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ROMÂNIA
JUDEŢUL SĂLAJ
COMUNA CRASNA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE A Nr.30.
Din data de 30.04.2020.
privind actualizarea regulamentului de organizare și funcționare la Centru de zi pentru copii
aflaţi în situaţii de risc de separare de părinţi din localitatea Marin, Comuna Crasna
Consiliul local al comunei Crasna;
Având în vedere :
- Referatul de aprobare a primarului comunei Crasna cu nr.3433/21.04.2020 ;
- Raportul compartimentului de resort nr.3442/21.04.2020;
- prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art.11 din Legea Nr. 197 din1 noiembrie 2012 privind asigurarea calităţii în
domeniul serviciilor sociale,
- prevederile H.G. Nr. 118 din 19 februarie 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor
sociale,
- prevederile H.G. Nr. 867/2015 din 14 octombrie 2015 pentru aprobarea Nomenclatorului
serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor
sociale,
-prevederile Legii asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările ulterioare,
- prevederile Ordinului Nr. 27/2019 din 3 ianuarie 2019 privind aprobarea standardelor minime
de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor.
- prevederile art. 129 alin. (1), alin (2) lit. d, alin 7 lit (b), din Ordonanţă de Urgenţă Nr. 57/2019
din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ.
În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a din Ordonanţă de Urgenţă Nr. 57/2019 din 3 iulie 2019
privind Codul administrativ.
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se aprobă actualizarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea a
serviciului social Centru de zi pentru copii aflaţi în situaţii de risc de separare de părinţi din
localitatea Marin nr.213/A , Comuna Crasna având ca obiect de activitate (cod CAEN) Activități de
ingrijire zilnică pentru copii (8891) conform anexei 1 care face parte integrantă prezentei hotărâri.
Art.2. Se aprobă Codul etic al personalului care oferă servicii sociale în cadrul Centrului de
zi pentru copii aflaţi în situaţii de risc de separare de părinţi din loc. Marin, comuna Crasna, având
ca obiect de activitate (cod CAEN) Activități de ingrijire zilnică pentru copii (8891) conform anexei
2, care face parte integrantă prezentei hotărâri.
Art.3 Se aprobă Carta drepturilor beneficiarilor de servicii sociale din cadrul Centrului de zi
pentru copii aflaţi în situaţii de risc de separare de părinţi din loc. Marin, coomuna Crasna, având
ca obiect de activitate (cod CAEN) Activități de ingrijire zilnică pentru copii (8891) conform
anexei 3, care face parte integrantă din prezenta hotrărâre.
Art.4. Se aprobă documentele utilizate de Centrul de zi pentru copii aflaţi în situaţii de risc
de separare de părinţi din localitatea Marin, Comuna Crasna, având ca obiect de activitate (cod
CAEN) Activități de ingrijire zilnică pentru copii (8891) conform anexei 4, care face parte
integrantă din prezenta hotrărâre.
Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei și
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Centrul de zi pentru copii aflaţi în situaţii de risc de separare de părinţi din localitatea Marin .
Art.3 Prezenta hotărâre se comunică cu:
-Instituţia Prefectului Judeţul Sălaj ;
-Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Sălaj.
- Centru de zi pentru copii aflaţi în situaţii de risc de separare de părinţi din localitatea Marin;
-site: www.primariacrasna.ro;
-dosarul ședinței.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Filip Ioan

Contrasemnează,
Secretarul general al comunei,
Lazar Veturia

Intern

Anexa nr.1.
La HCL nr.30.
Din data de 30.04.2020.
REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE
a Centrului de zi pentru copii aflaţi în situaţii de risc de separare de părinţi din localitatea
Marin, Comuna Crasna
ARTICOLUL 1
Definiţie
(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al Serviciului social
„CENTRULUI DE ZI PENTRU COPII AFLAŢI ÎN SITUAŢII DE RISC DE SEPARARE DE
PĂRINŢI DIN LOCALITATEA MARIN , COMUNA CRASNA”, 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 „Centrul de zi pentru copii aflaţi în situaţii de risc de separare de părinţi din
localitatea Marin , Comuna Crasna ”, cod serviciu social 8891 Activitati de ingrijire zilnica pentru
copii , înfiinţat şi administrat de furnizorul Comuna Marin , acreditat conform Certificatului de
acreditare nr.000746 emis de Ministerul Muncii Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice.
Serviciul este licentiat cu licenta nr. 0001697 DIN 30.01.2017 autorizat sa functioneze pe o
perioada de 5 ani –pana la data de 22.02.2021
ARTICOLUL 3
(1)Scopul serviciului social
Scopul serviciului social „Centrul de zi pentru copii aflaţi în situaţii de risc de separare de părinţi
din localitatea Marin , Comuna Crasna” 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 15ani 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;
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I) copiii din familii cu boli cronice grave
]) copii aflati in situatie de risc(proveniti din familii numeroase cu doi sau mai multi copii, copii
proveniti din familii, dezorganizate sau cu un nivel scazut de cultura si educatie, asistând
posibilitatea de abandon scolar si familial.
ARTICOLUL 4
Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare
(1) Serviciul social „Centrul de zi pentru copii aflaţi în situaţii de risc de separare de părinţi din
localitatea Marin , Comuna Crasna " funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de
organizareşi funcţionare a serviciilor sociale reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările
ulterioare, Legea nr.272/2004 republicată, cu modificările şi completările ulterioare.precum şi ale
altor acte normative secundare aplicabile domeniului.
(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul nr. 27/2019 privind aprobarea standardelor
minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor
(3) Serviciul social „Centrul de zi pentru copii aflaţi în situaţii de risc de separare de părinţi din
localitatea Marin , Comuna Crasna” este înfiinţat prin:
a) Hotărârea de Consiliu Local nr. 85 din 19.12.2006 şi funcţionează în subordinea Consiliului
Local al Comunei Crasna
ARTICOLUL 5
Principiile care stau la baza acordării serviciului social
(1) Serviciul social „Centrul de zi pentru copii aflaţi în situaţii de risc de separare de părinţi din
localitatea Marin , Comuna Crasna” se organizează şi funcţionează cu respectarea principiilor
generale care guvernează sistemul naţional de asistenţă socială, precum şi cu principiile specifice
care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislaţia specifică, în convenţiile
internaţionale ratificate prin lege şi în celelalte acte internaţionale în materie la care România este
parte, precum şi în standardele minime de calitate aplicabile.
(2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul „Centrului de zi
pentru copii aflaţi în situaţii de risc de separare de părinţi din localitatea Marin , Comuna Crasna ”
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
I. Beneficiarii serviciilor sociale acordate în „Centrul de zi pentru copii aflaţi în situaţii de risc de
separare de părinţi din localitatea Marin , Comuna Crasna.” 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.
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II. Condiţiile de acces/admitere în centru sunt următoarele:
Centrul întocmește, pentru fiecare beneficiar, dosarul personal al beneficiarului. Dosarul personal al
beneficiarului conține, următoarele documente:
a) cererea de admitere, semnată de unul din părinții copilului și aprobată de conducătorul
furnizorului/centrului sau documentele prin care se evidențiază referirea copilului către centru, în
original;
b) acte de stare civilă, după caz: certificat de naștere al copilului, carte de identitate a copilului,
carte de identitate a părinților, în copie;
c) contractul de furnizare servicii, în original;
d) Adeverinta venit finante pentru parintii care nu fac dovada realizarii de venituri salariale sau
alte drepturi
e) Adeverinţă de venit cuprinzând salariul net realizat, cupon pensie, adv somaj , sau alte drepturi
f)- adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate a copilului precum şi recomandarea
medicului de specialitate atunci când este cazul;
g)-adeverinta Liceul tehnologic ”Cserey – Goga” Crasna prin care seface dovada inscrierii
copilului la scoala.
III) Admiterea beneficiarilor în centru, se face în baza planului de servicii şi anchetei sociale, prin
dispoziţia primarului .
IV Centrul desfășoară activitățile specifice/acordă serviciile de specialitate în baza unui contract de
furnizare servicii. Contractul de furnizare servicii se încheie între furnizorul de servicii sociale,
reprezentat de coordonatorul acestuia și părinții copilului sau, după caz, reprezentantul legal al
acestuia.
(V) Condiţii de încetare a serviciilor din centru de zi :
a)- la cererea sau prin decizia unilaterală a beneficiarului la solicitarea scrisă a
părintelui/reprezentantului legal;
b) - prin decizia conducerii centrului 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
d)-prin acordul ambelor părți etc.
(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în „Centrul de zi pentru copii aflaţi în situaţii
de risc de separare de părinţi din localitatea Marin , Comuna Crasna” 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 „Centrul de zi. pentru copii aflaţi în
situaţii de risc de separare de părinţi din localitatea Marin, Comuna Crasna” 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
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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 „Centrul de zi pentru copii aflaţi în situaţii de risc de
separare de părinţi din localitatea Marin , Comuna Crasna” 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
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 wwwprimariacrsana.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.
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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 „Centrul de zi pentru copii aflaţi în situaţii de risc de separare de părinţi din
localitatea Marin , Comuna Crasna.” funcţionează cu un număr de 4 posturi, conform prevederilor
Hotărârii consiliului local nr.8/27.01.2020.
din care:
a) personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă; personal de specialitate şi auxiliar: 4;
b) personal cu funcţii administrative:0;
c) voluntari:3.
2. Personal de specialitate reprezintă 100% 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:
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 planurile anuale de acţiune 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;
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p) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi beneficiarilor a
prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare;
r) asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale;
s) planifică şi organizează sesiuni de instruire a personalului privind respectarea drepturilor
beneficiarilor.
ș) Intocmeste Proiectul instituţional propriu, care vizează dezvoltarea instituţională de perspectivă,
având drept scop final creşterea calităţii vieţii beneficiarilor şi facilitarea integrării/reintegrării
acestora în familie şi în societate;
t) supervizează activitatea personalului centrului,
ț) avizează Programul personalizat de intervenție,
u) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.
(3) Centrul este administrat şi coordonat de personal de conducere competent. Organizarea,
administrarea şi funcţionarea centrului de zi se realizează în conformitate cu prevederile legale în
vigoare.
(4) În cazul centrului fără personalitate juridică, conducerea centrului se află în sarcina unui
coordonator. 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;
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)elaboreaza programul educațional pentru fiecare beneficiar in funcție de nevoile identificate ale
copilului, urmare a evaluării realizate după admiterea în centru,
h)intocmeste Programul personalizat de intervenție
i) 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;
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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 pentru copii aflaţi în situaţii de risc de separare de părinţi din
localitatea Marin , Comuna Crasna se particularizează în jurul a 3 axe :
1. 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 ;
- 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,
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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)
Atribuții 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;
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;
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r) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.
s)Întocmeşte documente de funcţionare a Centrului de zi pentru copii aflaţi în situaţii de risc de
separare de părinţi din localitatea Marin , Comuna Crasna -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;
organizeaza procesul de înregistrare zilnică a prezenţei nominale a beneficiarilor în centru
t)administrează o bază de date proprie cu privire la beneficiarii săi. Evidenţa beneficiarilor se
realizează pe suport de hârtie şi electronic
ț)transmite semestrial către furnizorul de servicii lista beneficiarilor pentru care au încetat
serviciile.
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 din localitatea Marin , Comuna Crasna colaborează cu :
1. serviciile din cadrul D.G.A.S.P.C. Sălaj;
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 din
localitatea Marin , Comuna Crasna 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.
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Anexa nr.2.
La HCL nr.30.
Din data de 30.04.2020.

CODUL ETIC
al personalului care oferă servicii sociale în cadrul Centrului de zi pentru
copii aflaţi în situaţii de risc de separare de părinţi din loc. Marin
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CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE
Art.1. – Codul etic cuprinde norme de conduită obligatorii în legătură cu exerciţiul îndatoririlor
profesionale ale personalului care oferă servicii sociale, precum şi principiile şi valorile care stau la
baza furnizării serviciilor sociale.
Art. 2 Prezentul cod etic se aplică personalului care acordă servicii sociale în cadrul Centrului de zi
pentru copii aflaţi în situaţii de risc de separare de părinţi din loc. Crasna.
Art.3. - Codul etic reprezintă un set de reguli care reflectă principiile generale de conduită
profesională aplicabile în relaţia cu beneficiarii şi partenerii Centrului de zi pentru copii aflaţi în
situaţii de risc de separare de părinţi din loc. Marin.
Art.4. - Codul etic se bazează pe un set de valori şi norme etice fundamentale şi se referă la relaţiile
între: personalul angajat, personal şi beneficiari, precum şi personal şi reprezentanţii altor instituţii
şi ai societăţii civile.
Art. 5. – Normele de conduită cuprinse în codul etic sunt în concordanţă cu reglementările legale în
vigoare din domeniul asistenţei sociale.
Art. 6. – Serviciile sociale oferite trebuie să răspundă nevoilor sociale individuale, familiale sau de
grup, în vederea prevenirii, limitării şi depăşirii unor situaţii de dificultate, vulnerabilitate sau
dependenţă, pentru prezervarea autonomiei şi protecţiei persoanei, pentru prevenirea marginalizării
şi excluziunii sociale şi în scopul creşterii calităţii vieţii.

CAPITOLUL II
VALORI ŞI PRINCIPII ETICE APLICATE ÎN CADRUL FURNIZĂRII SERVICIILOR
SOCIALE
Art. 7. –Principiile şi valorile care stau la baza furnizării serviciilor sociale sunt:
A. Principii: Acest set de principii etice reprezintă totalitatea exigențelor de conduită morală
corespunzatoare
activității
profesionale
de
asistență
socială.
(1) Principiul universalităţii
Fiecare persoană are dreptul să acceseze serviciile sociale oferite de Centrul de zi.
(2) Obiectivitate şi imparţialitate.
În acordarea serviciilor se va păstra o atitudine obiectivă, neutră faţă de orice interes politic,
economic, religios sau de altă natură.
(3) Eficienţă şi eficacitate
În acordarea serviciilor se vor depune toate eforturile pentru rezolvarea situaţiei de criză în care se
găseşte beneficiarul, păstrându-se următoarele caracteristici: calitative, cantitativ adecvate şi pe o
perioadă de timp adecvată.
(4) Abordarea integrată în furnizarea de servicii sociale
Acordarea de servicii sociale se va baza pe o evaluare completă şi complexă (unde este cazul) a
nevoilor solicitanţilor şi intervenţia asupra tuturor aspectelor problemei de rezolvat.
(5)Proximitate în furnizarea de servicii sociale
Serviciile sociale acordate vor fi adaptate nevoilor membrilor comunităţii şi la îndemâna acestora.
(6) Cooperare şi parteneriat
Serviciile sociale se acordă în parteneriat şi cooperând cu ceilalţi furnizori de servicii sociale. Se va
recomanda transferul beneficiarului atunci când situaţia o impune, către alte servicii sociale
(primare sau specializate).
(7) Orientarea pe rezultate
Centrul de zi are ca obiectiv principal orientarea pe rezultate în beneficiul persoanelor deservite.
(8) Îmbunătăţirea continuă a calităţii
Centrul de zi se centrează pe îmbunătăţirea continuă a serviciilor sociale şi pe eficientizarea
resurselor disponibile.
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B. Valori:
(1) Egalitatea de şanse
Toate persoanele beneficiază de oportunităţi egale cu privire la accesul la serviciile sociale oferite
de Centrul de zi şi de tratament egal prin eliminarea oricăror forme de discriminare.
(2) Libertatea de alegere
Fiecărei persoane îi este respectată alegerea făcută privind serviciul social ce răspunde nevoii sale
sociale.
(3) Transparenţă şi participarea în acordarea serviciilor sociale
Fiecare persoană are acces la informaţiile privind drepturile fundamentale şi legale de asistenţă
socială, precum şi posibilitatea de alegere a serviciilor sociale care corespund nevoilor sale
personale. Potenţialii beneficiari sunt încurajaţi şi sprijiniţi pentru a fi parte integrată în planificarea
şi furnizarea serviciilor oferite de Centrul de zi.
(4) Confidenţialitatea
Centrul de zi ia măsurile necesare şi rezonabile, astfel încât informaţiile care privesc beneficiarul să
nu fie divulgate sau făcute publice fără acordul persoanei în cauză.
(5) Demnitatea umană
Fiecărei persoane îi este garantată dezvoltarea liberă şi deplină a personalităţii. Toţi beneficiarii sunt
trataţi cu demnitate cu privire la modul lor de viaţă, cultură, credinţele şi valorile personale.

CAPITOLUL III
NORME GENERALE DE CONDUITĂ ÎN ACORDAREA SERVICIILOR SOCIALE
Art. 8. - În relaţia beneficiar – personal angajat/ voluntar se vor aborda următoarele norme generale
de conduită
(1)Informare corectă:
a) personalul trebuie să fie bine pregătit din punct de vedere profesional;
b) angajaţii îşi vor adapta limbajul profesional la capacităţile de înţelegere şi caracteristicile
beneficiarului
c) angajaţii vor furniza informaţii obiective, centrate pe problema beneficiarului şi vor comunica
ceea ce aceştia trebuie să ştie, nu cu ceea ce ar dori să audă;
(2) Informare completă:
a) în vederea abordării comprehensive a problemei, personalul îşi va construi relaţii cu profesionişti
din diverse domenii de activitate ;
b) personalul va prezenta beneficiarului toate avantajele şi dezavantajele opţiunilor posibile ;
(3) Informare adaptată/specifică:
a) informarea trebuie să fie adaptată în funcţie de nevoile şi problemele beneficiarului.
(4) Informare operativă:
a) informarea se realizează în cel mai scurt timp posibil de la momentul solicitării.
5) Informare competentă:
a) informarea se va realiza de către mai mulţi profesionişti, în funcţie de competenţele acestora şi
nevoile beneficiarilor
(6) Relaţie contractuală:
a) între părţi se va încheia un contract în care sunt specificate drepturile şi obligaţiile acestora
precum şi sancţiunile în cazul nerespectării contractului
(7) Relaţie bazată pe nevoile şi dorinţele beneficiarului:
a) personalul Centrului de zi trebuie să facă o analiză corectă, obiectivă a nevoilor şi problemelor
beneficiarului.
b) echipa multidisciplinară va alege strategia şi metodele adecvate în rezolvarea problemelor cu
care se confruntă beneficiarul.
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(8) Relaţie neutră/imparţială:
a) angajaţii nu vor face discriminări pe bază de: sex, religie, rasă, etnie, apartenenţă profesională,
orientare politică sau sexuală şi venituri ;
b) angajaţii vor evita transpunerea în starea emoţională a beneficiarului;
c) angajaţii nu se vor implica în relaţii sentimentale cu beneficiarii ;
d) angajaţii/ voluntarii nu vor folosi informaţiile obţinute în timpul consilierii în scop personal ;
e) angajaţii/ voluntarii nu vor influenţa clientul în orientarea politică, religioasă, sexuală sau de altă
natură ;
f) beneficiarul are dreptul la autodeterminare prin alegerea modalităţii de acţiune dorite, în urma
prezentării opţiunilor de către personalul Centrului de zi;
g) angajaţii/ voluntarii nu vor impune o decizie luată de către ei beneficiarului ;
h) angajaţii/ voluntarii vor pune interesul beneficiarului mai presus de interesul lor.
(9) Participativă
a) angajaţii/ voluntarii implică beneficiarii şi partenerii în întreg procesul de organizare şi
dezvoltare a serviciilor sociale furnizate
b) beneficiarii şi personalul sunt informaţi constant asupra procedurilor de participare în cadrul
furnizării de servicii.
Art. 9. -În relaţia coleg-coleg se vor aborda următoarele norme generale de conduită
(1) Între colegi trebuie să existe o relaţie de cooperare şi susţinere reciprocă:
a) Centrul de zi are scopuri şi obiective comune la realizarea cărora contribuie tot personalul
angajat/ voluntar ;
b) mobilizarea şi implicarea tuturor angajaţilor sau voluntarilor în vederea realizării obiectivelor
Centrului de zi;
c) în cadrul serviciilor furnizate se pune accent pe o viziune multidisciplinară, fiind necesară o
permanentă comunicare şi un transfer de date între colegi;
d) colegii vor depune eforturi comune pentru realizarea unei comunicări eficiente prin transferul de
informaţii,
implicarea
în
identificarea
şi
soluţionarea
problemelor.
(2) Relaţia între colegi se va baza pe respect reciproc:
a) nemulţumirile apărute între colegi vor fi exprimate direct şi imediat;
b) fiecare dintre colegi are dreptul de a-i fi respectată opinia ;
c) în cazul unui conflict fiecare are dreptul să-şi expună şi să-şi susţină punctul de vedere ;
d) conflictele personale nu vor afecta relaţiile de colegialitate şi profesionale.
(3) În relaţiile dintre colegi se va folosi un limbaj adecvat şi decent:
a) se va evita utilizarea înjuriilor, cuvintelor calomnioase, expresiilor tendenţioase şi vulgare,
precum şi a gesturilor inadecvate în relaţiile de colegialitate sau în faţa beneficiarilor.
(4) Sinceritate şi corectitudine:
a) se va evita denigrarea şi calomnierea cu bună ştiinţă a colegilor ;
b) se va evita dezvăluirea unor aspecte din viaţa privată/personală a colegilor care ar putea
prejudicia imaginea acestora ;
c) opiniile exprimate vor fi conforme cu realitatea.
(5) Deschidere la sugestiile colegilor, maleabilitate, flexibilitate şi atitudine conciliantă:
a) colegii vor ţine cont de limitele profesionale ale fiecăruia şi vor lua în considerare opiniile
celorlalţi profesionişti ;
b) deciziile se iau prin consens ;
c) se vor depune eforturi pentru evitarea conflictelor în relaţiile de serviciu ;
d) în cazul unui conflict va exista o a treia persoană care va media conflictul, fie aleasă de cele două
părţi, fie superiorul ierarhic ;
e) se va cultiva spiritul de echipă printr-o bună comunicare, împărtăşirea de experienţă şi respect.
(6) Comportament competitiv loial:
a) în activitatea desfăşurată colegii se vor baza pe promovarea propriilor calităţi şi merite
profesionale şi nu pe evidenţierea defectelor celorlalţi.
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Art. 10. - În relaţia angajat/voluntar –reprezentanţi ai altor instituţii şi ai societăţii civile se vor
respecta următoarele norme generale de conduită
(1) Loialitatea faţă de instituţie prin:
a) obligaţia angajaţilor/ voluntarilor de a apăra prestigiul instituţiei ;
b) abţinerea de la orice act sau fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor instituţiei ;
c) interzicerea oricăror aprecieri neautorizate în legătură cu litigiile în care fundaţia are calitatea de
parte;
(2) Confidenţialitate:
a) angajaţilor le este interzisă dezvăluirea unor informaţii care nu au caracter public, în alte condiţii
decât cele prevăzute de lege ;
b) angajaţilor le este interzisă dezvăluirea informaţiilor la care au acces în exercitarea atribuţiilor de
serviciu, dacă această dezvăluire este de natură să atragă avantaje necuvenite ori să prejudicieze
imaginea sau drepturile instituţiei sau ale unor colegi, precum şi ale persoanelor fizice sau juridice ;
c) informaţiile cu privire la datele personale vor fi dezvăluite numai cu acordul persoanelor în
cauză.
(3) Evitarea folosirii imaginii instituţiei în interes personal:
a) angajaţii sau voluntarii nu vor folosi imaginea instituţiei în scopul obţinerii unor avantaje
materiale sau de altă natură ;
b) în cazul participării la activităţi sau dezbateri publice, ca reprezentanţi ai instituţiei, angajaţii vor
face cunoscut acest lucru şi vor respecta limitele recomandărilor primite din partea instituţiei ;
(4) Evitarea denigrării instituţiei sau colegilor şi promovarea unei imagini pozitive şi corecte a
instituţiei:
a) angajaţii vor evita exprimarea publică a unor aprecieri neconforme cu realitatea în legătură cu
politicile, strategiile, proiectele şi activitatea desfăşurată la nivelul instituţiei
(5) Corectitudine:
a) în reprezentarea a instituţiei în faţa altor persoane şi instituţii angajaţii/voluntarii vor fi de bună
credinţă, contribuind la realizarea scopurilor şi obiectivelor instituţiei.
(6) Respect şi atitudine conciliantă:
a) angajaţii vor respecta libertatea opiniilor şi nu se vor lăsa influenţaţi de considerente personale
sau de popularitate ;
b) angajaţii vor evita pe cât posibil declanşarea unor conflicte în relaţia cu reprezentanţi ai altor
instituţii sau ai societăţii civile ;
c) în cazul apariţiei unor conflicte inevitabile se vor depune toate eforturile pentru rezolvarea lor pe
cale amiabilă, inclusiv prin mediere.
CAPITOLUL IV
RESPONSABILITĂŢI, MODUL DE ÎNREGISTRARE ŞI SOLUŢIONARE A
RECLAMAŢIILOR
Art. 11 - Prezentul cod etic are la bază legislaţia în vigoare privind furnizarea serviciilor sociale.
Art.12 - Încălcarea normelor prezentului cod de conduită atrage răspunderea disciplinară conform
actelor normative mai sus menţionate.
Art. 13- Încălcarea normelor prezentului cod de conduită atrage răspunderea disciplinară în cazul în
care
angajaţii
creează
prejudicii
persoanelor
fizice
sau
juridice.
Art.14-Procedura
şi
modul
de
sesizare
şi
soluţionare
a
reclamaţiilor:
(1) Sesizarea, în scris sau verbală, a oricăror aspecte negative legate de serviciile sociale acordate în
cadrul instituţiei, se face conform unei proceduri anterior stabilite ;
(2) Sesizarea se face pe următoarele căi:
a) verbal;
b) în scris la sediul Centrului de zi.
(3) Sesizarea se înregistrează, după caz, astfel:
a) înscrierea în condica de sugestii şi reclamaţii ;
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b) înscrierea în registrul sesizărilor telefonice.
(4) Sesizarea se soluţionează pe căile prevăzute de legile specifice în vigoare.
(5) Termenul de soluţionare este de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării sesizării, timp în
care reclamantului i se va comunica răspunsul scris sau verbal în legătură cu problema sesizată ;
(6) În răspunsul dat, în urma sesizării, va fi menţionată şi modalitatea de contestare a acestuia.
CAPITOLUL V
DISPOZIŢII FINALE
Art.15 - Pentru informarea beneficiarilor se va afişa prezentul cod etic într-un loc vizibil la sediul
centrelor de zi pentru copii aflaţi în situaţii de risc de separare de părinţi din loc. Marin.
şi va fi făcut cunoscut celor interesaţi prin diverse mijloace de informare.
Art.16 - Prezentul cod etic va fi îmbunătăţit periodic, dată fiind complexitatea experienţei în
domeniul asistenţei sociale.

Anexa nr.3
La HCL nr.30.
Din data de 30.04.2020.
CARTA DREPTURILOR

beneficiarilor de servicii sociale din cadrul Centrelor de zi pentru copii aflaţi în
situaţii de risc de separare de părinţi din loc. Marin
CAPITOLUL I
DREPTURI GENERALE
Art.1. Beneficiarii de servicii sociale acordate de Centrul de zi pentru copii aflaţi în situaţii
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de risc de separare de părinţi din loc. Marin pot fi: copii, familii, cetăţeni români cu domiciliul sau
reşedinţa pe raza comunei Crasna , judeţul Sălaj, fără deosebire de rasă, naţionalitate, de origine
etnică, de limbă, de religie, de sex, de orientare sexuală, de opinie, de apartenenţă politică.
Art. 2. Au dreptul la servicii sociale oferite de către Centrul de zi pentru copii aflaţi în
situaţii de risc de separare de părinţi din loc. Marin, toţi cetăţenii români cu domiciliul sau
reşedinţa în comuna Crasna, fără deosebire de rasă, de naţionalitate, de origine etnică, de limbă, de
religie, de sex, de orientare sexuală, de opinie, de apartenenţă politică, de avere sau de origine
socială.
Art. 3. Cetăţenii altor state şi apatrizii, care au domiciliul sau reşedinţa pe raza comunei
Marin, au dreptul la servicii sociale, în condiţiile legislaţiei române şi ale tratatelor internaţionale la
care România este parte.
Art. 4. Serviciile sociale se acordă la solicitarea persoanei, a familiei acesteia sau a
reprezentantului legal, în urma semnalării unei situaţii de nevoie socială din partea cetăţenilor, altor
instituţii sau reprezentanţi ai societăţii civile.
Art. 5. Toţi locuitorii din comuna Crasna au dreptul de a fi informaţi asupra conţinutului şi
modalităţilor de acordare a serviciilor sociale.
Art. 6. Drepturile beneficiarilor sunt aduse la cunoştinţa acestora şi a angajaţilor prin
afişarea Cartei la sediul Centrului de zi pentru copii aflaţi în situaţii de risc de separare de părinţi
din loc. Marin, precum şi prin orice mijloace de informare accesibile persoanelor interesate.
CAPITOLUL II

DREPTURI COMUNE BENEFICIARILOR DE SERVICII SOCIALE
Art. 7. Beneficiarilor serviciilor sociale li se vor respecta drepturile şi libertăţile
fundamentale, fără discriminare de rasă, etnie, sex şi orientare sexuală, vârstă, convingeri politice
sau religioase, statut marital, deficienţă fizică sau psihică, situaţie materială şi/sau orice altă
preferinţă, caracteristică, condiţie sau statut.
Art. 8. Beneficiarilor de servicii sociale li se vor respecta şi sprijini drepturile în ceea ce
priveşte egalitatea de şanse şi tratament, precum şi participarea egală în furnizarea de servicii
sociale.
Art. 9. Beneficiarii de servicii sociale au dreptul de a alege cea mai bună opţiune şi îi este
respectată alegerea făcută privind serviciul social ce răspunde nevoii sale sociale.
Art. 10. Beneficiarilor de servicii sociale li se va asigura păstrarea confidenţialităţii asupra
informaţiilor furnizate şi primite, cu excepţia situaţiilor prevăzute de lege.
Art. 11. Beneficiarilor de servicii sociale li se va asigura continuitatea serviciilor sociale
furnizate, atâta timp cât se menţin condiţiile care au generat situaţia de dificultate şi resursele umane
şi materiale ale instituţiei permit acest lucru.
Art. 12 Beneficiarilor de servicii sociale li se va garanta demnitatea, unicitatea şi valoarea
de-a lungul procesului de furnizare a serviciilor.
Art. 13. Beneficiarilor de servicii sociale li se va respecta viaţa intimă pe tot parcursul
procesului de furnizare al serviciilor sociale.
Art. 14. Beneficiarii de servicii sociale au dreptul să participe la luarea deciziilor privind
intervenţia socială care li se aplică, putând alege variante de intervenţie, dacă acestea există.
Art. 15. Beneficiarii de servicii sociale au dreptul să participe la evaluarea serviciilor sociale
primite.
Art. 16. Beneficiarii de servicii au dreptul la o informare corectă, completă, adaptată sau
specifice, operativă, competentă.
Art. 17. Beneficiarii de servicii sociale au dreptul la o relaţie de consiliere bazată pe nevoile
şi dorinţele lor, neutră/imparţială.
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CAPITOLUL III
DREPTURI SPECIFICE BENEFICIARILOR DE SERVICII SOCIALE
ACORDATE COPILULUI ŞI FAMILIEI
Art. 18. Copilul are dreptul la protecţie şi asistenţă în realizarea şi exercitarea deplină a
drepturilor sale, în condiţiile legii.
Art. 19. Copilul are dreptul la stabilirea şi păstrarea identităţii sale (dreptul la nume, dreptul
de a dobândi o cetăţenie şi, dacă este posibil, de a-şi cunoaşte părinţii şi de a fi îngrijit, crescut şi
educat de aceştia)
Art.20. Copilul are dreptul de a menţine legături personale cu părinţii, rudele, precum şi cu
alte persoane faţă de care acesta a dezvoltat legături de ataşament.
Art.21. Copilul are dreptul la libertate de exprimare iar copilul capabil de discernământ are
dreptul de a-şi exprima liber opinia asupra oricărei probleme care îl priveşte.
Art.22. Părinţii copilului au dreptul să primească informaţiile şi asistenţa de specialitate
necesare în vederea îngrijirii, creşterii şi educării acestuia, de a fi informaţi în legătură cu drepturile
pe care le au, precum şi cu modalităţilor de acordare a drepturilor de asistenţă socială şi de asigurări
sociale.
Art.23. Copilul şi familia sa au dreptul de a beneficia de asistenţă socială şi de asigurări
sociale, în funcţie de resursele şi de situaţia în care se află aceştia.
Art.24. Copiii au dreptul la alocaţii, indemnizaţii, prestaţii în bani sau în natură şi alte
facilităţi prevăzute de lege.
Art.25. Familia care se confruntă temporar cu probleme financiare determinate de o situaţie
excepţională şi care pune în pericol dezvoltarea armonioasă a copilului, beneficiază de prestaţii
excepţionale, în vederea prevenirii separării copilului de părinţi.
Art.26. Copilul are dreptul de a primi o educaţie care să îi permită dezvoltarea, în condiţii
nediscriminatorii, a aptitudinilor şi personalităţii sale.
Art.27. Copilul lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor săi sau a celui care, în
vederea protejării intereselor sale, nu poate fi lăsat în grija acestora, are dreptul la măsuri de
protecţie specială, în condiţiile legii, până la dobândirea capacităţii depline de exerciţiu (plasament,
plasament în regim de urgenţă, supraveghere specializată).
Art.28. Copilul care a săvârşit o faptă prevăzută de legea penală şi care nu răspunde penal,
are dreptul să beneficieze de măsuri de protecţie specială, în condiţiile legii.
Art.29. Copilul are dreptul de a fi protejat împotriva oricăror forme de violenţă, abuz, rele
tratamente sau neglijenţă, exploatare economică, folosirea ilicită de stupefiante şi substanţe
psihotrope, sau alte forme de exploatare.
CAPITOLUL IV
DREPTURI SPECIFICE BENEFICIARILOR DE SERVICII DE INFORMARE
Art.30. Beneficiarii serviciilor de informare au dreptul la o informare corectă, obiectivă,
conformă cu realitatea şi centrată pe problema clientului fiind transmisă într-un limbaj clar, concis,
adaptat la capacitate de înţelegere a clientului dându-i clientului posibilitatea de a opta în cunoştinţă
de cauză pentru o formă sau alta de ajutor.
Art.31. Beneficiarii serviciilor de informare au dreptul la o informare adaptată în funcţie de
nevoile şi problemele lor.
Art.32. Beneficiarii serviciilor de informare au dreptul la o informare completă care să
cuprindă toate avantajele şi dezavantajele opţiunilor posibile.
Art.33. Beneficiarii de servicii de informare au dreptul la o informare operativă realizată în
cel mai scurt timp posibil de la momentul solicitării.
CAPITOLUL V
DREPTURI SPECIFICE BENEFICIARILOR DE SERVICII DE CONSILIERE
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Art.34. Consilierea se realizează prin încheierea unui contract între reprezentantul
serviciului social şi client în care sunt stabilite drepturile şi obligaţiilor părţilor, precum şi
răspunderea părţilor în cazul nerespectării clauzelor contractuale.
Art.35. Beneficiarii de servicii sociale au dreptul la o consiliere adaptată nevoilor clientului
ceea ce presupune din partea profesionistului o explorare aprofundată a problemelor şi totodată o
explorare a soluţiilor alternative în vederea depăşirii situaţiei de risc în care se află clientul.
Art.36. Beneficiarii de servicii sociale au dreptul la o consiliere neutră şi imparţială ceea ce
presupune neimplicarea profesionistului în relaţii sentimentale, de rudenie, de prietenie cu clientul,
cât şi netranspunerea profesionistului în starea emoţională a clientului.
CAPITOLUL VI
OBILGAŢII COMUNE BENEFICIARILOR DE SERVICII SOCIALE
Art.37. Beneficiarii serviciilor sociale au obligaţia de a furniza date corecte cu privire la
identitate, situaţia familială, socială, medicală şi economică.
Art.38. Beneficiarii serviciilor sociale au datoria de a accepta resposabilităţi, respectiv de aşi asuma responsabilităţi obişnuite ale unei fiinţe umane ca membru al unei familii, al comunităţii şi
ca cetăţean în acord cu normele legale în vigoare.
Art.39. Beneficiarii serviciilor sociale au obligaţia de a participa la procesul de planificare şi
furnizare a serviciilor sociale.
Art.40. Beneficiarii serviciilor sociale au obligaţia de a comunica orice modificare
intervenită în legătură cu situaţia lor personală.
Art.41. Beneficiarii serviciilor sociale au obligaţia de a sesiza conducerea Centrelore de zi
în cazurile în care profesionistul nu-şi îndeplineşte corespunzător atribuţiile prevăzute în fişa
postului.
Art.42. Beneficiarii serviciilor sociale au obligaţia de a trata cu respect şi bună-credinţă
angajaţii Centrului de zi.
CAPITOLUL VII
OBLIGAŢII SPECIFICE BENEFICIARILOR DE SERVICII SOCIALE
ACORDATE COPILULUI ŞI FAMILIEI
Art.43. Familia este obligată să se implice în toate deciziile, acţiunile şi măsurile luate de
autorităţi cu privire la copil şi să sprijine îngrijirea, creşterea şi formarea, dezvoltarea şi educarea
acestuia în cadrul familiei.
Art.44. Părinţii sunt obligaţi să-şi exercite drepturile şi să-şi îndeplinească obligaţiile faţă de
copil ţinând seama cu prioritate de interesul superior al copilului.
Art.45. Părinţii au obligaţia să solicite autorităţilor competente acordarea alocaţiilor,
indemnizaţiilor, prestaţiilor în bani sau în natură şi a altor facilităţi prevăzute de lege pentru copii
sau pentru familiile cu copii.

CAPITOLUL VIII
OBLIGAŢIILE FURNIZORILOR DE SERVICII SOCIALE
Art.46 Angajaţii implicaţi în furnizarea de servicii sociale au obligaţia de a respecta
standardele generale de calitate în acest domeniu.
Art.48. Angajaţii implicaţi în furnizarea de servicii sociale au obligaţia de a respecta codul
etic al serviciului.
Art.49. Angajaţii implicaţi în furnizarea de servicii sociale au obligaţia de a respecta
prezenta cartă a drepturilor beneficiarilor.
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CAPITOLUL IX
DISPOZIŢII FINALE
Art.50. Prezenta cartă va fi îmbunătăţită periodic, dată fiind complexitatea experienţei în
domeniul asistenţei sociale.
Art.51. Carta drepturilor se va aduce la cunoştinţa beneficiarilor prin afişare la sediul
Centrelor de zi cât şi prin orice alte mijloace accesibile persoanelor interesate.

Anexa nr.4.
La HCL nr.30.
Din data de 30.04.2020.

LISTA DOCUMENTELOR UTILIZATE
de Centrul de zi pentru copii aflaţi în situaţii de risc de separare de părinţi din
localitatea Marin, Comuna Crasna
➢ Materialele informative referitoare la centrul de zi
➢ Materialele informative privind activităţile desfăşurate şi serviciile oferite în cadrul centrulu
➢ Programul de vizită, destinat copiilor, în calitate de potenţiali beneficiari, precum şi
aparţinătorilor acestora,
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➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Documentul privind informarea parintilor
Procedura de admitere
Contractele încheiate cu beneficiarii
Listele zilnice de prezenţă
Procedura de încetare a acordării serviciilor
Planificare instruire personal
Informare incetare beneficiar
Procedura de evaluare a nevoilor beneficiarului
Fişele de evaluare/reevaluare a beneficiarilor
Programul personalizat de intervenţie al fiecărui beneficiar şi fişa de servicii,
Fişa de monitorizare a PPI şi raportul trimestrial
Materialele informative şi, după caz, evidenţa campaniilor de sensibilizzare a populaţiei
Programul educaţional individualizat al beneficiarului,
Informaţiile privind relaţiile dintre beneficiari şi părinţii acestora
Planurile individualizate de integrare/reintegrare social
Fişele de monitorizare ale PPI
Programul lunar pentru recreere şi socializare
Programul săptămânal al activităţilor de recreere şi socializare
Activităţile de recreere şi socializare
Programul pentru viaţa independent
Fişele de monitorizare a PPI şi rapoartele trimestral
Programele personalizate de consiliere psihologică/psihoterapie ale copiilor şi fişele de
monitorizare ale PPI
➢ Evidenţa copiilor care beneficiază de servicii de consiliere psihologică
➢ Planurile individualizate de recuperare/reabilitare
➢ Afis cu meniu zilnic
Nota: prezenta listă se completează cu actele necesare prevăzute de actele normative care
reglementează serviciile sociale.

