr.82/2016 

 
 
 

REGULAMENT-CADRU 
de organizare şi funcţionare a serviciului social cu cazare: 

„Centrul de plasament nr.6 Olteni” 
 
 

ARTICOLUL 1 
Definiţie 

(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului 
social „Centrul de plasament nr.6 Olteni” 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 „Centrul de plasament nr.6 Olteni”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 A.F, nr. 000953, cu sediul în satul Olteni, nr.95. 

 
ARTICOLUL 3 

Scopul serviciului social 
Scopul serviciului social „Centrul de plasament nr.6 Olteni” este asigurarea accesului 
copiilor cu dizabilităţi la găzduire, îngrijire, reabilitare, educaţie non formală, consiliere, 
dezvoltarea deprinderilor de viaţă, pregătirea în vederea reintegrării sau integrării în 
familie şi societate. 

 
ARTICOLUL 4 

Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare 
(1) Serviciul social „Centrul de plasament nr.6 Olteni”  funcţionează cu respectarea 
prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, 
reglementat de Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, actualizată, cu modificările şi 
completările ulterioare; Legea nr.272/2004 privind protecţia si promovarea drepturilor 
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copilului cu modificarile si completările ulterioare; Legea nr.217/2003 pentru prevenirea 
şi combaterea violenţei în familie;  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 asistenţă socială şi protecţia 
copilului, cu modificările şi completările ulterioare; Hotărârea Guvernului nr. 1437/2004 
privind organizarea şi metodologia de funcţionare a - Comisiei pentru protecţia 
copilului; precum şi a altor acte normative secundare aplicabile domeniului. 
 (2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul nr. 21/2004 pentru aprobarea 
standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protectia copilului de tip 
rezidential 
 (3) Serviciul social „Centrul de plasament nr.6 Olteni” este înfiinţat prin: Hotărârea 
Consiliului Judeţean Covasna nr. 124/2004 şi funcţionează în subordinea Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna. 

 
ARTICOLUL 5 

Principiile care stau la baza acordării serviciului social 
(1) Serviciul social „Centrul de plasament nr.6 Olteni” se organizează şi funcţionează cu 
respectarea principiilor generale care guvernează sistemul naţional de asistenţă socială, 
precum şi a principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute 
în legislaţia specifică, în convenţiile internaţionale ratificate prin lege şi în celelalte acte 
internaţionale în materie la care România este parte, precum şi în standardele minime 
de calitate aplicabile. 
(2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul „Centrului 
de plasament nr.6 Olteni” sunt următoarele: 
a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare; 
b) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte 
egalitatea de şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi 
demnitatea personală şi întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu 
privire la persoanele beneficiare; 
c) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare; 
d) deschiderea către comunitate; 
e) asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea 
drepturilor lor; 
f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în 
unitate a unui personal mixt; 
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 centrului/unităţii cu serviciul public de asistenţă socială. 

 
ARTICOLUL 6 

Beneficiarii serviciilor sociale 
(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în „Centrul de plasament nr.6 Olteni” sunt: 
a) copii cu dizabilităţi separaţi temporar su definitiv de familie. 
 (2) Condiţiile de acces/admitere în centru sunt următoarele: 
a) acte 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;  
- declaraţia părinţilor cu privire la acordul sau dezacordul plasamentului copilului;  
- raportul asistentului social; 
- planul individualizat de protecţie. 

 
b) criteriile de eligibilitate: 

- Copilul ai cărui părinţi sunt decedaţi, necunoscuţi, decăzuţi din exerciţiul 
drepturilor părintesti sau cărora li s-a aplicat pedeapsa interzicerii drepturilor 
părintesti, pusi sub interdicţie, declaraţi judecătoreşte morţi sau dispăruţi, cănd nu a 
putut fi instituită tutela;  
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- Copilul care, în vederea protejării intereselor sale, nu poate fi lăsat în grija 
părinţilor din motive neimputabile acestora;  
     - Copilul abuzat sau neglijat.  
 
c) decizia de admitere şi respringere se face prin: 
 - Hotărârea Comisiei de Protecţie a Copilului Covasna sau sentinţă civilă emisă de 
Tribunal. 
 
d) modalitatea de încheiere a contractului pentru acordarea de servicii sociale: 
Contractul pentru acordarea de servicii sociale este încheiat cu reprezentantul legal al 
beneficiarului 

 
Model. 

CONTRACT 
pentru acordarea de servicii sociale 

  
Părţile contractante: 
 
1. DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA 

COPILULUI, acronim: DGASPC denumit în continuare furnizor de servicii sociale, cu  
sediul în SF.GHEORGHE, str. PRESEI nr.8/A, judeţul, COVASNA, codul de înregistrare 
fiscală 9832041, contul nr.______deschis la_________, certificatul de acreditare seria 
___nr._____, reprezentat de  domnul/doamna (cu drept de semnătură manager de caz 
________________________), având funcţia de_________, în calitate de furnizor de 
servicii sociale; 

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 ____________, 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 .___________., conform 
____________(se va menţiona actul care atestă calitatea de reprezentant) 
____________________  nr. _________./data._____________ 

 
1. Avănd în vedere: 
…………………………………………………………………….. 
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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; 
    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 - 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 
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; 
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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 voinţă 
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. 
    2. Obiectul contractului 
    2.1.*) Obiectul contractului îl constituie acordarea următoarelor servicii sociale: 
    a) ........................................................................... …....................................................... 
    b) ............................................................…....................................................................... 
    c) ......................................................................................................................... ş.a.m.d. 
 
    *) Lista serviciilor sociale ce vor fi acordate poate fi prevăzută cu acordul părţilor în 
anexă la contract. 
    2.2.*) Descrierea serviciilor sociale acordate de furnizorul de servicii sociale: 
    a) ............................................................…...................................................................... 
    b) .............................................................…..................................................................... 
    c) ..........................................................…........................................................... ş.a.m.d. 
 
    *) Descrierea serviciilor sociale acordate poate fi prevăzută cu acordul părţilor în 
anexă la contract. 
    3. Costurile serviciilor sociale acordate şi contribuţia beneficiarului de servicii 
sociale 
    3.1. Costul total pe luna al serviciilor sociale prevăzute la pct. 2 este de: 

............................ lei/lună. 
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    3.2. *) Costul pe lună pentru fiecare serviciu social acordat este după cum urmează: 
    - pentru ..................................................................................... (serviciul social/serviciile 

sociale) .................................. costul pe lună este de …................................................. . 
    *) Costurile serviciilor sociale pot fi prevăzute cu acordul părţilor în anexă 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 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 părăilor 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: 
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    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 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 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; 
    - 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 şi informaţiilor referitoare la 
beneficiarul de servicii sociale; 
    7.8. să ia în considerare dorinşle 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; 
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    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 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.). 
    *) Obligaţiile beneficiarului de servicii sociale se vor completa, după 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 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. 
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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/sectorului ....................., care va clarifica prin dialog divergenţele dintre părţi 
sau, după caz, instanţei de judecată competente. 
    *) Furnizorul de servicii sociale va avea înscrisă în regulamentul de ordine interioară 
o procedură privind plângerile formulate de beneficiarii de servicii sociale, care va 
respecta pct. 10.1-10.3. 
     
 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 
soluţionarii divergenţelor sau se poate  
adresa instanţelor judecătoreşti competente. 
 
12.*) Rezilierea contractului 
    *) În funcţie de natura seriviciilor sociale oferite de către furnizorul de servicii sociale, 
părţile contractuale pot conveni asupra daunelor care se vor plăti de către 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 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: 
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    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. 
    14. Dispoziții 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. (nu se aplică – unul dintre părţi este chiar 
DGASPC) 
    14.7. Pe baza raportului cu privire la rezultatele implementării planului 
individualizat de asistenţă şi îngrijire, Direcţia generală de asistenţă sociala şi protecţia 
copilului şi Serviciul public de asistenţă socială vor monitoriza activitatea furnizorului 
de servicii sociale. (nu se aplică – unul dintre părţi este chiar DGASPC) 
  
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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(3) Condiţii de încetare a serviciilor , tinerii au beneficiat de servicii concrete pentru a 
deveni adulţi pe cât posibil autonom, integraţi în societate şi părăsesc serviciul în 
condiţii de siguranţă şi protecţie. Încetarea acordării serviciilor către beneficiari se 
realizează pe baza hotărârii emise de Comisia pentru Protecţia Copilului Cluj, instanţa 
de judecată competentă sau dispoziţie privind plasamentul în regim de urgenţă.  
 
(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în „Centrul de plasament nr.6 
Olteni” au următoarele drepturi: 
a) să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază de 
rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanţă personală ori socială; 
b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv 
la luarea deciziilor privind intervenţia socială care li se aplică; 
c) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite; 
d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atât timp cât se menţin 
condiţiile care au generat situaţia de dificultate; 
e) să fie protejaţi de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de 
exerciţiu; 
f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime; 
g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite; 
h) să li se respecte toate drepturile speciale în situaţia în care sunt minori sau persoane 
cu dizabilităţi. 
(5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în „Centrul.de plasament nr.6 
Olteni .” au următoarele obligaţii: 
a) să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială, 
medicală şi economică; 
b) să participe, în raport cu vârsta, situaţia de dependenţă etc., la procesul de furnizare a 
serviciilor sociale; 
c) să contribuie, în conformitate cu legislaţia în vigoare, la plata serviciilor sociale 
furnizate, în funcţie de tipul serviciului şi de situaţia lor materială; 
d) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală; 
e) să respecte prevederile prezentului regulament. 

 

 

ARTICOLUL 7 
Activităţi şi funcţii 

Principalele funcţii ale serviciului social „Centrul de plasament nr.6 Olteni”  sunt 
următoarele: 
a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea 
următoarele activităţi: 
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1. reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana 
beneficiară; 
2. găzduire pe perioada nedeterminată 
3. îngrijire personală. 
4 asistenţă medicală generală 
b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi 
publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor 
activităţi: 
1. respectarea demnităţii copilului 
2. deschiderea de către comunitate 
3. deschiderea centrului de către comunitate, asigurarea ca toţi copii ocrotiţi să participe 
la viaţa socială a comunitţţii şi tot odată membrii comunităţii să participă activ la viaţa 
copiilor. 
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. respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului  
2. respectarea dmnităţii copilului 
3. egalitatea şanselor şi nediscriminarea 
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. urmărirea sistematică a evoluţiei copilului 
4. elaborarea şi urmărirea unor programe de intervenţie specifică, a dezvoltării  
capacităţii de socializare, a comunicării, a independnţei personale şi de integrare sociale 
e) de administrare a resurselor financiare, materiale si umane ale centrului prin 
realizarea următoarelor activităţi: 

1. instruirea personalului în vederea cunoaşterii procedurilor utilizate în furnizarea 
serviciilor; 

2. elaborarea documentelor financiar contabile; 
3. întocmirea necesarului de buget propriu al serviciului, propuneri achiziţii de 

produse şi materiale; 
4. întocmirea fişelor de post, evaluarea anuală a performanţelor profesionale 

individuale; 
5. propuneri privind necesarul de resurse umane; 
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ARTICOLUL 8 
Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal 

(1) Serviciul social „Centrul de plasament nr.6 Olteni” funcţionează cu un număr de 
50 total personal, conform prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Covasna 
nr.199/2015, din care: 

 

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 5 45 

TOTAL 5 45 

TOTAL (1+2), din care: 50 
Nr. personal cu funcţii de 
conducere(pers.propriu) 

1 - 

Nr. personal administrativ(pers.propriu) - 17 
Nr. personal de specialitate(pers.propriu) 4 28 

 
(2) Raportul angajat/beneficiar este de  1/2.  (50/100). 
 

ARTICOLUL 9 
Personalul de conducere 

(1) Personalul de conducere poate fi: 
a) şef de centru; 
 (2) Atribuţiile personalului de conducere sunt: 
1. Aplică legislaţia în vigoare privind activitatea centrelor de plasament, a 
regulamentului de organizare şi funcţionare a acestuia a altor ordine şi instrucţiuni 
referitoare la ocrotirea copiilor; 
2. Asigura executarea deciziilor şi dispoziţiilor DGASPC Covasna, ale Comisiei pentru 
protecţia copilului Covasna; 
3. Răpunde de aplicarea hotărârilor luate la nivelul Colegiului Director; 
4. Reprezintă centrul de plasament.în raport cu celelalte componente ale DGASPC 
Covasna şi cu alte servicii implicate în domeniul protecliei copilului; 
5. Desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii centrului de plasament în 
comunitate; 
6. Asigură în cadrul serviciului, promovarea principiilor şi normelor prevăzute de 
legislaţia în vigoare; 
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7. Ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată sau îi este repartizată 
de şefii ierarhici superiori, cu privire la protecţia drepturilor copilului, la funcţionarea 
centrului de plasament, inclusiv probleme financiare şi de resurse umane;  
8. Răpunde în cadrul centrului de plasament pe care îl conduce, de aplicarea 
standardelo rminime obligatorii; 
9. Elaborează în colaborare cu personalul de specialitate din cadrul DGASPC Covasna 
regulamentul/normele de organizare interioeră, se asigură că prevederile acestuia şi ale 
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare sunt cunoscute şi respectate de către 
personalul centrului de plasament şi de către beneficiari; 
10. Organizează activitatea personalului centrului de plasament, stabileşte atribuţiile 
acestora şi întocmeşte fişele posturilor, pe care iniţial le prezintă spre aprobare 
directorului general; 
11. Prezintă un referat directorului general al DGASPC Covasna cu privire la 
sancţionarea acelora care comit abateri de la îndatoririle profesionale, morale, care nu 
îşi îndeplinesc in mod corespunzător atribuţiile, dovedesc incompetenţă sau încalcă 
legile, regulamentele, dispoziţiile în vigoare; 
12. Propune numirea, transferarea, promovarea, premierea sau eliberarea din funcţie 
personalului centrului de plasament, printr-un referat scris; 
13. Răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din subordine şi 
dispune, în limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea 
acestor activităţi sau, după caz, formulează propuneri în acest sens; 
14. Răpunde de .activitatea de perfecţionare şi formare continuă a angajaţilor a căror 
activitate coordonează~ 
15. Coordonează acţiunile destinate asigurării şi îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă, 
sănătate,de educare şi de pregătire a copiilor în vederea integrării sociale :şi/sau 
familiale; 
16. Stabileşte proceduri scrise cu privire la prevenirea identificarea semnalarea 
evaluarea şi soluţionarea suspiciunilor sau acuzaţiilor de abuz asupra copiilor, 
proceduri pe care le aduce la cunoştinţa personalului, copiilor, familiei sau 
reprezentantului legal al acestora; 
17. Aigură respectarea dreptului copilului la educaţie (ex înscrierea copilului la: şcoală 
urmăriea situaţiei şcolare etc.) şi a dreptului de a beneficia de servicii medicate (ex. 
înscrierea la medicul de familie etc.); 
18. Prin toate activităţile de comunicare internă promovează principiul muncii în echipă 
ca mod de intervenţie pentru asigurarea protecţiei copilului; 
19. Răpunde, în colaborare cu asistentul social, de completarea şi pătrarea în bune 
condiţii a documentelor care privesc copiii beneficiari ai centrului de plasament, de 
rezolvarea cu celeritate a cazurilor noi şi de efectuarea la timp a reevaluării situaţiei 
copiilor 
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20. Contribuie la implementarea efectivă şi monitorizarea implementări planului 
individual de protecţie întocmit de responsabilul de caz al copilului; 
21. Asigura respectarea drepturilor legale ale copiilor şi tinerilor din evidenţa centrului 
de plasament, şi ale personalului; 
22. Răspunde de organizarea eficienta a timpului liber pentru beneficiari, 
23. Este responsabil de efectuarea la timp a raportărilor către DGASPC Covasna 
(evidenţe privind copii, personalul, pontaje, acte de contabilitate etc.); 
24. Elaborează planul de concedii de odihnă ale personalului centrului, ţinănd seama de 
interesele bunei desfăşutării a activităţii desfăşurate; 
25. Acordă califlcative pentru activitatea profesională desfăşurată de salariaţii centrului 
de plasament; 
26. Întocmeşte meniul săptămănal şi lista zilnică de alimente, controlează calitatea 
măncării şi modul de folosire a alimentelor; 
27. Asigura alimentele, îmbrăcămintea, materialele igienice şi igienico-sanitare pentru 
beneficiari; 
28. Propune realizarea măsurilor necesare pentru efectuarea reparaţiilor curente şi 
capitale la imobilele aparţinătoare şi urmăreşte realizarea acestora; 
29. Răpunde de păstrarea în bune condiţii a imobilelor în care îşi desfăsoara activitatea 
centrul de plasament; 
30. Răspunde de cheltuielile efectuate pentru susţinerea funcţionarii centrului de 
plasament; 
31. Înaintează propuneri de angajare şi angajamente bugetare individuate şi globale; 
32. Prezintă DGASPC Covasna rapoarte semestriale privind activitatea şi propune 
măuri de îmbunătăţire a acesteia după caz; 
33. Îndeplineşte orice alte atribuţii dispuse de conducerea instituţiei, în limitele 
prevederilor legale. 
34. 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  

 
 (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, 
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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. 
 

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) asistent medical generalist (222101)   
c) educator (531101)  
d) educator cu studii superioare (234202)  
 
(2) Atribuţii ale personalului de specialitate: 
a) Atribuţii asistent social: 
1. Primirea spre soluţionare a cazurilor în evidenţa D.G.A.S.P.C Covasna sau sesizate 

direcţiei, prin repartizarea din partea direcorului general adjunct cu atribuţii în 
domeniul protecţiei copilului al direcţiei. 

2. Coordonarea eforturilor, demersurilor şi activităţilor de asistenţă socială şi protecţie 
specială desfăşurate în interesul superior al copilului în domeniul protecţiei copiilor, 
referitor la cazurile repartizate. 

3. Elaborarea PIP/celelalte planuri prevăzute de legislaţie în special : Legea nr.272/2004 
privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, Ordinul Secretarului de stat al 
A.N.P.D.C nr.288/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind 
managmentul de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului. 

4. Alcătuirea echipei multidisciplinare şi, după caz, interinstituţionale, şi organizarea 
întâlnirilor cu echipa, precum şi cele individuale cu profesioniştii implicaţi în 
rezolvarea cazului 

5. Asigurarea colaborării şi implicarea activă a familiei/reprezentantului legal şi a 
copilului, şi sprijinirea lor în toate demersurile întreprinse pe tot parcursul 
managmentului de caz ( de ex. organizarea de întâlniri periodice sau la solicitarea 
acestora, acompaniere, sprijin emoţional, consiliere ). 

6. Asigurarea comunicării între toate părţile implicate în rezolvarea cazului; 
7. Asigurarea respectării etapelor managerului de caz; 
8. Întocmirea şi reactualizarea dosarului copilului; 
9. Cooredonarea metologică a responsabililor de caz; 
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10. Comunicarea , cu avizul superior ierarhic, la Biroul de monitorizare, strategii, 
sinteze, proiecte, programe, cazurilor pentru care a fost luată decizia de 
închidere/încetare; 

11. Redactarea programelor de activitate lunară; 
12. Întocmirea la termen a raportărilor de activitate semestriale su ori de câte ori sunt 

solicitate 
13. Ţinerea evidenţei clare şi la zi a cazurilor pe care le instrumentează. 
14. 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  
 

Alte atribuţii: 
1.Verifică trimestrial împrejurările care au  stat la baza stbilirii măsurilor de protecţie 

specială a plasamentului a copliilor cu / fără handicap 
2. În cazul în care , cu ocazia evaluării se constată schimbarea împrejurărilor care au 
stat la baza stabilirii măsurii de protecţie de plasament, pregăteşte dosarele pentru a 
fi prezentate în şedinţa Comisiei pentru protecţia copilului su în faţa instanţei de 
judecată în vederea modificării măsurii respective. În acest sens: 

- urmăreşte îndeplinirea serviciilor prevăzute de planul individualizat de protecţie; 
- procură actele şi îndeplineşte demersurile necesare pentru obţinerea 
consimţămintelor / acordurilor necesare prevăzute de lege; 

- întocmeşte şi prezintă raportul referitor la ancheta psihologică a copilului. 
Raportul cuprinde date privind personalitatea , starea fizică şi mentală a copilului, 
antecedentele acestuia , condiţiile în care a fost crescut şi în care a trăit orice alte date 
refritoare la creşterea şi educarea copilului, propunerea unei măsuri de protecţie 
specială a copilului şi poziţia copilului cu privire la măsura propus 

- dosarul va cuprinde planul de servicii întocmit de serviciul public de asistenţă 
socială şi punctul de vedere al autorităţilor publice locale copmetente. 

3. În cazul în care , cu ocazia evaluării  constată că  împrejurările care au stat la baza 
stabilirii măsurii de protecţie de plasament nu s-au schimbat, pregăteşte dosarele 
pentru a fi prezentate în şedinţa Comisiei pentru protecţia copilului în vederea 
menţinerii măsurii de protecţie, respectiv prezinte dosarul directorului general 
adjunct în domeniul protecţiei drepturilor copilului pentru vizare. 
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4.Prezintă cazul copilului/tânărului plasat în centru în faţa Comisiei pentru protecţia 
copilului în vederea menţinerii, modificării sau revocării mţsurii de protecţie. 

5.Urmăreşte executarea hotărârii luate de comisie /instanţă. 
6.În cazul copiilor orfani sau semiorfani, anunţă comisia de inventariere şi colaborează 

cu acesta în vederea inventarierii bunurilor copilului. 
7.Contribuie la întocmirea, implementarea efectivă şi monitoriarea implementării 

planului individualizat  de protecţie şi programelor de intrvenţie specifică ale 
copiilor. 

8.Determină poziţia copilului capabil de discernământ cu privire la măsura propusă, 
asigurănd cunoaşterea de către acesta a situaţiei sale de fapt şi de drept. 

9.Depune diligenţele necesare pentru clarificarea situaţiei copilului, inclusiv pentru 
înregistrarea travidă a naşterii conf. Legii nr.119/1996 . 

10. Acordă asistenţă şi sprijin părinţilor copilului pentru a pregăti revenirea acestuia 
în mediul său familial, colaborează cu părinţii copilului şi îi informează despre  
situaţia copilului. 

11. Asigură colaborarea şi implicarea activă a familiei / reprezentatntului legal şi a 
copilului, şi îi sprijină pe aceştia în toate demersurile înteprinse pe tot parcursul 
managerului de caz (  de ex. organizarea de întâlniri periodice sau la solicitarea 
acesora, acompanierea , sprijin emoţional, consiliere ); 

12. Colaborează cu D.G.A.S.P.C  din alte judeţe cu autorităţile tutelare, organele de 
poliţie, primării, servicii publice de asistenţă socială şi alte institutţii de specialitate. 

13. Colaborează cu asistenţii sociali şi ceilalţi specialiţti, colegi din gadrul serviciilor 
aparţinând D.G.A.S.P.C Covasna. 

14. Respectă confidenţialitatea datelor şi informaţiilor refertoare la copii , cu care vine 
în contact în cursul efectuării atribuţiilor de serviciu. 

15. Respectă termenele răspuns la solicitările clienţilor, autorităţilor, direcţiei. 
16. Cunoaşte şi aplică legislaţia în vigoare privind promovarea şi protecţia dreptruilor 

copilului. 
17. Respectă prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei ale 

Regulamentului de organizare internă, precum şi prevederile Codului de Conduită a 
funcţionarului public 

18. Urmăreşte situaţia copiilor/tinerilor încadraţi în grad de handicap şi ai celor cu 
orientare şcolară în acest sens. 

- Asigură respectarea termenelor pentru efectuarea analizelor 
- Asigură respectarea termenelor pentru întocmirea dosarului care urmează să fie 

prezentat Serviciului de evaluare complexă pentru a fi prezentat ăn Comisia de 
Protecţia Copilului Covasna. 

- Colaborează cu repreentatnţii serviciului de evaluare complexă. 
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b) Atribuţii asistent medical generalist: 
- Asigură, împreună şi sub directă coordonare a medicului de familie cu care lucrează, 

în unitatea de asistenţă si protecţie socială sau în zona de lucru repartizată, păstrarea 
sănătaţii si profilaxiei îmbolnăvirilor, educaţia pentru sănătate, redarea autonomiei 
bolnavilor si asistatţilor, efectuarea tehnicilor si procedurilor aferente exercitării 
optime a actului medical in care scop:  

- Asistă medicul de familie, la consultarea si diagnosticarea bolnavilor si asistaţilor şi 
la efectuarea tehnicilor medicale corespunzătoare. 

- Execută, pe baza prescripţiilor medicale, explorările diagnostice, tratamentele, 
vaccinările si după caz, procedurile medicale si măsurile de recuperare, 
administrarea medicamentelor, aplicarea regimului alimentar. 

- Raportează medicului observaţiile privind evoluţia stării de sănătate şi recuperatorie 
a bolnavilor si asistaţilor si completează in fişele acestora parametrii care confirmă 
observaţiile făcute. 

- Semnalează medicului cazurile de îmbolnăviri intercurente, asigurănd după caz, 
izolarea bolnavilor si a asisţatilor respectivi. 

- Programează si insoţeşte bolnavii sau asistaţii la efectuarea examenelor de 
specialitate si după caz, a măsurilor de recuperare. 

- Ţine legătura strănsa cu medicii specialiţti de neuropsihiatrie infantile, administrănd 
personal medicamentaţia prescrisă. 

- Efectuează controlul epidemiologic la internarea in unitate a copiilor sau asisaţilor, 
precum si la revenirea acestora in unitatea de asistentă si protecţie socială după 
învoiri, tratamente in unităţi medicale de specialitate, de recuperare etc. 

- Organizează si supraveghează aplicarea in unitate sau in zona de lucru repartizată, a 
măsurilor igienico-sanitare sau antiepidemice. 

- Organizează si controlează aplicarea măsurilor de igiena individuală a bolnavilor şi 
asistaţilor, dispune sau, după caz, aplică măsurile care se impun. 

- Urmăreşte şi asigură respectarea normelor igienico-sanitare la prepararea, păstrarea, 
conservarea si distribuirea alimentelor. 

- Participă la întocmirea si controlează respectarea meniurilor pentru bolnavii si 
asistaţii din unitatea sau zona de lucru repartizată, controlează condiţiile igienico-
sanitare de prepararea si servirea hranei şi asigură păstrarea probelor de măncare 
timp de 48 ore, semnează listele zilnice de alimente. 

- Acordă ajutor de urgenţă, se ingrijeşte de transportul bolnavului la unitatea sanitară 
de specialitate. 

- Îndeplineşte conform competenţelor sale, orice activitate pentru a evita punerea în 
pericol a vieţii copiilor. 

- Gestionează medicamentele si materialele igienico-sanitare, aparatura şi 
instrumentarul, răspunde de păstrarea si utilizarea acestora in condiţiile igienice si 
de sterilizare prescrise  
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- Distribuie personal pe baza prescripţiei medicilor medicamentele, consemnănd acest 
lucru in registrul de evidenţa medicamentelor. 

- Cunoaşte si respectă reglementările legale în vigoare, recomandările OMS şi 
standardele Comunităţii Europene cu privire la îngrijirea educativă, raţională şi 
tehnica a persoanelor bolnave si a celor  sănătoase, precum si prevederile 
regulamentelor de organizare si funcţionare si de ordine interioară ale unităţii de 
asistenţă şi protecţie socială la care lucrează. 

- Face demersuri pentru procurarea medicamentelor compensate si necompensate de 
la farmacii prescrise de medicul de familie si medicii de specialitate 

- Execută şi alte sarcini din profilul postului pe care il ocupă dispusa de medicul de 
familie sau de conducerea unităţii de asistenţă si protecţie socială, ca de exemplu: 

- Participă la baia elevilor, supraveghează copii aflaţi in izolator, însoţeşte elevii in 
excursii si drumeţii sau după caz, in tabără de odihnă, insoţeşte copii la cabinetul de 
stomatologie, face demersuri pe baza recomandării medicului, pentru procurarea de 
ochelari, proteze etc. 

- îndeplineşte orice alte atribuţii dispuse de conducerea instituţiei, în limitele 
prevederilor legale. 

- respectă prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei, de 
Regulamentul de organizare internă, precum şi de prevederile Codului de Conduită 
a a personalului contractual.  

- 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 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  

- 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  
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c) Atribuţii educator: 
- răspunde de viaţa, dezvoltarea, securitatea, integritatea fizică şi morală a copiilor 

ce-i sunt incredinţate 
- urmăreste permanent starea fizică a copiilor si sesizează conducerea în caz de 

nevoie 
- urmăreste permanent ţinuta corecta a copiilor 
- asigura o atmosferă sinceră, deschisă si sigură în care fiecare să se simtă apreciat 

şi important in cadrul colectivităţii in care traieste 
- ii informează pe copii in mod current asupra drepturilor si obligaţiilor pe care le 

au 
- educă copii in spiritual păstrării si folosirii în mod corect a obiectelor de inventar 

din dotare 
- asigură dotarea copiilor cu echipament si înzestrarea lor cu rechizite şcolare şi 

articolele necesare 
- îndrumă si ajută copii să-şi întreţine articolele de echipament si cazarmament 
- asigură schimbarea lenjeriei de pat la 2 săptămani şi ori de cate ori este nevoie 
- aerisirea si schimbarea lenjeriei de pat se efectuează sămbata in cadrul 

programului administrativ gospodaresc 
- efectuează un control sistematic asupra modului cum îşi întreţin copii articolele 

de echipament 
- întocmeşte planurile de muncă trimestrială şi prezintă conducerii unităţii 
- ţine evidenţa cheltuielilor banilor de buzunar in caietul special destinat acestui 

scop 
- desfasoară activitatea educativă cu copii din grupa ce le-a fost incredinţată, 

potrivit prevederilor planului de munca 
- consemnează sistematic in caietul de observaţii aspectele caracteristice din 

comportarea copiilor, întocmindu-le fişa psiho-pedagogică  
- organizează şi conduce activităţile creative din timpul liber a copiilor 
- participă activ împreună cu copii la întreţinerea curăţeniei în camere, grupuri 

sanitare, coridoare, pentru a asigura o atmosferă căt mai plăcută si familiară în 
mediul in care îşi desfasoară activitatea de zi cu zi 

- acorda ajutor individiual diferenţiat elevilor rămaşi în urma la învătătură  
- acordă o atenţie deosebită copiilor cu probleme de comportament, caută soluţii şi 

modalităţi pentru rezolvarea eventualelor conflicte apărute între copii 
- în timpul serviciului nu va lăsa copii nesupravegheaţi, iar pentru schimbarea 

serviciului este necesară aprobarea conducerii centrului pe bază de cerere 
- trebuie să cunoască motivele ocrotirii in centrul de plasament al fiecărui copil din 

grupa sa 
- răspunde de prezenţa în unitate a copiilor incredinţaţi şi stabileşte măsuri pentru 

aducerea acestora in institutie atunci cănd o părăsesc 
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- răspunde de orientarea si pregătirea copiilor si tinerilor din grupa sa in vederea 
integrării socio-profesionale a acestora 

- ţine legătura cu diriginţii si profesorii din şcoli şi cu psihologul si asistentul social 
al centrului pentru informarea asupra stării de sănătate, comportament si evoluţia 
la învăţătură 

- tinănd cont de dizabilităţile ale fiecărui copil şi de vărsta lor, acordă sfaturi şi 
sprijin pentru o viaţă sănătoasă 

- răspunde de formarea si consolidarea deprinderilor de conduită morală şi 
profesională a copiilor 

- participă la organizarea formaţiilor, echipelor sportive, la înfrumuseţarea 
instituţiei, potrivit aptitudinilor, pregătirii şi preferinţelor copiilor,  

- realizează împreună cu asistentul social si psihologul centrului caracterizarea 
anuală a copiilor 

- predarea-primirea copiilor din grupa se efectueaza într-un registru pe baza de 
semnatură atăt la intrarea căt şi la terminarea programului 

- participă impreună cu copii la activităţile comune organizate cu diferite ocazii ( 
activităţi comunitare, tabere interne si internaţioneale, concursuri si manifestaţii 
sportive si culturale) 

- ţine permanent legătura strănsă cu părinţii si rudele copiilor atăt în timpul 
vizitelor iar în cazul în care copii nu sunt vizitaţi se informează prin 
corespondenţă si vizite la domiciliul lor 

- în cazul eventualelor vizite la copii asigură un spatiu adecvat discuţiilor şi va 
trece in registrul vizitelor aflate la asistentul social 

- pentru păstrarea stării de sănătate al copiilor conlucrează cu asistentul medical, 
iar în caz de internări în spitale ţine legătura prin vizite cu medicii specialişti 
despre evoluţia stării de sănătate al copiilor 

- în toate cazurile trebuie sa respecte demnitatea copiior se interzice cu desăvărşire 
ameninţările, folosirea unor expresii jignitoare şi dure, privarea de lucruri 
personale şi este interzis in mod categoric folosirea pedepselor corporale, (bătăi) 

- 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  
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d) Atribuţii educator cu studii superioare: 
- răspunde de viaţa, dezvoltarea, securitatea, integritatea fizică şi morală a copiilor 

ce-i sunt incredinţate 
- urmăreste permanent starea fizică a copiilor si sesizează conducerea în caz de 

nevoie 
- urmăreste permanent ţinuta corecta a copiilor 
- asigura o atmosferă sinceră, deschisă si sigură în care fiecare să se simtă apreciat 

şi important in cadrul colectivităţii in care traieste 
îi informează pe copii in mod current asupra drepturilor si obligaţiilor pe care le 
au 

- educă copii in spiritual păstrării si folosirii în mod corect a obiectelor de inventar 
din dotare 

- asigură dotarea copiilor cu echipament si înzestrarea lor cu rechizite şcolare şi 
articolele necesare 

- îndrumă si ajută copii să-şi întreţine articolele de echipament si cazarmament 
- asigură schimbarea lenjeriei de pat la 2 săptămani şi ori de cate ori este nevoie 
- aerisirea si schimbarea lenjeriei de pat se efectuează sămbata in cadrul 

programului administrativ gospodaresc 
- efectuează un control sistematic asupra modului cum îşi întreţin copii articolele 

de echipament 
- întocmeşte planurile de muncă trimestrială şi prezintă conducerii unităţii 
- ţine evidenţa cheltuielilor banilor de buzunar in caietul special destinat acestui 

scop 
- desfasoară activitatea educativă cu copii din grupa ce le-a fost incredinţată, 

potrivit prevederilor planului de munca 
- consemnează sistematic in caietul de observaţii aspectele caracteristice din 

comportarea copiilor, întocmindu-le fişa psiho-pedagogică  
- organizează şi conduce activităţile creative din timpul liber a copiilor 
- participă activ împreună cu copii la întreţinerea curăţeniei în camere, grupuri 

sanitare, coridoare, pentru a asigura o atmosferă căt mai plăcută si familiară în 
mediul in care îşi desfasoară activitatea de zi cu zi 

- acorda ajutor individiual diferenţiat elevilor rămaşi în urma la învătătură  
- acordă o atenţie deosebită copiilor cu probleme de comportament, caută soluţii şi 

modalităţi pentru rezolvarea eventualelor conflicte apărute între copii 
- în timpul serviciului nu va lăsa copii nesupravegheaţi, iar pentru schimbarea 

serviciului este necesară aprobarea conducerii centrului pe bază de cerere 
- trebuie să cunoască motivele ocrotirii in centrul de plasament al fiecărui copil din 

grupa sa 
- răspunde de prezenţa în unitate a copiilor incredinţaţi şi stabileşte măsuri pentru 

aducerea acestora in institutie atunci cănd o părăsesc 
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- răspunde de orientarea si pregătirea copiilor si tinerilor din grupa sa in vederea 
integrării socio-profesionale a acestora 

- ţine legătura cu diriginţii si profesorii din şcoli şi cu psihologul si asistentul social 
al centrului pentru informarea asupra stării de sănătate, comportament si evoluţia 
la învăţătură 

- tinănd cont de dizabilităţile ale fiecărui copil şi de vărsta lor, acordă sfaturi şi 
sprijin pentru o viaţă sănătoasă 

- răspunde de formarea si consolidarea deprinderilor de conduită morală şi 
profesională a copiilor 

- participă la organizarea formaţiilor, echipelor sportive, la înfrumuseţarea 
instituţiei, potrivit aptitudinilor, pregătirii şi preferinţelor copiilor,  

- realizează împreună cu asistentul social si psihologul centrului caracterizarea 
anuală a copiilor 

- predarea-primirea copiilor din grupa se efectueaza într-un registru pe baza de 
semnatură atăt la intrarea căt şi la terminarea programului 

- participă impreună cu copii la activităţile comune organizate cu diferite ocazii ( 
activităţi comunitare, tabere interne si internaţioneale, concursuri si manifestaţii 
sportive si culturale) 

- ţine permanent legătura strănsă cu părinţii si rudele copiilor atăt în timpul 
vizitelor iar în cazul în care copii nu sunt vizitaţi se informează prin 
corespondenţă si vizite la domiciliul lor 

- în cazul eventualelor vizite la copii asigură un spatiu adecvat discuţiilor şi va 
trece in registrul vizitelor aflate la asistentul social 

- pentru păstrarea stării de sănătate al copiilor conlucrează cu asistentul medical, 
iar în caz de internări în spitale ţine legătura prin vizite cu medicii specialişti 
despre evoluţia stării de sănătate al copiilor 

- în toate cazurile trebuie sa respecte demnitatea copiior se interzice cu desăvărşire 
ameninţările, folosirea unor expresii jignitoare şi dure, privarea de lucruri 
personale şi este interzis in mod categoric folosirea pedepselor corporale, (bătăi) 

- la nevoie execută şi sarvini privind conducerea autoturismelor centrului ăn 
interesul copiilor şi instituţiei 

- instuieşte şi educă prin timpuri de activitate specifice, urmărind obiectivele 
cognitive, de limbaj, psihomotorii afective, estetice, ale educaţiei pentru societate, 
astfel încât elevii să devină indivizi adaptabili, flexibili, cu dorinţa şi abilitatea de 
a continua să înveţe şi după terminarea studiilor, pe tot parcursul vieţii toleranţi 
faţă de opinii diferite. 

- pe copii îi ajută să îşi formeze şi să îşi dezvolte gândirea abstractă. Să se relaxeze 
prin artă, să fie atenţi la crearea ei şi de ce nu să fie nişte mici creatroi de artă prin 
interpretările lor muzicale. 
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- identifică situaţiile care necesită folosirea materialelor didactice. Analiza 
situaţiilor de învăţare şi identificarea necesarului de material didactic. 

- identifică şi dezvoltă auzul muzical şi simţul ritmic al copiilor 
- 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 11 
Personalul administrativ, gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire 

 
(1)Personalului administrativ asigură activităţile auxiliare serviciului social: 
aprovizionare, mentenanţă, achiziţii etc. şi poate fi: 
a) administrator (515104) 
b) paznic (962907) 
c) bucătar (512001)  
d) spălătoreasă (912103)  
e) îngrijitor curăţenie (962913)  
f) muncitor calificat (721424)  
g) infirmier-educator (532103) 
 
(2) Atribuţii ale personalului administrativ, gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire: 

 
a)Atribuţiile administratorului: 

1. se îngrijeşte de înzestrarea si aprovizionarea căminului, cantinei şi a atelierului 
centrului, aparatura si materialele necesare 

2. răspunde de repartizarea si întrebuinţarea materialelor 
3. administrează şi răspunde de păstrarea bunurilor materiale, mobile si imobile, 

de inventarul centrului, ţine evidenţa lor şi le repartizează pe subgestiuni 
4. reprezintă instituţia în problemele administrative si gospodăreşti la insărcinarea 

conducerii centrului 
5. administrează localurile centrului asigură curătarea lor, se preocupa de 

încălzirea şi igiena acestora 
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6. se îngrijeşte în permanenţă de asigurarea condiţiilor necesare aplicării măsurilor 
de igienă individuală şi colectivă ţinănd seama de numărul, vărsta, sexul 
copiilor înscrişi ţinănd seama de reglementările sanitare in vigoare, 
recomandările organelor sanitare 

7. ia măsurile necesare pentru efectuarea reparaţiilor, face propuneri pentru 
dotarea centrului. 

8. asigură paza şi securitatea elevilor, ia măsuri pentru preîntămpinarea incendiilor 
9. asigură funcţionarea autoturismelor centrului, planifică transporturile şi ţine 

evidenţa carburanţilor si lubrifianţilor,în funcţie de necesităţi execută sarcini ca , 
conducător auto cu autoturismele centrului   

10. repartizează împreună cu şeful de centru sarcinile personalului de serviciu ţn 
funcţie de nevoile instituţiei şi de sarcinile de muncă. Stabileşte programul de 
lucru conform necesităţilor 

11. are calitatea de gestionar de bunuri materiale şi este responsabil principal de 
bunuri  

12. cunoaşte si respectă legislaţia şi dispoziţiile legale în vigoare, regulamentul de 
ordine interioară, de organizare si funcţionare a centrului 

13. răspunde de aprovizionarea cantinei, face propuneri pentru stabilirea meniurilor 
cu asistenta medicală, bucătăreasa de serviciu, şi întocmeşte lista zilnică de 
alimente conform dispoziţiilor în vigoare 

14. întocmeşte bonurile de consum privind eliberarea materialelor din magazie 
15. fiind responsabil de activitatea de prevenire si protecţie în domeniul securităţii şi 

sănătăţii în muncă răspunde de : 
- identificarea pericolelor şi evaluarea riscurilor pentru fiecare loc de munca 
- elaborează şi actualizează planul de prevenire şi protecţie 
- verifică cunoaşterea si aplicarea de către toţi angajaţii a măsurilor prevăzute în 

planul de prevenire si protecţie 
- asigurarea întocmirii planului de acţiune in caz de pericol grav si iminent 
- ţine evidenţa zonelor cu risc ridicat 
- monitorizarea funcţionării sistemelor si dispozitivelor de protecţie 
- verificarea stării de funcţionare a sistemelor de alarmare si a sistemeleor de 

siguranţă 
- informarea angajatorului asupra deficienţelor constatate in timpul controalelor 
- participarea la cercetarea evenimentelor 
- elaborarea rapoartelor privind eventualele accidente de muncă suferite de 

muncitor 
- urmărirea actualizării planului de avertizare, a planului de protecţie si prevenire 

şi a planului de evacuare 
- întocmirea unui necesar de mijloace materiale pentru desfăsurarea acestor 

activităţi. 



28 

 

16. propune măsuri şi soluţii pentru recuperarea prejudiciilor şi sancţionarea celor 
vinovaţi, după caz;asigură consultanţă, având ca scop identificarea obstacolelor 
care împiedică desfăşurarea normală a proceselor, stabilirea cauzelor, determinarea 
consecinţelor, prezentând soluţii 
17. îndeplineşte orice alte atribuţii dispuse de conducerea instituţiei, în limitele 
prevederilor legale. 
18. respectă prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei, de 
Regulamentul de organizare internă, precum şi de prevederile Codului de 
Conduită al personalului contractual.  
19. 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)Atribuţiile paznicului: 

1. Controlează accesul persoanelor în cadrul centrului permitănd intrarea numai in 
interes de serviciu 

2. Ţine evidenţa acestor persoane în registru si urmăreşte ieşirea lor.accesul este 
permis numai pe baza cărţii de identitate 

3. Execută controlul persoanelor si maşinilor la intrarea şi ieşirea din centru, 
nepermitănd scoaterea bunurilor fără forme legale 

4. Cănd constată nereguli opreţe persoana în cauza si raportează conducerii unităţii 
5. La intrarea in serviciu verifică legăturile telefonice, încuietorile, birourile şi 

magaziile. Predarea primirea serviciului se va consemna in registrul de procese 
verbale, consemnănd toate neregulile constatate 

6. În caz de incendii, calamităţi naturale, explozii, atac asupra unităţii alarmează prin 
telefon sau orice mijloace organele de poliţie locală, pompierii si conducerea 
centrului. Ia măsuri pentru limitarea efectelor acestora, salvarea persoanelor şi a 
bunurilor aflate in pericol 

7. Numerele de telefon in caz de necesitate sunt afişate în cabina portarului 
8. Informează conducerea centrului imediat ce ia la cunoştinţă despre evenimentele 

pe linie de paza, iar despre cele mai diferite si lucrătorii postului de poliţie 
9. În timpul anotimpului friguros asigură incălzirea pe baza de lemne in birouri. În 

acest sens a luat la cunoştinţă şi va respecta cu strictete normele de prevenire si 
stingerea incendiului 
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10. Răspunde de bunurile aflate in inventar 
11. Cunoaşte şi respectă faptul ca, consumul băuturilor alcoolice este interzis in 

timpul programului de lucru, introducerea băuturilor alcoolice în instituţie şi 
prezantarea la serviciu sub influenţa băuturilor alcoolice 

12. Cunoaşte şi respectă regulamentul de ordine interioară de funcţionare si 
organizare a instituţiei, normele de tehnică si securitatea muncii ,de prevenire si 
stingerea incendiilor 

13. Ţine permanent ordinea si curăţenia la locul de muncă 
14. Cunoaşte si respectă regulile privind fumatul in instituţie 
15. Se interzice înstrăinarea bunurilor aparţinănd centrului sub orice motiv 
16. Va îndeplinii şi alte sarcini încredinţate de conducerea centrului în interesul 

instituţiei şi copiilor, 
17. Îndeplineşte orice alte atribuţii dispuse de conducerea instituţiei, în limitele 

prevederilor legale. 
18. respectă prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei, de 

Regulamentul de organizare internă, precum şi de prevederile Codului de 
Conduită a a personalului contractual 

19. 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  
 
c) Atribuţiile bucătarului: 

1. Particapă la întocmirea meniului zilnic alături de personalul medical, 
magazioneră şi administrator. 

2. Îndeplineşte sarcini legate de pregătirea şi servirea meselor elevilor, prepararea 
alimentelor, îngrijirea veselei şi a cantinei 

3. Se va conforma recomandărilor privind normele si metodele de ăntreţinere 
curăţenie şi dezinfectare a blocului alimentar conform normelor igienico-sanitare 
în vigoare 

4. Are obligaţia de a efectua analizele medicale conform recomandărilor 
5. Prelevarea si păstrarea probelor de alimente conform legislaţiei ăn vigoare 
6. Cunoaşte şi respectă regulamentul de ordine interioară a unitaţii, de organizare 

şi funcţionare, normele de securitate şi sănătate în muncă în sectorul în care 
lucrează  
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7. Răspunde de bunurile materiale din inventar 
8. Programul de muncă este stabilit de conducerea unitaţii în funcţie de necesităţi 
9. Activitatea prestată în zilele nelucrătoare va fi compensată cu timp liber 

corespunzător în cursul aceleaşi săptămîni sau in vacanţele şcolare 
10. Respectă în totalitate normele de prevenire şi stingere a incendiilor 
11. Va indeplini şi alte sarcini dispuse de conducerea unitaţii în interesul copiilor  
12. Îndeplineşte orice alte atribuţii dispuse de conducerea instituţiei, în limitele 

prevederilor legale.  
13. Respectă prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei, de 

Regulamentul de organizare internă, precum şi de prevederile Codului de 
Conduită a a personalului contractual.  

     14. 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.  

 
d) Atribuţiile spălătoresei: 

1. Periodic sau la nevoie asigură schimbarea lenjeriei de corp,a lenjeriei de pat 
pentru elevi. 

2. Asigură spălarea lenjeriei de corp şi a lenjeriei de pat în condiţii forte bune. 
3. Zilnic după terminarea programului de lucru toate măsinile şi utilajele de la 

spălătorie  vor fi lăsate in perfectă stare de curaţenie. 
4. Va acorda o atenţie deosebită la păstrarea în stare de funcţionare a maşinilor de 

spălat, de uscat, de călcat, respectând  instrucţiunile  de utilizare a maşinilor 
respective. 

5. În caz de timp frumos, în scopul realizării unor economii va folosi exclusiv locul 
special amenajat pentru uscarea rufelor 

6. Programul de munca de 8 ore conform graficului va fi respectat. 
7. Pentru faptul că este necesară functionarea spălătoriei şi în cursul zilelor de 

sâmbătă ( pentru elevi de la grupul şcolar ) recuperarea acestei zile se va face in 
cursul săptămânii următoare. 

8. Răspunde de bunurile aflate în inventar. 
9. Cunoaşte  şi respectă faptul că consumul băuturilor alcoolice este interzis în 

timpul programului de lucru   
10. Cunoaşte şi respectă regulile privind fumatul în instituţie 



31 

 

11. Cunoaşte şi respectă regulamentul de ordine interioară ,de funcţionare şi 
organizare a instituţiei, normele de tehnică şi securitatea muncii, de prevenire şi 
stingere a incendiilor. 

12. Va îndeplini şi alte sarcini încredinţate de conducerea unităţii în interesul 
instituţiei şi a copiilor ( lucrări agricole, de reparaţii şi intreţinere a imobilelor 
etc.) 

13. Îndeplineşte orice alte atribuţii dispuse de conducerea instituţiei, în limitele 
prevederilor legale. 

14. Respectă prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei, de 
Regulamentul de organizare a Centrului, precum şi de prevederile Codului de 
Conduită a a personalului contractual 

15. 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  
 

e) Atribuţiile îngrijitorului de curăţenie 
1. Cunoaşte si respectă regulamentul de ordine interioară al unitaţii, de organizare si 

funcţionare a instituţiei precum şi normele de tehnică securităţii şi protecţiei 
muncii la locul de muncă 

2. Asigură curăţenirea curţii, parcului 
3. Va respecta programul de muncă de 8 ore în perioada şi graficul stabilit  de 

conducerea instituţiei în funcţie de necesităţi 
4. Va presta activităţi şi în timpul zilelor nelucrătoare, în timpul vacanţelor, după 

masă, conform planificărilor. 
5. Cunoaşte şi respectă regulile privind fumatul in instituţie 
6. Respectă regulile privind protecţia muncii şi normele specifice locului de muncă 

pe linia PSI 
7. Cunoaşte şi respectă sarcinile pe linia protectiei civile (calamităţi naturale) 
8. Programul de muncă de 8 ore conform graficului va fi respectat 
9. Răspunde de bunurile aflate in inventar 
10. Cunoaşte şi respectă faptul că, consumul băuturilor alcoolice este interzis în 

timpul programului de lucru, introducerea băuturilor alcoolice în instituţie şi 
prezantarea la serviciu sub influenţa băuturilor alcoolice 
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11. Cunoaşte şi respectă regulamentul de ordine interioară de funcţionare şi 
organizare a instituţiei, normele de tehnică şi securitatea muncii ,de prevenire şi 
stingerea incendiilor 

12. Ţine permanent ordinea si curăţenia la locul de muncă 
13. Orice nereguli constatate în timpul serviciului va fi adusă la cunoştinţa conducerii 

centrului în cel mai scurt timp 
14. Va asigura în sectorul repartizat curăţirea spaţiilor, încălzirea, curăţirea 

mobilierelor, udarea florilor, ştergerea prafului, scuturarea covoarelor,spălarea 
geamurilor, faianţei, perdelelor, dezinfectarea grupurilor sanitare, respectând 
normele igienico-sanitare în vigoare şi de câte ori este nevoie 

15. Va respecta normele de protecţia muncii mai ales când lucrează cu materiale de 
dezinfectare şi dezinsecţie 

16. Îngrijeşte şi răspunde de obiectele de inventar pe care le are in 
păstrare,răspunzând material de pagubele produse 

17. Se interzice instrăinarea bunurilor aparţinând centrului sub orice motiv 
18. Va indeplini şi alte sarcini încredinţate de conducerea centrului în interesul 

institutiei şi copiilor, (lucrări agricole, de reparaţii şi intreţinere a imobilelor etc) 
19. Îndeplineşte orice alte atribuţii dispuse de conducerea instituţiei, în limitele 

prevederilor legale. 
20. Respectă prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei, de 

Regulamentul de organizare internă, precum şi de prevederile Codului de 
Conduită a personalului contractual. 

     21. 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  
 

 
f)Atribuţiile muncitorului calificat: 

1. intreţinere a imobilelor, asigură funcţionarea în condiţii bune a instalaţiilor 
electrice 

2. execută lucrări de reparaţii necesare la toate instalaţiile electrice 
3. verifică periodic legarea la pământ a aparatelor electrice, luând măsuri imediate 

de remediere a defecţiunilor apărute 
4. execută zilnic verificarea tuturor aparatelor şi instalaţiilor electrice 
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5. asigură funcţionarea centralei termice, verificând zilnic starea corpurilor de 
încălzire din dormitoare şi cazanelor, anunţând imediat orice neregulă constatată 

6. participă personal la citirea contorului de către angajaţii SC Electrica 
7. asigură starea de funcţionare a pichetelor de incendiu 
8. asigură buna funcţionare a instalaţiilor de apă, canalizare, rezervor de apă 
9. răspunde şi execută acţiunea săptămânală de dezinfecţie a sursei de apă potabilă 
10. execută conform normelor igienico-sanitară în vigoare dezinfecţia grupurilor 

sanitare  
11. asigură funcţionarea instalaţiei de apă caldă necesară îmbăierii elevilor, la nevoie 

asigurând personal funcţionarea boilerelor 
12. execută periodic curăţirea canalizării instituţiei, având grijă ca in râul Olt să nu 

ajungă deşeuri toxice sau periculoase 
13. execută reparaţiile necesare la instalaţia de apă-canal aparţinând centrului 
14. execută lucrări de lacatuserie necesară intreţinerii diverselor instalaţii 
15. execută lucrări de sudură, respectând cu stricteţe normele de protecţia muncii şi 

PSI 
16. zilnic verifică funcţionarea pompei de apă din curtea instituţiei, iar la nevoie 

execută reparaţiile necesare 
17. participă la alimentarea cu GPL a recipienţilor destinate acestui scop 
18. verifică zilnic conductele, regulatoarele de gaz, anuntând imediat orice neregulă 
19. nu permite accesul în incinta rezervoarelor de gaz nici unei persoane 
20. va respecta cu stricteţe normele de prevenirea şi stingerea incendiilor 
21. programul de munca de 8 ore conform graficului va fi respectat 
22. răspunde de bunurile aflate în inventar 
23. cunoaşte şi respectă faptul că, consumul băuturilor alcoolice este interzis în 

timpul programului, deasemenea este interzis întroducerea băuturilor alcoolice 
în instituţie şi prezentarea la lucru sub influenţa băuturilor alcoolice 

24. cunoaşte şi respectă regulamentul de ordine interioară, de funcţionare şi 
organizare a instituţiei, normele de tehnică şi securitatea muncii, de prevenire şi 
stingere a incendiilor 

25.   va indeplini şi alte sarcini incredinţate de conducerea centrului în interesul 
instituţiei şi copiilor  îndeplineşte orice alte atribuţii dispuse de conducerea 
instituţiei, în limitele prevederilor legale. 

26. respectă prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei, de 
Regulamentul de organizare internă, precum şi de prevederile Codului de 
Conduită a a personalului contractual 

27. 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/ 
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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  
 

g) Atribuţiile infirmierului-educator: 
- răspunde de viaţa, dezvoltarea, securitatea, integritatea fizică şi morală a copiilor 

ce-i sunt incredinţate 
- urmăreste permanent starea fizică a copiilor si sesizează conducerea în caz de 

nevoie 
- urmăreste permanent ţinuta corecta a copiilor 
- asigura o atmosferă sinceră, deschisă si sigură în care fiecare să se simtă apreciat 

şi important in cadrul colectivităţii in care traieste 
- ii informează pe copii in mod current asupra drepturilor si obligaţiilor pe care le 

au 
- educă copii in spiritual păstrării si folosirii în mod corect a obiectelor de inventar 

din dotare 
- asigură dotarea copiilor cu echipament si înzestrarea lor cu rechizite şcolare şi 

articolele necesare 
- îndrumă si ajută copii să-şi întreţine articolele de echipament si cazarmament 
- asigură schimbarea lenjeriei de pat la 2 săptămani şi ori de cate ori este nevoie 
- aerisirea si schimbarea lenjeriei de pat se efectuează sămbata in cadrul 

programului administrativ gospodaresc 
- efectuează un control sistematic asupra modului cum îşi întreţin copii articolele 

de echipament 
- întocmeşte planurile de muncă trimestrială şi prezintă conducerii unităţii 
- ţine evidenţa cheltuielilor banilor de buzunar in caietul special destinat acestui 

scop 
- desfasoară activitatea educativă cu copii din grupa ce le-a fost incredinţată, 

potrivit prevederilor planului de munca 
- consemnează sistematic in caietul de observaţii aspectele caracteristice din 

comportarea copiilor, întocmindu-le fişa psiho-pedagogică  
- organizează şi conduce activităţile creative din timpul liber a copiilor 
- participă activ împreună cu copii la întreţinerea curăţeniei în camere, grupuri 

sanitare, coridoare, pentru a asigura o atmosferă căt mai plăcută si familiară în 
mediul in care îşi desfasoară activitatea de zi cu zi 

- acorda ajutor individiual diferenţiat elevilor rămaşi în urma la învătătură  
- acordă o atenţie deosebită copiilor cu probleme de comportament, caută soluţii şi 

modalităţi pentru rezolvarea eventualelor conflicte apărute între copii 



35 

 

- în timpul serviciului nu va lăsa copii nesupravegheaţi, iar pentru schimbarea 
serviciului este necesară aprobarea conducerii centrului pe bază de cerere 

- trebuie să cunoască motivele ocrotirii in centrul de plasament al fiecărui copil din 
grupa sa 

- răspunde de prezenţa în unitate a copiilor incredinţaţi şi stabileşte măsuri pentru 
aducerea acestora in institutie atunci cănd o părăsesc 

- răspunde de orientarea si pregătirea copiilor si tinerilor din grupa sa in vederea 
integrării socio-profesionale a acestora 

- ţine legătura cu diriginţii si profesorii din şcoli şi cu psihologul si asistentul social 
al centrului pentru informarea asupra stării de sănătate, comportament si evoluţia 
la învăţătură 

- tinănd cont de dizabilităţile ale fiecărui copil şi de vărsta lor, acordă sfaturi şi 
sprijin pentru o viaţă sănătoasă 

- răspunde de formarea si consolidarea deprinderilor de conduită morală şi 
profesională a copiilor 

- participă la organizarea formaţiilor, echipelor sportive, la înfrumuseţarea 
instituţiei, potrivit aptitudinilor, pregătirii şi preferinţelor copiilor,  

- realizează împreună cu asistentul social si psihologul centrului caracterizarea 
anuală a copiilor 

- predarea-primirea copiilor din grupa se efectueaza într-un registru pe baza de 
semnatură atăt la intrarea căt şi la terminarea programului 

- participă impreună cu copii la activităţile comune organizate cu diferite ocazii ( 
activităţi comunitare, tabere interne si internaţioneale, concursuri si manifestaţii 
sportive si culturale) 

- ţine permanent legătura strănsă cu părinţii si rudele copiilor atăt în timpul 
vizitelor iar în cazul în care copii nu sunt vizitaţi se informează prin 
corespondenţă si vizite la domiciliul lor 

- în cazul eventualelor vizite la copii asigură un spatiu adecvat discuţiilor şi va 
trece in registrul vizitelor aflate la asistentul social 

- pentru păstrarea stării de sănătate al copiilor conlucrează cu asistentul medical, 
iar în caz de internări în spitale ţine legătura prin vizite cu medicii specialişti 
despre evoluţia stării de sănătate al copiilor 

- în toate cazurile trebuie sa respecte demnitatea copiior se interzice cu desăvărşire 
ameninţările, folosirea unor expresii jignitoare şi dure, privarea de lucruri 
personale şi este interzis in mod categoric folosirea pedepselor corporale, (bătăi) 

- 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 
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− 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  

 
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) contribuţia persoanelor beneficiare sau a întreţinătorilor acestora, după caz; 
b) bugetul local al judeţului; 
c) bugetele locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor;  
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. 


