Intern

ROMÂNIA
JUDEŢUL SĂLAJ
COMUNA CRASNA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA Nr.52.
Din data de 18.05.2016.
privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare și a regulamentului de ordine
interioară a serviciului social ”Centru de zi pentru copii aflaţi în situaţii de risc de separare de
părinţi” din localitatea Crasna, Comuna Crasna
Consiliul local al comunei Crasna;
Având în vedere: expunerea de motive nr.4560/13.05.2016 , raportul compartimentului de
specialitate nr.4561/13.05.2016 și avizul comisiei de specialiate al consiliului local ;
-prevederile art.2, alin (1) și (3), art.3 alin.(1) și (2) , poziția 42 din Nomenclatorul serviciilor
sociale și anexa nr.2 la nomenclator, din HG nr.867/14.10.2015 pentru aprobarea Nomenclatorului
serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor
sociale;
- prevederile art. 27 alin. 2 din Legea nr. 292/ 2011 a asistenței sociale;
-prevederile Ordinului 24/2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru
centrele de zi;
-prevederile art. 36, alin.(2), lit.d) si alin.(6), lit.a), pct.2 din Legea nr. 215/2001 a
administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 45, alin.(1), Și ale art. 115, alin.(1), lit. b), din Legea nr.
215/2001 a adminstrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se aprobă înființarea ”Centrului de zi pentru copii aflaţi în situaţii de risc de
separare de părinţi” din localitatea Crasna nr.13 comuna Crasna județul Sălaj având ca obiect de
activitate (cod CAEN) Activități de ingrijire zilnică pentru copii (8891).
Art.2. Se aprobă Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea a serviciului social
”Centru de zi pentru copii aflaţi în situaţii de risc de separare de părinţi” din localitatea Crasna
nr.13 comuna Crasna județul Sălaj având ca obiect de activitate (cod CAEN) Activități de ingrijire
zilnică pentru copii (8891) conform anexei 1 care face parte integrantă prezentei hotărâri.
Art.3 Se aprobă regulamentul de ordine interioară a ”Centrului de zi pentru copii aflaţi în
situaţii de risc de separare de părinţi” din localitatea Crasna nr.13 comuna Crasna județul Sălaj
având ca obiect de activitate (cod CAEN) Activități de ingrijire zilnică pentru copii (8891), conform
anexei 2, care face parte integrantă prezentei hotărâri.
Art.4.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei.
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:
-Instituţia Prefectului Judeţului Sălaj ;
-Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Sălaj.
- Serviciul public de asistență socială;
- compartiment asistența socială;
- site: www.primariacrasna.ro;
- dosar hotărâri.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Bogya Miklos
Contrasemnează:
SECRETARUL comunei,
Lazar Veturia
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ROMÂNIA
JUDEȚUL SĂLAJ
COMUNA CRASNA
CONSILUL LOCAL

Anexa 1
la HCL nr. 52
din data de 18.05.2016

REGULAMENT
de organizare şi funcţionare ”Centru de zi pentru copii aflaţi în situaţii de risc de separare
de părinţi”
ARTICOLUL 1 - Definiţie
(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al Serviciului social
„”Centru de zi pentru copii aflaţi în situaţii de risc de separare de părinţi””, 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.
ARTICOLUL 2- Identificarea serviciului social
Serviciul social „”Centru de zi pentru copii aflaţi în situaţii de risc de separare de părinţi””, cod
serviciu social 8891 Activitati de ingrijire zilnica pentru copii , înfiinţat şi administrat de furnizorul
Comuna Crasna, acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr.000747 emis de
Ministerul Muncii Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, având sediul: în localitatea Crasna
nr.13, Comuna Crasna, județul Sălaj.
ARTICOLUL 3 - Scopul serviciului social
Scopul serviciului social „”Centru de zi pentru copii aflaţi în situaţii de risc de separare de
părinţi”” este: imbunătăţirea calităţii vieţii pentru copiii aflati in situatie de risc de separare de
parinti proveniţi din familii aflate în risc social din Comuna Crasna prin acordare de servicii, sprijin
şi asistenţă . Este un serviciu destinat copilului şi/sau familiei, a cărui misiune este de a preveni
abandonul şi instituţionalizarea copiilor, prin asigurarea, pe timpul zilei a unor activităţi de îngrijire,
educaţie,
recreere,
socializare,
consiliere,
dezvoltarea
deprinderilor
de
viaţă
independenta.Beneficiarii Centrului sunt copii cu varsta intre 6 si 15 ani care au domiciliul stabil in
Comuna Crasna aflați în situații dificile fără posibilitate de susținere din partea familiilor.
(2) Beneficiarii / potenţialii beneficiari fac parte din următoarele categorii:
a) copiii din mediul socio-economic foarte scăzut, în care există riscul de separare a copilului de
familia sa;
b) părinții, reprezentanții legali, precum și alte persoane care au în îngrijire acești copii și care
beneficiază de servicii de consiliere și servicii destinate prevenirii separării lor;
c) copiii care au beneficiat de o măsură de protecţie specială şi au fost reintegraţi în familie;
d) copiii din familii monoparentale sau în curs de divorţ;
e) familiile care se află într-o situaţie de dificultate, şi în imposibilitatea de a depăşi prin forţe
proprii această situaţie;
f) copiii din familie cu moral scăzut, părinţi care consumă droguri, stupefiante;
g) copiii maltrataţi, neglijaţi sau abuzaţi în propria familie;
h) copiii a căror părinţi lucrează şi nu există sprijinul familiei lărgite pentru îngrijirea, securitatea şi
educarea copilului;
i) copiii din familii cu boli cronice grave.
ARTICOLUL 4 - Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare
(1) Serviciul social ”Centru de zi pentru copii aflaţi în situaţii de risc de separare de părinţi”
funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizareşi funcţionare a serviciilor
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sociale reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, Legea nr.272/2004
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.precum şi ale altor acte normative secundare
aplicabile domeniului.
(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul nr. 24/2004
(3) Serviciul social ”Centru de zi pentru copii aflaţi în situaţii de risc de separare de părinţi”
este înfiinţat prin:
a) Hotărârea consiliului local comunei Crasna nr.53/18.07.2013 şi funcţionează în subordinea
Consiliului Local al Comunei Crasna
ARTICOLUL 5 - Principiile care stau la baza acordării serviciului social
(1) Serviciul social ”Centru de zi pentru copii aflaţi în situaţii de risc de separare de părinţi” se
organizează şi funcţionează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul naţional
de asistenţă socială, precum şi cu principiile specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale
prevăzute în legislaţia specifică, în convenţiile internaţionale ratificate prin lege şi în celelalte acte
internaţionale în materie la care România este parte, precum şi în standardele minime de calitate
aplicabile.
(2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul ”Centru de zi pentru
copii aflaţi în situaţii de risc de separare de părinţi” 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 copilului
d) deschiderea către comunitate;
e) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;
f) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale;
g) responsabilizarea membrilor familiei, reprezentaţilor legale cu privire la exercitarea drepturilor şi
îndeplinirea obligaţiilor parintesti ;
h) 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;
i) colaborarea centrului/unităţii cu serviciul public de asistenţă socială.
ARTICOLUL 6 - Beneficiarii serviciilor sociale
(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în ”Centru de zi pentru copii aflaţi în situaţii de risc de
separare de părinţi” sunt:
a) Copii cu vârsta cuprinsă între 6 şi 15 ani, care au domiciliul stabil în Comuna Crasna; aflați în
situații dificile fără posibilitate de susținere din partea familiilor.
(2) Condiţiile de acces/admitere în centru sunt următoarele:
a) acte necesare;
-cerere către Primaria Comunei Crasna
-anchetă socială întocmită de personalul de specialitate din cadrul Compartimentului social al
Comunei Crasna din care să rezulte date privind părintii sau reprezentanţii legali ai copilului,
componenţa familiei, felul şi dotarea locuinţei, situaţia materială, aspecte privind condiţiile de viaţă
şi sănătate ale membrilor familiei;
- adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate a copilului precum şi recomandarea
medicului de specialitate atunci când este cazul;
- copii după actele de identitate - copil / părinţi / reprezentanţi legali
- adeverinţă de venit sau după caz, cupon pensie ori declaraţie venit ;
b) Admiterea beneficiarilor în centru, se face în baza planului de servicii şi anchetei sociale, prin
dispoziţia primarului .
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c.Se încheie contractul cu părintele/reprezentantul legal al copilului.Fiecare copil din centru
beneficiază de un program personalizat de intervenţie, reactualizat periodic, ce va fi elaborat de
către echipa multidisciplinară în funcţie de nevoile şi particularităţile acestuia, și aprobat de
primarul Comunei Crasna .
(3) Condiţii de încetare a serviciilor din centru de zi :
a)-la solicitarea scrisă a părintelui/reprezentantului legal;
b) - când nu sunt respectate de către beneficiar obligaţiile prevăzute în contractul de furnizare de
servicii sociale şi a Regulamentului de Ordine Interioară.
c)-la expirarea perioadei menţionate în contract
(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în ”Centru de zi pentru copii aflaţi în
situaţii de risc de separare de părinţi” 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 minorii sunt persoane cu dizabilităţi.
(5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în ”Centru de zi pentru copii aflaţi în
situaţii de risc de separare de părinţi” 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 comunice orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală/familiala pe
parcursul acordarii serviciilor sociale
d) să respecte prevederile prezentului regulament, regulamentul de ordine interna si codul etic al
furnizorului de servicii sociale(reguli de comportament,program,personal,etc.)
ARTICOLUL 7 - Activităţi şi funcţii
Principalele funcţii ale serviciului social ”Centru de zi pentru copii aflaţi în situaţii de risc de
separare de părinţi” sunt următoarele:
a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarelor
activităţi:
1. reprezintă furnizorul de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară;
2 asigură furnizarea serviciilor sociale în interesul beneficiarului;
3. asigură furnizarea serviciilor sociale cu titlu temporar, fără găzduire;
4. asigură întreţinerea si folosirea eficientă a bazei materiale şi a bunurilor din dotare;
5.întocmeşte proiecte şi programe proprii care să asigure creşterea calităţii activităţii, potrivit
politicilor şi strategiilor naţionale, judeţene şi locale;
6. organizează activităţi de socializare, în vederea relaţionării beneficiarilor cu mediul exterior
instituţiei;
7.acordă sprijin şi asistenţă de specialitate în vederea prevenirii situaţiilor ce pun în pericol
siguranţa beneficiarilor;
8. dezvoltă parteneriate şi colaborează cu organizaţii, instituţii şi orice forme organizate ale
societăţii civile, în condiţiile legii, în vederea diversificării serviciilor sociale furnizate;
9. asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi beneficiarilor a
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prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare;
10. elaborează carta drepturilor, specifică tipurilor de beneficiari cărora li se adresează
b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg
despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi:
1 iniţiază si organizează acţiuni de informare a comunităţii in ceea ce priveste serviciile oferite,
rolul său in comunitate, accesarea si modul de funcţionare, precum si despre importanţa existenţei
acestor servicii pentru copiii din comunitate si familiile acestora.
2. elaborarea de rapoarte de activitate;
3.colaborează cu celelalte servicii comunitare pentru asistenţa copiilor si familiilor lor, inclusiv cu
profesionistii din domeniu;
4. promovare prin publicitate, afișe, site www virșolț.ro
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. contribuie la realizarea obiectivelor cuprinse in planul de servicii sau, dupa caz, in planul
individualizat de protecţie;
2.promovează si aplică măsuri de protejare a copiilor impotriva oricărei forme de intimidare,
discriminare, abuz, neglijare, exploatare, tratament inuman si degradant;
3. asigură copiilor consiliere psihologică;
4.asigură părinţilor consiliere si sprijin;
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 asigurǎ un program educaţional adecvat vârstei, nevoilor, potenţialului de dezvoltare si
particularitaţilor copiilor;
4.asigură activităţi recreative si de socializare;
e) de administrare a resurselor financiare, materiale si umane ale centrului prin realizarea
următoarelor activităţi:
1 ajutor nutriţional, o masă principală pe zi asigurată prin firma de catering, fişă meniu.
2 conduce registrul de evidenţă, registru de observaţii zilnice;
3. intocmește fişa postului, fişa de ealuare a personalului;
4. Ține evidența în fişă magazine intrări/ieşiri, formulare tipizate, registru de evidenţă a actelor
oficiale, financiare şi caritabile, liste de inventar, alte documente pe care legistaţie in vigoare le
cere;
ARTICOLUL 8 - Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal
(1) Serviciul social ”Centru de zi pentru copii aflaţi în situaţii de risc de separare de părinţi”
funcţionează cu un număr total de 8 posturi, conform prevederilor Hotărârii consiliului local nr
53/18.07.2013 din care:
a) personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă; personal de specialitate şi auxiliar: 7;
b) personal cu funcţii administrative, gospodărire, întreţinere-reparaţii, deservire:1;
c) voluntari:2
2. Personal de specialitate reprezintă 80% din totalul personalului.
3. încadrarea personalului se realizează cu respectarea numărului maxim de posturi prevăzut în
statul de funcţii aprobat.
ARTICOLUL 9- Personalul de conducere
(1) Personalul de conducere poate fi:
a) coordonator personal de specialitate.
(2) Atribuţiile personalului de conducere sunt:
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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 să
răspundă nevoilor persoanelor beneficiare;
e) întocmeşte raportul anual de activitate;
f) asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii serviciului/centrului;
g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice şi a numărului de
personal;
h) desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii centrului în comunitate;
i) ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale
drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce;
j) răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul serviciului şi dispune, în
limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea acestor activităţi sau,
după caz, formulează propuneri în acest sens;
k) organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a regulamentului
de organizare şi funcţionare;
l) reprezintă serviciul în relaţiile cu furnizorul de servicii sociale şi, după caz, cu autorităţile şi
instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie;
m) asigură comunicarea şi colaborarea permanentă cu serviciul public de asistenţă socială de la
nivelul primăriei şi de la nivel judeţean, cu alte instituţii publice locale şi organizaţii ale societăţii
civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor;
n) numeşte şi eliberează din funcţie personalul din cadrul serviciului, în condiţiile legii;
o) întocmeşte proiectul bugetului propriu al serviciului şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar;
p) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi beneficiarilor a
prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare;
q) asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale;
r) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.
(3) Funcţiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condiţiile legii.
(4) Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducere trebuie să fie absolvenţi cu diplomă de
învăţământ superior în domeniul psihologie, asistenţă socială şi sociologie, cu vechime de minimum
2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului superior
în domeniul juridic, medical, economic şi al ştiinţelor administrative, cu experienţă de minimum 5
ani în domeniul serviciilor sociale.
(5) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a conducătorilor instituţiei se face în
condiţiile legii.
ARTICOLUL 10- Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă,
(1) Personalul de specialitate este:
- educator (234203);
Atribuţii ale personalului de specialitate:
a) asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor
legii, a standardelor minime de calitate aplicabile şi a prezentului regulament;
b) colaborează cu specialişti din alte centre în vederea soluţionării cazurilor, identificării de resurse;
c) monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;
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d) sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de
nerespectare a prevederilor prezentului regulament;
e) întocmeşte rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată;
f) face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării
legislaţiei;
g) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.
1).Atribuţii generale:
a) asigură furnizarea serviciilor sociale în interesul beneficiarului;
b) asigură furnizarea serviciilor sociale cu titlu temporar, fără găzduire;
c) asigură întreţinerea si folosirea eficientă a bazei materiale şi a bunurilor din dotare;
d) întocmeşte proiecte şi programe proprii care să asigure creşterea calităţii activităţii, potrivit
politicilor şi strategiilor naţionale, judeţene şi locale;
e) organizează activităţi de socializare, în vederea relaţionării beneficiarilor cu mediul exterior
instituţiei;
f) acordă sprijin şi asistenţă de specialitate în vederea prevenirii situaţiilor ce pun în pericol
siguranţa beneficiarilor;
g) dezvoltă parteneriate şi colaborează cu organizaţii, instituţii şi orice forme organizate ale
societăţii civile, în condiţiile legii, în vederea diversificării serviciilor sociale furnizate;
h) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi beneficiarilor
a prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare;
i) elaborează carta drepturilor, specifică tipurilor de beneficiari cărora li se adresează
2) Atribuţii specifice:
1. asigurǎ un program educaţional adecvat vârstei, nevoilor, potenţialului de dezvoltare si
particularitaţilor copiilor;
2. asigură activităţi recreative si de socializare;
3. asigură copiilor consiliere psihologică si orientare scolară si profesională;
4. asigură părinţilor consiliere si sprijin;
5. dezvoltă programe specifice pentru prevenirea comportamentelor abuzive ale părinţilor si a
violenţei in familie;
6. asigură programe de abilitare si reabilitare;
7. contribuie la depistarea precoce a situaţiilor de risc care pot determina separarea copilului de
părinţii săi;
8. contribuie la realizarea obiectivelor cuprinse in planul de servicii sau, dupa caz, in planul
individualizat de protecţie;
9. promovează si aplică măsuri de protejare a copiilor impotriva oricărei forme de intimidare,
discriminare, abuz, neglijare, exploatare, tratament inuman si degradant;
10. colaborează cu celelalte servicii comunitare pentru asistenţa copiilor si familiilor lor,
inclusiv cu profesionistii din domeniu;
11. iniţiază si organizează acţiuni de informare a comunităţii in ceea ce priveste serviciile
oferite, rolul său in comunitate, accesarea si modul de funcţionare, precum si despre
importanţa existenţei acestor servicii pentru copiii din comunitate si familiile acestora.
Activitatea zilnică a Centrului de zi se particularizează în jurul a 3 axe :
a) Asistenţă socială :
 ajutor nutriţional- o masă principală pe zi asigurată prin firma de catering;
 consiliere, suport psihologic, mediere, , întâlnire cu asistenţi sociali, în funcţie de nevoie cu
copilul, cu familia, copilul împreună cu unul dintre părinţi ;
 asistare socială pe lângă familia în criză ;
 implicarea părinţilor în activităţile centrului.
b) Activităţi educative :
- pregătirea lecţiilor ;
- alfabetizare ;
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- meditaţii în vederea unor verificări ;
- orientare şcolară şi profesională ;
- terapie ocupaţională ;
- menţinerea permanentă a legăturii cu cadrele instituţiei de învăţământ.
c) Activităţi de recreative :
- iniţierea şi utilizarea computerului ;
- vizite,serbări festive, lecturi, audiţii muzicale, urmărirea programelor TV, dans, limbi
străine,utilizarea jocurilor logice, exersarea aptitudinilor şi a abilităţilor de care dispune fiecare
copil, discuţii libere, conversaţii.
Personal de specialitate şi auxiliar
- ingrijitor(531101)
(2) Atribuţii ale personalului de specialitate:
1. Asigurarea încălzirii corespunzătoare a spaţiilor din Centrul de zi, prin tăierea lemnelor,
cărarea lor aprinderea focului,
2. Aspirarea prafului,
3. Stergerea prafului,
4. Măturarea spaţilor care nu se aspiră,
5. Spălat Geamuri, uşi, mobilier, duşumele ,gresie,
6. Dezinfectarea grupurilor sanitare zilnic(WC- uri , ghiuvete, faianţă gresie)
7. Dezinfecţia jucăriilor din sălile de lectură holuri şi curte,
8. Îngrijeşte florile din sălile de lectură holuri şi curte,
9. Păstrează instalaţiiile sanitare şi de încălzire centrală în condiţii normale de funcţionare,
10. Asigură curăţirea aparatelor de joacă, din spaţiile de joacă din curtea Centrului de zi
11. Asigură curăţenia în toată incita Centrului de zi,
12. Execută mici lucrări de raparaţii(vopsit mobilier,varuit),
13. Respectă normele PSI,
14. Încalţă şi descalţă copii,
15. Supraveghează copii în lipsa educatorului şi răspunde de securitatea acestora,
16. Însoţeşte copii la toaletă , la baie, la sala de mese, în curtea de joacă, în excursii, plimbări,
17. Ajută educatorul la pregătirea şi distribuirea materialelor didactice,la ascuţirea creioanelor,
ARTICOLUL 11 - Personalul administrativ, gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire
Personalul administrativ asigură activităţile serviciului social: aprovizionare, mentenanţă, achiziţii
etc. şi poate fi:
a) administrator; (411001) asistent social
Atributribuții administratorului
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 să
răspundă nevoilor persoanelor beneficiare;
e) întocmeşte raportul anual de activitate;
f) asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii serviciului/centrului;
g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice şi a numărului de
personal;
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h) desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii centrului în comunitate;
i) ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale
drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce;
j) răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul serviciului şi dispune, în
limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea acestor activităţi sau,
după caz, formulează propuneri în acest sens;
k) organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a regulamentului
de organizare şi funcţionare;
l) reprezintă serviciul în relaţiile cu furnizorul de servicii sociale şi, după caz, cu autorităţile şi
instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie;
m) asigură comunicarea şi colaborarea permanentă cu serviciul public de asistenţă socială de la
nivelul primăriei şi de la nivel judeţean, cu alte instituţii publice locale şi organizaţii ale societăţii
civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor;
n) numeşte şi eliberează din funcţie personalul din cadrul serviciului, în condiţiile legii;
o) întocmeşte proiectul bugetului propriu al serviciului şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar;
p) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi beneficiarilor a
prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare;
q) asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale;
r) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.
s)Întocmeşte documente de funcţionare a ”Centru de zi pentru copii aflaţi în situaţii de risc de
separare de părinţi” Crasna având funcţia de administrator:
-registru de evidenţă;
-registru de observaţii zilnice;
-regulament de ordine interioară;
-regulament organizator funcţional;
-fişă magazie intrări/ieşiri;
-fişă meniu;
-fişa postului;
-fişa de evaluare a personalului;
-formulare tipizate;
-registru de evidenţă a actelor oficiale, financiare şi caritabile;
liste de inventar;
- alte documente pe care legistaţie in vigoare le cere;
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, respectiv bugetele locale ale sectoarelor
municipiului Bucureşti;
c) bugetul de stat;
d) contribuţia persoanelor beneficiare sau a întreţinătorilor acestora, după caz;
e) donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori juridice din ţară şi din
străinătate;
f) fonduri externe rambursabile şi nerambursabile;
g) alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
ARTICOLUL 13 - În vederea îndeplinirii misiunii sale, ”Centrul de zi pentru copii aflaţi în
situaţii de risc de separare de părinţi” pentru copii colaborează cu :
1. serviciile din cadrul D.G.A.S.P.C. Sălaj;
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2. compartimentul de asistenţă socială din cadrul Primăriei;
3. cu instituţiile din comună;şcoală,unitatea sanitară, poliţia, biserica.
4. colaborează cu organizaţii, instituţii şi orice forme organizate ale societăţii civile, în
condiţiile legii, în vederea diversificării serviciilor furnizate.
ARTICOLUL 14.- ”Centrul de zi pentru copii aflaţi în situaţii de risc de separare de părinţi”
pentru copii menţine permanent legătura cu comunitatea în scopul ajustării activităţilor şi
programelor în domeniul prevenirii separării copilului de familia sa şi instituţionalizării acestora.
ARTICOLUL 15. - Modificarea şi completarea Regulamentului se va face de fiecare dată când
actele normative o impun, dacă după aprobarea acestuia rezultă sarcini importante care nu au fost
prevăzute la data întocmirii acestuia.
ARTICOLUL 16. - Prezentul Regulament se completează de drept cu reglementările legale în
vigoare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Bogya Miklos

Contrasemnează:
SECRETARUL comunei,
Lazar Veturia
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Anexa 2
La HCL nr.52.
Din data de 18.05.2016.

REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARA
Privind funcționarea ”Centruluide zi pentru copii aflaţi în situaţii de risc de separare de
părinţi” din Comuna Crasna
CAPITOLUL I
DISPOZITII GENERALE
Art.1. Regulamentul intern stabilește dispozitiile referitoare la organizarea și disciplina muncii
în baza Codului muncii, a legislației muncii în vigoare pentru serviciul ”Centru de zi pentru
copii aflaţi în situaţii de risc de separare de părinţi”.
Art.2. Personalul centrului de zi pentru copii din Comuna Crasna, are obligația respectării cu
strictețe a regulilor generale și permanente de conduită și disciplină stabilite potrivit dispozițiilor
prezentului regulament. Toți salaratiații sunt obligate să cunoască prevederile prezentului
Regulament intern.
Art.3.Dispozițiile prezentului Regulament intern pot fi completate prin norme interne de
serviciu, norme generale sau specifice în domeniul conduitei salaraitilor, în măsura în care
acestea sunt necesare, precum și prin fișa postului.
Art.4. Prezentul regulament de ordine interioară se aplică tuturor salariaților din ”Centru de zi
pentru copii aflaţi în situaţii de risc de separare de părinţi”, precum și beneficiarilor
Capitolul II - Obiective generale, grupul ţintă
Art. 5. Obiective generale:
1) inițierea unei alternative de ajutor pentru copiii aflați în situații de risc social de asigurare a
sprijinului și a consilierii familiilor copiilor beneficiari pentru depășirea impasului social;
2) prevenirea abandonului prin creșterea calității vieții copiilor aflați in dificultate;
3) reducerea riscului de excluziune socială pentru copiii din familii marginalizate social și
stimularea dezvoltării personalității acestora
4) sensibilizarea societății cu privire la problematica copilului aflat în dificultate
Art. 6. (1) Grupul ţintă sunt copii cu vârsta cuprinsă între 6 şi 15 ani, care:
a) au domiciliul stabil în localitatea Crasna
b) aflați în situații dificile fără posibilitate de susținere din partea familiilor.
(2) Beneficiarii / potenţialii beneficiari fac parte din următoarele categorii:
a) copiii din mediul socio-economic foarte scăzut, în care există riscul de separare a copilului de
familia sa;
b) părinții, reprezentanții legali, precum și alte persoane care au în îngrijire acești copii și care
beneficiază de servicii de consiliere și servicii destinate prevenirii separării lor;
c) copiii care au beneficiat de o măsură de protecţie specială şi au fost reintegraţi în familie;
d) copiii din familii monoparentale sau în curs de divorţ;
e) familiile care se află într-o situaţie de dificultate, şi în imposibilitatea de a depăşi prin forţe
proprii această situaţie;
f) copiii maltrataţi, neglijaţi sau abuzaţi în propria familie;
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g) copiii a căror părinţi lucrează şi nu există sprijinul familiei lărgite pentru îngrijirea, securitatea şi
educarea copilului;
h) copiii din familii cu boli cronice grave
Programul zilnic al copiilor înscriși la centrul de zi cuprinde 3 repere:
- servirea mesei de prânz;
- pregătirea lecțiilor pentru a doua zi;
- pregătirea suplimentară, activități educative sau distractive.
Programul ”Centrului de zi pentru copii aflaţi în situaţii de risc de separare de părinţi” se
desfășoară între orele12,00-16,00
Capitolul III
Drepturile şi obligaţiile ”Centrului de zi pentru copii aflaţi în situaţii de risc de separare de
părinţi” pentru copiii aflați în situații de risc, drepturile şi obligaţiile beneficiarilor,
soluţionarea reclamaţiilor
Art. 7. Drepturile ”Centrului de zi pentru copii aflaţi în situaţii de risc de separare de părinţi”
în relaţia cu beneficiarii:
(1) de a verifica veridicitatea informaţiilor primite de la beneficiarul de servicii sociale;
(2) de a sista acordarea serviciilor sociale către beneficiar în cazul în care constată că acesta i-a
furnizat informaţii eronate;
(3) de a utiliza, în condiţiile legii, date denominalizate în scopul întocmirii de statistici pentru
dezvoltarea serviciilor sociale.
Art. 8. Obligaţiile ”Centrului de zi pentru copii aflaţi în situaţii de risc de separare de părinţi”
în relaţia cu beneficiarii:
(1) să respecte drepturile şi libertăţile fundamentale ale beneficiarului în acordarea serviciilor
sociale
(2) să acorde servicii sociale, cu respectarea standardelor minimale de calitate a serviciilor sociale;
(3) să fie receptiv şi să ţină cont de toate eforturile beneficiarului de servicii sociale în îndeplinirea
obligaţiilor contractuale şi să considere că beneficiarul şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale în
măsura în care a depus toate eforturile;
(4) să informeze beneficiarul de servicii sociale asupra: - conţinutului serviciilor sociale şi
condiţiilor de acordare a acestora; - oportunităţii acordării altor servicii sociale; - listei la nivel local
cuprinzând furnizorii acreditaţi să acorde servicii sociale; - regulamentului de ordine internă, codul
etic; - oricărei modificări de drept a contractului;
(5) să reevalueze periodic situaţia beneficiarului de servicii sociale, şi, după caz, să completeze
şi/sau să revizuiască programul personalizat de intervenţie exclusiv în interesul acestuia;
(6) să respecte, conform legii, confidenţialitatea datelor şi informaţiilor referitoare la beneficiarul de
servicii sociale;
(7) să ia în considerare dorinţele şi recomandările obiective ale beneficiarului cu privire la
acordarea serviciilor sociale.
Art.9. Obligatiile beneficiarilor serviciilor oferite de ”Centru de zi pentru copii aflaţi în situaţii
de risc de separare de părinţi”.
a. să respecte regulamentul de ordine interioară a centrului;
b. să participe la activităţile organizate de instituţie;
c. să respecte orarul centrului ;
d. să aibă un comportament civilizat şi o ţinută vestimentară decentă;
e. să folosească şi să păstreze cu grijă dotările din centru;
f. să folosească şi să păstreze cu grijă bunurile puse la dispoziţia lor în cadrul centrului;
g. să folosească încălţăminte adecvată activităţilor pe care le desfăşoară în centru.
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Art.10. Drepturile beneficiarilor:
a. să beneficieze de toate serviciile oferite în cadrul centrului;
b. să folosească baza tehnico-materială existentă în conditiile prezentului regulament;
c. să fie trataţi cu respect şi să nu fie supuşi unor tratamente discriminatorii;
d. să li se asigure confidenţialitatea datelor şi informaţiilor personale, în condiţiile legii;
Art. 11. Soluţionarea reclamaţiilor:
Beneficiarul/familia are dreptul de a formula verbal şi/sau în scris reclamaţii cu privire la
acordarea serviciilor sociale.Reclamaţiile pot fi adresate ”Centrului de zi pentru copii aflaţi în
situaţii de risc de separare de părinţi” pentru copiii aflați in situații de risc direct. ”Centrul de zi
pentru copii aflaţi în situaţii de risc de separare de părinţi” are obligaţia de a analiza conţinutul
reclamaţiilor, consultând atât beneficiarul de servicii sociale, cât şi specialiştii implicaţi, şi de a
formula răspuns în termen de maximum 10 zile de la primirea reclamaţiei.
Art.12.Obligatiile salariatilor
1.Personalul din cadrul ”Centrului de zi pentru copii aflaţi în situaţii de risc de separare de
părinţi” are obligatia de a respecta ordinea și disciplina la locul de muncă, de a îndeplini toate
sarcinile de serviciu ce îi revin potrivit fișei postului, contractului individual de muncă.
2.Principalele obligații ale salariaților sunt:
-să respecte normele de conduită profesională și civică prevăzute de lege
-să-și îndeplinească cu profesionalism, imparțialitate și în conformitate cu legea îndatoririle de
serviciu
-să execute obligațiile de serviciu
-să păstreze secretul de serviciu și confidențialitatea, în legătură cu documentele de care iau
cunoștință în exercitarea atribuțiilor de serviciu.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Bogya Miklos

Contrasemnează:
SECRETARUL comunei,
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